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10.augustā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu atsevišķās administratīvajās
teritorijās, ņemot vērā Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo
pieaugumu. Ārkārtējā situācija tika izsludināta no 2021.gada 11.augusta līdz 2021.gada 10.novembrim Ludzas,
Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī. Tās laikā valdībai un atbildīgajiem dienestiem ir iespējas
operatīvāk novērst personu nelikumīgu robežas šķērsošanu.

Baltkrievijas īstenotais hibrīdkarš pret Lietuvu, Latviju un Poliju ir mainījis līdz šim samērā mierīgo situāciju
nelikumīgās migrācijas jomā. Ja pirms tam bija novērojams zems iesniegto patvēruma pieprasījumu skaits, tad
pēdējā mēneša laikā tas ir palielinājies vairākas reizes. Tas ir rezultāts Baltkrievijas īstenotajiem pasākumiem, kur
neilgā laika posmā liels daudzums migrantu centās nelikumīgi nokļūt Eiropas Savienības teritorijā caur Lietuvu.
Pēc Lietuvas valsts lēmuma neielaist migrantus un aktīvāk apsargāt savu robežu, daļa plūsmas novirzījās uz
Latvijas pierobežu. Lai novērstu strauju robežpārkāpumu gadījumu skaitu, arī Latvija nolēma spert līdzīgus soļus
kā Lietuva. 

Patvēruma meklētāju pieplūdums rada nesamērīgu slogu uz izmitināšanas kapacitāti, ko vēl vairāk apgrūtina arī
pašreizējie epidemioloģiskie ierobežojumi, kas nosaka, ka uz PMIC “Mucenieki” pārvestām personām jāiziet
obligāta karantīna.
Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas vairāk nekā 800 personas un
uzsākti 38 kriminālprocesi. Atbalstu pie Latvijas robežas sniedz četri Eiropas Robežu un krasta apsardzes
aģentūras “Frontex” eksperti. Paralēli Latvija plāno pasteidzināt Latvijas-Baltkrievijas robežas infrastruktūras
izbūvi, kuras aptuvenās izmaksas būtu  30 miljoni eiro.

Aktuālā informācija par situāciju  uz Latvijas - Baltkrievijas robežas 

Informācija no Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes par Afganistānu 

apņemšanās pēc iespējas ātrāk evakuēt no valsts tos Afganistānas pilsoņus, kuri pēdējo gadu laikā ir
sadarbojušies ar ES;
nepieciešamība rīkoties, lai Afganistāna nekļūtu par patvērumu teroristiem un organizētās noziedzības
grupām un lai situācija šajā valstī neradītu jaunus draudus ES pilsoņu drošībai;
vienotas un savstarpēji koordinētas ES pieejas nodrošināšana, lai neatsāktos nekontrolētas liela apjoma
migrācijas plūsmas;
nepieciešamība turpināt darbu pie efektīvas ES ārējo robežu apsardzības.

31.augustā, iekšlietu ministre Marija Golubeva piedalījās Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru padomes
ārkārtas sanāksmē par situāciju Afganistānā. Tikšanās organizēta, reaģējot uz notikumiem Afganistānā. Sanāksmē
apstiprināja paziņojumu par situāciju Afganistānā, kurā ietverti pasākumi, kas būtu jāveic ES. Starp veicamajiem
pasākumiem ir, piemēram:

Paziņojumā arī norādīts, ka personu pārvietošana var notikt tikai uz brīvprātības principa pamata, kas ļauj
dalībvalstīm pašām, izvērtējot savu nacionālo kapacitāti, pieņemt atbilstošus lēmumus.



Jautājumiem:

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa
e-pasts: eiropa@pmlp.gov.lv

new. manaavize.pmlp.gov.lv sadaļa "Projekti un
Eiropas lietas"

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 
www.emn.lv

e-pasts:
emn@pmlp.gov.lv

Eiropas migrācijas tīklu līdzfinansē Eiropas
Savienības  Migrācijas, patvēruma un integrācijas
fonds. Informācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ir publicēta Eiropas migrācijas tīkla sagatavota faktu lapa par Latviju
2020. gadā, kurā ir apkopoti būtiskākie notikumi un statistika migrācijas
un starptautiskās aizsardzības jomā Latvijā.

