EIROPAS LIETAS
F E B R U

ĀRIS

2 0 2 2

INFORMĀCIJA PAR IERAŠANOS
UN UZTURĒŠANOS LATVIJĀ
UKRAINAS PILSOŅIEM
Latvijas valsts nodrošinās Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas militārā konflikta dēļ, mītnes vietu, pārtiku un cita
veida palīdzību. Lai varētu uzturēties un strādāt Latvijā, Ukrainas pilsoņiem tiks izsniegtas ilgtermiņa vīzas saistībā ar
tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.
Dodoties uz Latviju, lūdzam Ukrainas pilsoņus neaizmirst ceļošanas dokumentus. Ceļošanas dokumentu neesamība
nebūs šķērslis Ukrainas pilsoņu ieceļošanai Latvijā, tāpat arī medicīnisko dokumentu neesamība. Ierodoties Latvijā, caur
robežšķērsošanas punktiem (ārējā robeža lidosta): notiks robežpārbaudes personām, kuras ieceļo ar biometriskajām
pasēm, un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet nav vīzas ieceļošanai ES. Ja personai nav
ceļošanas dokumenti, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta personas identitātes noteikšana.
Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, informē Valsts robežsardzes amatpersonu par palīdzības
nepieciešamību.
Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, sazinās ar Valsts robežsardzi, zvanot uz diennakts tālruni: +371
67913569, +371 67913568.
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz telefona nr.: +371
67209400 (pirmdien-ceturtdien 8:30-16:00; piektdien 9:00-15:00).
Jaunāko informāciju par uzturēšanos var atrast www.pmlp.gov.lv un www.iem.gov.lv.

PAR ATBALSTA UKRAINAS IEDZĪVOTĀJIEM
KOORDINĒŠANU
Sabiedrības vēlme atbalstīt līdzcilvēkus Ukrainā, sniedzot dažāda veida palīdzību, ir augstu vērtējama un saprotama. Lai
atvieglotu dažādu Ukrainas institūciju darbu un nodrošinātu tādu palīdzības saņemšanu, kas akūti nepieciešama
Ukrainas tautai, sabiedrība tiek aicināta koordinēt savas aktivitātes. Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti individuāli un
nekoordinēti nebraukt uz Ukrainu vai Polijas un Lietuvas robežu, piedāvājot transportu un pirmās nepieciešamības
piederumus. Šobrīd jau tā lielā transporta plūsma kavē palīdzības nogādāšanu Ukrainā un Ukrainas iedzīvotāju
nokļūšanu drošībā. Tāpat sabiedrība tiek aicināta sekot līdzi VUGD informācijai par palīdzības pieprasījumiem un
atbalsta nepieciešamību.
Ziņas par nepieciešamo humāno un cita veida palīdzību, tai skaitā no krīzes skartajām valstīm tiek saņemtas, tostarp arī
Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros, kur valstis koordinēti informē par vajadzīgo palīdzību un
tās piegādāšanu, lai darbības būtu saskaņotas, organizētas un savlaicīgas. VUGD sadarbojas ar biedrību ‘’Viegli
palīdzēt’’ humānās palīdzības kravu koordinēšanā, apmainoties ar informāciju un, ja nepieciešams, loģistikas
nodrošinājumu izmantojot jau eksistējošas starptautiskās platformas. VUDG Operatīvās vadības pārvalde katastrofu
pārvaldīšanas un reaģēšanas jomā ir nacionālais kontaktpunkts, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina regulāru
komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisijas ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru (ERCC) un NATO
Eiroatlantisko katastrofu palīdzības koordinācijas centru (EADRCC).
Ja vēlaties sazināties par palīdzības sniegšanu un atbalstu, lūgums rakstīt uz: krize.ukraina@iem.gov.lv.
Informācija par palīdzības iespējām arī kustības ‘’Gribu palīdzēt bēgļiem’’ un TechChill platformā:
https://www.ukraine-latvia.com/

