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Kas Tev jāzina par pagaidu
aizsardzību
Šī informācija ir
paredzēta Tev, ja
• esi jaunāks par 18 gadiem;
• esi ukrainis vai esi dzīvojis
Ukrainā un to atstājis kara dēļ
2022. gada 24. februārī vai pēc
tam;
• ja esi ieradies:
• viens pats;
• kopā ar kādu, kurš nav
viens no Taviem vecākiem.

Ja Tu esi bez vecākiem, pieaugušais
(dažreiz saukts par aizbildni vai
pārstāvi) palīdzēs Tev, tostarp ar
procedūru.
Tu vienmēr vari sazināties ar šo
pieaugušo vai citām amatpersonām,
ja nejūties droši vai Tev ir vajadzīga
palīdzība.

Atceries
• Ja kaut ko nesaproti, Tu
vienmēr vari jautāt.

Ko Tev nozīmē pagaidu
aizsardzība?
Tu vari palikt ES, kamēr nav droši
atgriezties.
Tu vari saņemt palīdzību, lai
sazinātos un atkalapvienotos ar
savu ģimeni, kad tas ir droši.
Tu vari saņemt pārtiku, apģērbu,
drošu vietu, kur uzturēties, un
citas lietas, kas Tev vajadzīgas.

Tu vari apmeklēt skolu.

Tu vari apmeklēt ārstu.

• Visa informācija, ko izpaud
iestādēm, tiks droši
uzglabāta.

Cik ilga ir pagaidu
aizsardzība?
Līdz 2023. gada 4. martam. Atkarībā
no situācijas to var pagarināt.

Kāda ir procedūra?
• Amatpersona Tev uzdos
jautājumus par Tevi un Tavu
ģimeni.
• Tev lūgs uzrādīt personu
apliecinošus dokumentus (pasi, ID
karti u. tml.).
• Tu saņemsi oficiālu dokumentu.

Informē iestādes, ja
• Tu esi ieceļojis viens vai kopā ar
kādu, kurš nav viens no Taviem
vecākiem.
• Tu vēlies sazināties un atrast savu
ģimeni.
• Tu nesaproti valodu – kāds, kurš
runā Tavā valodā, var palīdzēt.
• Tu nejūties labi un Tev ir vajadzīgs
ārsts vai zāles.
• Tu nejūties droši, jo kāds Tevi
apdraud vai mēģina pārliecināt Tevi
darīt kaut ko, ko nevēlies darīt. Tev
var draudēt briesmas.
• Tu zini bērnus, kuriem ir problēmas.

Aleksandra

Dmytro

Vai ir kādi citi
aizsardzības veidi?
Jā, ir. Izmanto pieaugušo atbalstu un
apspried iespējas ar iestādēm.

Tavai drošībai
• Nekad nesēdies automašīnā vai
transportlīdzeklī ar nepazīstamu cilvēku.
• Uzturi kontaktus ar ģimeni vai draugiem.
• Glabā svarīgus dokumentus drošā vietā
(pasi, ID karti u. tml.). Nofotografē tos.
• Ja Tev ir telefons, nedod to nevienam.
• Ja Tev draud briesmas vai vajadzīga
palīdzība, zvani uz 112 jebkurā laikā. Tas
ir bezmaksas zvans.
• Nekad nerunā tiešsaistē ar kādu, ko
nepazīsti. Neizpaud savu personīgo
informāciju un nedod savas fotogrāfijas.
• Lūdz atbalstu, ja jūties apdraudēts
apģērba, izskata vai uzskatu dēļ.
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