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Publicēts Latvijas valsts profils Prāgas procesa tīmekļa vietnē
 

Pirmo reizi Prāgas procesa mājas lapā tiek publicēts Latvijas valsts profils un
statistiskas rādītāji, kas ietver migrācijas datus gan no nacionālajiem, gan
starptautiskajiem avotiem, kā arī sniedz pārskatu par galvenajiem notikumiem
migrācijas politikā un valsts normatīvajos aktos, sniedzot koncentrētu informāciju
par situāciju migrācijas jautājumos Latvijā.

Politiska vienošanās par ceļvedi par jauno Migrācijas un patvēruma paktu
 

7. septembrī Eiropas Komisija paziņo par panākto politisko vienošanos starp
abiem likumdevējiem par kopīgo ceļvedi par kopēju Eiropas patvēruma sistēmu
un jauno Migrācijas un patvēruma paktu. Panāktā vienošanās apstiprina kopīgo
apņemšanos veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2019.-2024. gada
likumdošanas perioda beigām pieņemtu tiesību priekšlikumus, kas saistīti ar
patvēruma un migrācijas pārvaldību. Pakts piedāvā visaptverošu pieeju, kas
vajadzīga, lai efektīvi un humāni pārvaldītu migrāciju. Kā norāda EK saskaņā ar
izstrādāto grafiku likumdevēju sarunām tās tiks uzsāktas vēlākais 2022. gada
beigās un tiktu pabeigtas līdz 2024. gada februārim. 

 

Eiropas Darba iestāde publicē kartējumu par valstu piedāvātajiem pasākumiem
nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma pieejamības jomā no Ukrainas

pārvietotām personām
 

Sagatavotais otrais atjaunotais piedāvāto pasākumu kartējums sniedz informāciju
par to kā ES dalībvalstis īsteno Pagaidu aizsardzības direktīvu nodarbinātības un
sociālā nodrošinājuma tiesību jomā un ko dalībvalstis piedāvā no Ukrainas
pārvietotām personām. Šajā pasākumā ietvertā informācija ņem vērā politiskās
un juridiskās norises līdz 2022.gada 30.augustam. Atjauninātās valstu datu lapas
ir skatāmas ELA tīmekļa vietnē šeit.

Galvenā
informācija

Iedzīvotāji
1 901 548 (World Bank 2020)

1 875 757 (STAT LV 2022)
 

Iedzīvotāji darbspējīgā vecumā
 1 195 703 (World Bank 2022)

1 158 585 (STAT LV 2022)
 

Bēgļi un iekšzemē pārvietotās
personas

Bēgļi: 618 (UN Refugee Stock mid-
2020)

80 (EMN 2021)
Patvēruma meklētāji: 21(UNHCR mid-

2020)
582 (EMN 2021)

 
Imigrācija

11 223 (Eurostat 2019)
12 686 (STAT LV 2021)

 
Bezdarba līmenis

8.2% (World Bank 2020)
7.9% (STAT LV 2021)

 
Pilsonība

Pēc dzimšanas: Nē
Dubultā pilsonība: Jā
Rezidences gadi: 5

 
Emigrācija

380 010 (UN Emigration Stock 2020)
12 975 (STAT LV 2021)

 
IKP

33 505 miljardi, pašreizējās cenas USD
(Pasaules Banka, 2019)

28 763 miljardi, pašreizējās cenas EUR
(STAT LV 2021)

 
Teritorija

64 589 km² (CIA world Factbook)

Prāgas procesa mājas lapa

Eiropas Komisija nāk klajā ar atjauninātām pamatnostādnēm par vīzu procedūru
attiecībā uz Krievijas pilsoņiem

 
30. septembrī Eiropas Komisija nāk klajā ar izmaiņām vīzu procedūru
pamatnostādnēs attiecībā uz Krievijas pilsoņiem un Krievijas pilsoņu
robežkontroli pie ES ārējām robežām un tas ir skatāms ģeopolitisko un drošības
apsvērumu kontekstā. Dalībvalstu konsulāti un robežkontroles iestādes tiek
aicinātas piemērot augstākā līmeņa drošības pārbaudes un koordinētu pieeju,
veicot Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumu individuālu novērtēšanu un kontroli pie
ES ārējām robežām. Plašāku informāciju par pamatnostādnēs ietvertajām
procedūrām ir iespējams skatīt šeit.