‘’SNIEDZAM UKRAINAI VISU
IESPĒJAMO ATBALSTU’’
M

ĀRTIŅŠ ŠTEINS

27.februārī Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins piedalījās ES ārkārtas Tieslietu un iekšlietu
ministru padomes sēdē par situāciju Ukrainā un dalībvalstu sniegto palīdzību.
Tikšanās laikā M.Šteins uzsvēra - Latvijas valdība un iekšlietu ministre ir pauduši atbalstu Ukrainai. ES vienota
nostāja, saskaņota rīcība un arī atbalsts Ukrainai šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad. Šteins padomē informēja Eiropas
kolēģus par pašreizējo Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem.
Latvijas valdība 24.februārī apstiprināja Iekšlietu ministrijas Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida
ierašanās gadījumā Latvijā. Šobrīd plāns ir sācis darboties, un pirmos bēgļus no Ukrainas Latvija jau uzņem.
1. martā Ministru kabinets atbalstīja iesniegšanai izskatīšanai Saeimā Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu
“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums”. Likumprojekta mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri
izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto karu, kā arī sniegt vispārēju
atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Plānots, ka likumā paredzētais atbalsts tiks sniegts šī bruņotā konflikta norises laikā.
Ar likumprojektu netiks atcelta vai mainīta patvēruma pieteikšanas un izskatīšanas procedūra, bet gan noteikts
papildu mehānisms, kā Ukrainas iedzīvotāji varēs ātri saņemt atbalstu, kā arī uzturēšanās un darba tiesības Latvijā.

NOSLĒGUŠĀS PANEĻDISKUSIJAS
‘’KONFERENCE PAR EIROPAS
NĀKOTNI’’ IETVAROS
11.-13.februārī Māstrihtā, Nīderlandē norisinājās ceturtā un noslēdzošā sanāksme Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas
‘’Konference par Eiropas nākotni’’ ietvaros.
Konference par Eiropas nākotni ir unikāla un aktuāla iespēja Eiropas iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas problēmām
ir būtisks konferences par Eiropas nākotni elements. Tiek
L AunT Vprioritātēm.
I J A P Ā REiropas
T R A U pilsoņu
C I Z Spaneļdiskusijas
NIEGT
organizētas četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai pilsoņi varētu kopīgi padomāt par to, kādu nākotni viņi
V Īvēlētos
Z A S Eiropas
KRIEV
IJAS PILSOŅIEM
Savienībai?
Četrās paneļdiskusijās piedalījās 200 pēc nejaušības principa atlasīti Eiropas pilsoņi no visām 27 dalībvalstīm.
Tika atspoguļota ES daudzveidība – ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība un pilsēta/lauki), dzimums, vecums,
Ņemot vērā Krievijas īstenoto agresiju Ukrainas
sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis.
teritorijā, pieņemts lēmums pārtraukt Latvijas
Katrā paneļdiskusijā bija vismaz viena sieviete un viens vīrietis no katras dalībvalsts.
vīzu izsniegšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem,
Trešdaļa katrā paneļdiskusijā bija jaunieši (vecumā no 16 līdz 25 gadiem).
par minēto lēmumu 24.februārī mikroblogošanas
vietnē Twitter paziņoja Latvijas ārlietu ministrs
ES institūcijas apņēmušās uzklausīt Eiropas iedzīvotājus un savas kompetences robežās reaģēt uz sniegtajiem
Edgars Rinkēvičs. Svarīgi piebilst, ka paredzēts
ieteikumiem.
izņēmums gadījumos, kas saistīti ar īpašiem
humāniem apsvērumiem.
Paneļdiskusijas norisinājās piecās dažādu tematu plūsmās, tai skaitā ‘’ES pasaulē/ migrācija’’, apskatot ES lomu
pasaulē, tostarp mērķus un stratēģijas saistībā ar ES drošību, aizsardzību, tirdzniecības politiku, humāno palīdzību
un attīstības sadarbību, ārpolitiku, kaimiņattiecību politiku un ES paplašināšanos. Paneļdiskusijas centrālais
jautājums: kā ES būtu jārīkojas migrācijas jomā?
Ar minētajiem ieteikumiem iespējams iepazīties šeit.
Vienlaikus vēlamies norādīt, ka jau drīzumā sagaidāms, ka konference nāks klajā ar minētajiem secinājumiem un
attiecīgi sniegs norādes par Eiropas nākotni.