2020. gadā ir pieņemti tiesību akti COVID-19 infekcijas izplatīšanas
ierobežošanai, samazinot klātienes pakalpojumu klāstu un tiešos
kontaktus starp klientiem un pakalpojumu sniedzēju. Tāpat spēkā ir
stājies jauns Valsts robežsardzes likums, kas nodrošina likumīgu un
efektīvu Valsts robežsardzes darbību, atceļ aizliegumu robežsargiem
iestāties arodbiedrībās un satur juridiski pareizu terminoloģiju saskaņā
ar Šengenas Robežu kodeksu un Valsts robežas likumu. 2020. gada 21.
decembrī stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas reglamentē darbā
norīkoto darba ņēmēju ārzemnieku nodarbināšanu.

Statistikas pielikums papildina valsts faktu lapu ar attiecīgajiem ar
migrāciju saistītajiem datiem, kas sakārtoti astoņās tematiskās sadaļās.

JAUNUMI NO EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA 

FAKTU LAPU PAR LATVIJU VAR
LEJUPLĀDĒT ŠEIT.

Reaģējot uz informācijas pieaugumu publiskajā telpā par migrācijas tēmu, ko
radīja masveida personu pieplūdums no trešajām valstīm, un, lai veicinātu
vienotu terminoloģijas ievērošanu, Eiropas migrācijas tīkla Latvijas
kontaktpunkts ir sagatavojis apkopojumu ar visbiežāk izmantotajiem
terminiem diskusijās par migrāciju, patvērumu un robežu šķērsošanu, .
Terminu skaidrojums atbilst Eiropas migrācijas tīkla patvāruma un migrācijas
vārdnīcā iekļautajām definīcijām. 

Terminu apkopojumu atsevišķi var lejuplādēt šeit.

http://new.manaavize.pmlp.gov.lv/sections/aktualitates
http://new.manaavize.pmlp.gov.lv/sections/aktualitates
http://www.emn.lv/?lang=en
http://www.emn.lv/?lang=en
http://www.emn.lv/?lang=en
https://www.emn.lv/wp-content/uploads/2021/08/lv_2020emn_country_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search_en
https://www.emn.lv/biezak-izmantotie-termini-diskusijas-par-migraciju-un-patverumu/


EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA PATVĒRUMA UN
MIGRĀCIJAS TERMINU VĀRDNĪCA

BĒGLIS
Trešās valsts pilsonis, kas pamatotu baiļu no vajāšanas rases, reliģijas, tautības,
politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus
pilsonības valsts, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts
aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās
dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ
nevēlas atgriezties šajā valstī.

IMIGRANTS
Persona, kas iepriekš uzturējusies kādā no ES dalībvalstīm vai trešajā valstī, nodibina savu
parasto dzīvesvietu ES dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas ilgst vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz
12 mēnešus.

NELIKUMĪGS MIGRANTS
Trešās valsts pilsonis, kas atrodas Šengenas valsts teritorijā, un kas neatbilst ieceļošanas
nosacījumiem, kā noteikts Regulā (ES) 2016/399 (Šengenas Robežu kodekss), vai citiem
ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās nosacījumiem šajā valstī.

EKONOMISKAIS MIGRANTS
Persona, kas atstāj savu izcelsmes valsti tikai ekonomisku iemeslu dēļ, kuri nav saistāmi ar
bēgļa definīciju, lai uzlabotu savu materiālo nodrošinājumu.

PATVĒRUMA MEKLĒTĀJS
Trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izteicis
vēlmi iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu robežšķērsošanas vietā pirms ieceļošanas Latvijas
Republikā vai jau atrodoties Latvijas Republikas teritorijā, līdz brīdim, kad noslēdzies
administratīvais process par viņa iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

PATVĒRUMA PIETEIKUMS
Pieteikums, ko iesniedzis ārvalstnieks vai bezvalstnieks un ko var uztvert kā prasību
starptautiskās aizsardzības saņemšanai no ES dalībvalsts saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par
bēgļa statusu un Protokolu par bēgļa statusu  vai valstī noteiktajām bēgļu tiesībām. 

