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Manas tiesības 
Pagaidu aizsardzība nodrošina tūlītēju un efektīvu aizsardzību bēgļiem no Ukrainas. Tā jums dod 
noteiktas tiesības, tostarp: 
 

 
▪ uzturēšanās tiesības. 

 

 

 
▪ piekļuvi darba tirgum, lai iesaistītos algotā vai pašnodarbinātā darbībā. 

 

 
▪ tiesības uz piemērotu dzīvesvietu. 

 

 
▪ sociālo palīdzību un vajadzības gadījumā iztikas līdzekļus. 

 
 

▪ medicīnisko aprūpi. 

 

 
▪ medicīnisko vai citu palīdzību, ja jums ir īpašas vajadzības. 

 
 

▪ izglītības pieejamību bērniem līdz 18 gadu vecumam. 

 
 

▪ tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos ar ģimenes pamata locekļiem (lūdziet 
iestādēm sniegt sīkāku informāciju). 

 

Šīs tiesības varat izmantot kādā no šīm valstīm: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, 
Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, 
Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, 
Vācijā, Zviedrijā. 
 
Jūs varat jebkurā alike arī pieprasīt patvērumu (starptautisko aizsardzību). 
 

Cik ilgi ir spēkā pagaidu aizsardzība? 
Tā ir spēkā līdz 2023. gada 4. martam, un to var automātiski pagarināt uz vēl vienu gadu 

(pa diviem sešu mēnešu periodiem), t. i., līdz 2024. gada 4. martam. Atkarībā no 
situācijas Ukrainā šo laikposmu var pagarināt par vēl vienu gadu.  
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Papildu 
informācija: 

 

Kam ir tiesības uz pagaidu aizsardzību? 

▪ Ukrainas valstspiederīgajiem, bēgļiem Ukrainā un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvoja 

Ukrainā pirms 2022. gada 24. februāra. 
▪ Bezvalstniekiem un citu valstu pilsoņiem, kuri dzīvoja Ukrainā pirms 2022. gada 

24. februāra (ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju) un kuri nespēj droši atgriezties savā 

izcelsmes valstī. 

 

Kas notiek, ja man nav tiesību uz pagaidu aizsardzību, 
bet nevaru droši atgriezties savā valstī? 
Šādā gadījumā jūs varat iesniegt patvēruma pieteikumu (ko sauc arī par starptautisko 
aizsardzību). 

 

 

Kā es varu izmantot tiesības, kas saistītas ar pagaidu 
aizsardzību? 
Informējiet valsts iestādes, ka vēlaties izmantot tiesības, kas saistītas ar pagaidu aizsardzību, 

un saņemt uzturēšanās atļauju. Jūsu personas dati tiks reģistrēti, un jums var lūgt iesniegt 
pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus. 

 

 

▪ Jūs ceļojat kopā ar bērnu, vecu 
cilvēku vai personu ar invaliditāti. 

▪ Jums ir ģimenes loceklis ES. 

▪ Jūs vēlaties atrast savu ģimeni. 
▪ Jūs esat jaunāks par 18 gadiem un 

esat ieradies bez vecākiem vai ar 
citām personām, kas nav jūsu vecāki. 

▪ Jums ir vajadzīga medicīniskā 
palīdzība, jums ir invaliditāte vai ir 
īpašas vajadzības. 

▪ Jums ir nodarīts kaitējums, jums ir 
draudēts vai arī esat piespiests darīt 
kaut ko pret savu gribu. To ir darījuši 
svešinieki vai kāds, ko pazīstat. 

▪ Kāds piedāvā jums palīdzēt apmaiņā 
pret kādiem pakalpojumiem. 

▪ Pastāvīgi informējiet ģimeni un 
draugus par savu atrašanās 
vietu. 

▪ Uzmanieties, pieņemot palīdzību 
no svešiniekiem ārpus 
oficiālajiem kanāliem. 

▪ Glabājiet savus dokumentus 

drošībā un nofotografējiet tos. 
Nevienam neatdodiet savus 
dokumentus un tālruni. 

▪ Ja jūtaties apdraudēts, zvaniet 
uz bezmaksas neatliekamās 
palīdzības numuru 112. 

▪ Nekad nedalieties ar savu 

personīgo informāciju vai 
fotogrāfijām tiešsaistē ar 
svešiniekiem. 

 

Jūsu drošībai Informējiet iestādes, ja 