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA JAUNUMI
PUBLICĒTS POLITIKAS PĀRSKATS "DIGITALIZĀCIJA UN MĀKSLĪGAIS INTELEKTS MIGRĀCIJAS PĀRVALDĪBĀ"
Ir publicēts kopīgais EMN-OECD politikas pārskats, kas pievēršas konkrētām patvēruma, migrācijas un pilsonības
iegūšanas un robežkontroles pārvaldības jomām, kurās var izmantot digitālās tehnoloģijas. Politikas pārskatā ir
ietverta pieredze no 24 ES dalībvalstīm un OECD dalībvalstīm, un valstīm, kas nav ES un OECD dalībvalstis.
Pārskatā ir atspoguļota gan iepriekš pastāvošu, gan 2020. gadā attīstītu tiešsaistes sistēmu izmantošanas ietekme
uz migrācijas un patvēruma procesiem, īpašu uzmanību pievēršot Covid-19 ietekmei uz tehnoloģiju un digitālo
procedūru izmantošanu.
Es dalībvalstis, OECD valstis, kā arī valstis, kas nav ES dalībvalstis un Gruzija pēdējos gados ir paplašinājusi
digitālo tehnoloģiju izmantošanu migrācijas un patvēruma jomā. Dažās ES dalībvalstīs pandēmijas ietekmē tika
palielināta digitālo tehnoloģiju izmantošana imigrācijas un patvēruma iestādēs, lai paplašinātu tiešsaistes
pakalpojumu pieejamību. ES dalībvalstīs un Gruzijā digitālās tehnoloģijas izmanto, lai nodrošinātu tiešsaistes
apmeklējuma pieteikšanas sistēmas, klientu apkalpošanas portālus pieteikuma iesniegšanai un izsekošanai,
kā arī izmanto mākslīgo intelektu dažādu funkciju izpildē un blokķēžu tehnoloģijām.
Lielākā daļa ES dalībvalstu un Gruzijas izmanto tiešsaistes sistēmas uzturēšanās atļauju un pilsonības pieteikumu
procesu atbalstam. Šādas sistēmas lielākoties izmanto, lai ļautu pretendentiem veikt tikšanos tiešsaistē ar
attiecīgajām iestādēm. Gandrīz puse ES dalībvalstis un Gruzija piedāvā sarežģītākus digitālos pakalpojumus,
piemēram, tiešsaistes pieteikumu iesniegšanu un pieteikuma izskatīšanas progresa izsekošanu attālināti. Kopumā
vairāk valstu izmanto digitālās sistēmas uzturēšanās atļauju pieteikumu nekā pilsonības pieteikumu pārvaldībai.
Trīs ES dalībvalstis – Vācija, Igaunija un Portugāle, pašlaik izmanto blokķēdes tehnoloģiju migrācijas pārvaldībai,
lai nodrošinātu drošu īpaši sensitīvas informācijas apmaiņu, lai savienotu dažādus pakalpojumus un sistēmas un
uzlabotu informāciju plūsmas starp migrācijas pārvaldībā iesaistītajām iestādēm.
Sešas ES dalībvalstis un lielākā daļa OECD valstu (kuras nav ES dalībvalstis), pašlaik izmanto mākslīgo intelektu
migrācijas pārvaldībai – valodas identifikācijai un novērtēšanai; personas dokumentu viltojumu atklāšanai; lietu
pārvaldībai; un saziņai ar klientiem. Turklāt 10 ES dalībvalstis un Gruzija īsteno pilotprojektus vai plāno iniciatīvas,
lai izmantotu mākslīgo intelektu – virtuālo asistentu, migrācijas prognozēšanai un dokumentu viltojumu
izsekošanai.
Paplašināta digitālo tehnoloģiju izmantošana rada pamattiesību ievērošanas izaicinājumus, jo īpaši saistībā ar
personas datu aizsardzību. Visām ES dalībvalstīm ir saistoša Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un ES
Pamattiesību harta. Dažas ES dalībvalstis ziņoja par datu aizsardzības ietekmes novērtējumu veikšanu, lai
nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības principiem.
Šajā politikas pārskatā sniegtā analīze un piemēri liecina, ka politikas pārskatā ietvertās valstis atrodas dažādos
digitalizācijas, blokķēžu un mākslīgā intelekta izmantošanas posmos.
Viens no veiksmīgajiem digitalizācijas un mākslīgā intelekta izmantošanas piemēriem naturalizācijas procesā ir
minēts Latvijas piemērs. Latvija 2021. gadā ieviesa rīku, kura mērķis ir atbalstīt Latvijas pilsonības pretendentus,
kuri gatavojas naturalizācijas eksāmenam, ļaujot viņiem ar mākslīgā intelekta programmas palīdzību novērtēt savas
Latvijas valsts himnas zināšanas.
Politikas pārskats angļu valodā pieejams šeit.