https://www.pragueprocess.eu/en/
https://www.pragueprocess.eu/en/countries/552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/statement_22_5383
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
https://www.ela.europa.eu/en
https://www.ela.europa.eu/en/support-people-fleeing-ukraine
https://www.pragueprocess.eu/en/countries/552
https://www.pragueprocess.eu/en/countries/552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_5903


EMT aktualitātes
Politikas pārskats “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju tālāka pārvietošanās”

Tālāka pārvietošanās šajā kontekstā attiecas uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju tālāku
migrāciju no vienas valsts uz otru, lai pieteiktos starptautiskajai aizsardzībai vai likumīgi uzturētos
citā dalībvalstī citu iemeslu dēļ. Šī pārskata mērķis ir izpētīt, kā laika posmā no 2018. gada līdz
2021. gadam dalībvalstīs notiek starptautiskās aizsardzības saņēmēja atbildības nodošana no
pirmās valsts uz otro valsti. Tajā arī aplūkota situācija, kad starptautiskās aizsardzības saņēmēji,
kas jau ir atzīti pirmajā valstī, iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus otrajā valstī.

Plašāku informāciju par politikas pārskatu un pašu rakstu angļu valodā varat skatīt šeit.

Izpētes darbs “Migranšu integrācija”

Daudzās ES dalībvalstīs ir ieviesta integrācijas politika, tomēr tikai dažas valstis integrācijas
politikā īpaši pievēršas sievietēm. Lielākajā daļā ES dalībvalstu migranšu integrācija pašlaik nav
valsts politikas prioritāte, lai gan dažas ir izvirzījušas šo tēmu par prioritāti, galvenokārt, lai
uzlabotu dzimumu līdztiesību. Šis pētījums raksturo integrācijas politiku un pasākumus
dalībvalstīs, kā arī to, cik lielā mērā tie ir īpaši vērsti uz migrantēm. Tajā sniegti labās prakses
piemēri un gūtas atziņas par integrācijas pasākumiem migrantēm valsts, reģionālā vai vietējā
līmenī, kā arī pārskats par mērķtiecīgām politikām vai pasākumiem, kas izstrādāti, lai novērstu
Covid-19 negatīvās sekas uz migranšu integrāciju.

Plašāku informāciju un pētījumu angļu valodā varat skatīt šeit.

Atklāšanas pasākums “Galamērķis: Eiropa”

23. septembrī risinājās tiešsaistes pasākums par diskusiju rīku “Galamērķis: Eiropa”. Pasākuma
laikā tika sniegta informācija par "Galamērķis: Eiropa" un pārskats par dažādiem rīka elementiem,
tostarp pamatmateriāls pedagogiem, iepazīšanās ar speciālo tīmekļa vietni un mācību video
seanss. Pasākumā piedalījās šī rīka veidotāja, kas pastāstīja par rīka izveidi un attīstību,
pamatojumu un īstenošanas iespējas. Kā arī EMT dalībvalstis sniedza ieskatu savā pieredzē un
plānos attiecībā uz rīka izplatīšanu un ieviešanu. 

Pasākuma ierakstu angļu valodā ir iespējams noskatīties EMT Luksemburgas Youtube kanālā, kas ir
pieejams šeit. Kā arī plašāku informāciju par diskusiju rīku “Galamērķis: Eiropa” var apskatīt šeit.

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

Eiropas migrācijas tīkls Latvijas kontaktpunkts
 www.emn.lv
e-pasts: emn@pmlp.gov.lv

Jautājumiem:
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. 

Līdzfinansē Eiropas Savienība

https://www.emn.lv/emt-politikas-parskats-starptautiskas-aizsardzibas-sanemeju-talaka-parvietosanas/
https://www.emn.lv/sieviesu-migrantu-integracija/
https://youtu.be/U8rZlMP_AoM
https://destinationeurope.uni.lu/