MIGRANTS
Persona, kas atrodas ārpus tās valsts teritorijas, kuras pilsonis vai valstspiederīgais viņš ir, un
kas ir uzturējusies ārvalstī ilgāk par vienu gadu neatkarīgi no cēloņiem, kas ir brīvprātīgi vai
nebrīvprātīgi, un migrācijas veidiem, likumīgiem vai nelikumīgiem. 

PATVĒRUMS
Pamatojoties uz neizraidīšanas principu un starptautiski vai valsts līmenī atzītām bēgļu
tiesībām, aizsardzība, ko valsts sniedz personai, kura nevar lūgt aizsardzību savā pilsonības
un/vai dzīvesvietas valstī, baidoties tikt vajāta rases, reliģijas, pilsonības, politisko uzskatu vai
dalības konkrētā sociālā grupā dēļ.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en


ROBEŽŠĶĒRSOŠANA

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA PATVĒRUMA
UN MIGRĀCIJAS TERMINU VĀRDNĪCA

DROŠA TREŠĀ VALSTS
Trešā valsts, kas pret personu, kura meklē starptautisko aizsardzību, piemēro šādus
principus: a) dzīvība un brīvība netiek pakļauta briesmām, pamatojoties uz rasi, reliģiju,
tautību, piederību konkrētai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ; b) nepastāv smaga
kaitējuma risks, kā definēts Direktīvā 2011/95/ES (Pārstrādātā Kvalifikācijas direktīva); c) tiek
ievērots neizraidīšanas princips saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un
Protokolu par bēgļa statusu; d) tiek ievērots aizliegums viņu pārvietot, pārkāpjot tiesības
netikt pakļautam spīdzināšanai, cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei, kā
noteikts starptautiskajos tiesību aktos; un e) pastāv iespēja pieprasīt bēgļa statusu un, ja viņš
tiek atzīts par bēgli, saņemt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un
Protokolu par bēgļa statusu.

EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ ROBEŽA
Šengenas dalībvalsts sauszemes robežas, upju un ezeru robežas, jūras robežas un to lidostas,
upju ostas, jūras ostas un ezeru ostas, kam nav kopīgas robežas ar citu Šengenas dalībvalsti.

EKONOMISKĀ MIGRĀCIJA
Migrācija, kas notiek galvenokārt ekonomisku iemeslu dēļ vai tādēļ, lai palielinātu materiālo
nodrošinājumu.

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJS
Persona, kurai piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvās aizsardzības statuss.

ALTERNATĪVĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJS
Persona, kurai piešķirts alternatīvās aizsardzības statuss.

ATGRIEŠANA
Personas brīvprātīga vai piespiedu, atbalstīta vai spontāna pārvietošanās no uzņēmējvalsts
atpakaļ uz izcelsmes valsti, pilsonības valsti vai pastāvīgo dzīvesvietu parasti pēc ievērojama
laika perioda pavadīšanas uzņēmējvalstī.

NELIKUMĪGA MIGRĀCIJA
Personu pārvietošanās uz jaunu dzīvesvietu vai tranzīts, kas notiek, neievērojot nosūtošās,
tranzīta un saņēmējas valsts normatīvos aktus.

NELIKUMĪGA IECEĻOŠANA

Fiziska robežas šķērsošana vai nu robežšķēršošanas vietā vai citā robežas punktā.

 Robežu šķērsošana, neievērojot vajadzīgās prasības likumīgai ieceļošanai uzņemošajā valstī.

ROBEŽŠĶĒRSOŠANA

AIZTURĒŠANA
Administratīvs pasākums, kas nav sods un ko noteikusi administratīvā vai tiesu iestāde (- es),
personas brīvības ierobežošanai, izmantojot ieslodzījumu, lai varētu īstenot citu procedūru.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en