PUBLICĒTS ZIŅOJUMS "BĒRNI MIGRĀCIJĀ 2020. GADĀ"
Komisijas Paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijā 2017.
gadā tika apstiprināti pasākumi, lai veicinātu visu migrantu
bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī.
Publicētajā ziņojumā ir izklāstīti uzlabojumi, kas veikti 24
dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. gadā.
Dalībvalstu īstenotie pasākumi ir apskatīti tādās jomās kā
identifikācija,
reģistrācija,
uzņemšana,
patvēruma
procedūras, alternatīvā aprūpe, izglītības pieejamība,
aizbildnība un tiesu pieejamība.

Ziņojumā apkopota informācija par izmitināšanas un aprūpes standartu izvērtējumu un īpašām pieejām konkrētām
nepilngadīgo vecuma grupām, nepilngadīgo izmitināšana īpaši pielāgotās vai paplašinātās telpās, kas atbilst viņu
vajadzībām, un apmācības uzlabošana policistiem, bērnu dienestiem un uzņemšanas/ izmitināšanas sistēmas
darbiniekiem, kas strādā ar nepilngadīgiem migrantu bērniem. Nevalstisko organizāciju sniegtie papildu materiāli
palīdz ilustrēt labās prakses piemērus un noteikt pastāvošos trūkumus attiecībā uz bērnu aizsardzību migrācijas
jomā.
Lai gan pēdējos gados ES reģistrēto migrantu bērnu skaits ir samazinājies, to skaits, tostarp nepavadītu nepilngadīgo
skaits, 2020. gadā saglabājās augsts. Saskaņā ar Eurostat datiem dalībvalstis un Norvēģija ir saņēmušas aptuveni 13
550 patvēruma pieteikumus no nepavadītiem nepilngadīgajiem.
Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, dalībvalstis ir ieviesušas pagaidu pasākumus, lai mazinātu pandēmijas radītās sekas
migrantu bērnu veselībai. Piemēram, personāla pamatnostādnes ir ieviestas kā daļa no nepavadītu nepilngadīgo
identifikācijas un reģistrācijas. Kā arī ir īstenoti pasākumi, lai saglabātu piekļuvi tiesu sistēmai/procesuālajām
garantijām un visu skolēnu (tostarp migrantu izcelsmes) piekļuvei izglītībai.
Ziņojums angļu valodā pieejams šeit.
Politikas pārskats "Bērni migrācijā 2020. gadā" angļu valodā pieejams šeit.

MIGRĀCIJAS PĀRVĒRTĒŠANA: NEPIECIEŠAMĪBA PĒC
INOVĀCIJĀM MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA JOMĀ
Ir pieejams Eiropas migrācijas tīkla Igaunijas
kontaktpunkta
rīkotās
nacionālās
konferences
"Migrācijas
pārvērtēšana:
nepieciešamība
pēc
inovācijām migrācijas un patvēruma jomā" audio
ieraksts un prezentācijas.
Konferencē arī piedalījās Jānis Reiniks, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes eksperts, kurš pastāstīja
sīkāk par Latvijā izstrādāto digitālo rīku naturalizācijas
procesā.
Informācija no konferences pieejama šeit.

INOVATĪVI RISINĀJUMI PĀRVIETOTO IEDZĪVOTĀJU
ILGTSPĒJĪGAS PERSPEKTĪVAS IZVEIDEI
Aicinām piedalīties Eiropas migrācijas tīkla Somijas
kontaktpunkta
rīkotajā
nacionālajā
konferencē
"Inovatīvi risinājumi pārvietoto iedzīvotāju ilgtspējīgas
perspektīvas izveidei".
Konferencē galveno uzmanību pievērsīs pārvietoto
iedzīvotāju stāvoklim pirmās uzņemšanas valstīs,
integrācijas
problēmām
un
iespējamiem
virzītājspēkiem, lai turpinātu dzīvot vai migrēt. Tiks
apskatīti esošie un topošie inovatīvie risinājumi, lai
nodrošinātu ilgtspējīgas perspektīvas.
Konference notiks tiešsaistes formātā 17. martā no
plkst. 10:30.
Dalībai konferencē nepieciešams reģistrēties šeit.

MEKLĒJAM KOLĒĢI!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina darbā Eiropas lietu un
starptautiskās sadarbības nodaļas vecāko referentu (Eiropas
migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta ekspertu) uz nenoteiktu laiku.
Plašāka informācija par darba piedāvājumu pieejama šeit.

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.

