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Ko nozīmē 
starptautiskā 
aizsardzība jeb 
patvērums? 

Eiropā patvērumu dēvē par 
starptautisko aizsardzību. 

Meklēt patvērumu citā valstī ir 
Jūsu pamattiesības, jo Jums ir 
bīstami atgriezties savā 
izcelsmes valstī. Visiem 
vīriešiem, sievietēm un 
bērniem ir tiesības dzīvot 
drošībā un ievērojot savas 
pamatbrīvības. 

Situācijai, kurā jūtaties apdraudēts, ir jābūt nopietnam Jūsu cilvēka pamattiesību pārkāpumam. 

Visi šie apdraudējumi var dažādos veidos ietekmēt vīriešus, sievietes un bērnus. 

Šos apdraudējumus var radīt valsts, tās amatpersonas vai citas personas, kas nav 
saistītas ne ar valsti, ne iestādēm. 

Patvērums tiks piešķirts vienīgi tad, ja Jūsu valsts vai iestādes nespēj vai nevēlas 
aizsargāt Jūs no apdraudējumiem, ar kuriem saskaraties. 

Kas ir starptautiskā aizsardzība (patvērums)? 

Patvērumu var pieprasīt, ja Jūsu dzīvība vai brīvība ir 
apdraudēta šādu iemeslu dēļ: 

 rase;
 valstspiederība;
 reliģija;
 politiskie uzskati;
 piederība noteiktai grupai.

Patvērumu var pieprasīt arī tad, ja: 

 Jums draud nāvessods vai tā izpilde, vai
 ja Jums draud spīdzināšana vai cita veida

necilvēcīga izturēšanās, vai
 ja esat no valsts, kurā noticis bruņots konflikts,

kas apdraud civiliedzīvotāju dzīvību un drošību.

Jūsu dzīvība vai brīvība var tikt apdraudēta, 
piemēram, ja: 

 notiek fiziska vai garīga vardarbība;
 valsts iestādes izturas ļaunprātīgi un soda;
 pastāv diskriminējoši ierobežojumi.
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Pēc tam, kad būsiet informējis iestādes par to, ka meklējat patvērumu, tās Jums dos norādes, kā norit patvēruma 
procedūra. Patvēruma procedūra ir process, kas nosaka, vai Jums tiks piešķirts patvērums. Šī procesa laikā tiks 
rūpīgi pārbaudīti iemesli, kas lika Jums bēgt no valsts, un izvērtēti apdraudējumi, ar kuriem Jums nāktos 
saskarties, ja būtu jāatgriežas savā valstī. 

Pēc patvēruma pieprasīšanas procedūra notiek vairākos posmos. 

Pirmkārt, Jūsu pieteikums ir jāreģistrē. 

Tas nozīmē, ka: 

• Jums lūgs uzrādīt visus personu apliecinošos dokumentus.

• Jūsu personas datus apkopos un saglabās valsts sistēmā.

• Jūs nofotografēs.

• Jums noņems pirkstu nospiedumus.

• Jums lūgs sniegt papildu informāciju par Jums un Jūsu ģimeni, Jūsu ceļojumu uz
Eiropu, iemesliem, kas lika Jums pamest savu valsti, un apdraudējumiem, kuru dēļ
Jums ir bail atgriezties.

• Jūs/Jūsu mantas var pārmeklēt drošības apsvērumu dēļ. Šādā gadījumā pārmeklēšanu
veiks tā paša dzimuma persona, izturoties pret Jums ar cieņu un ievērojot personas
neaizskaramību. Jūsu personiskās mantas paliek Jūsu īpašumā un tiks atdotas Jums
atpakaļ.

• Jums būs jāiziet medicīniskā apskate. Iespējams, ka Jums var nākties ievērot
karantīnu, lai novērstu slimību izplatīšanos un aizsargātu citu cilvēku veselību.

Šīs ir standarta procedūras, ko piemēro visiem, tāpēc Jūsu pienākums ir tajās iesaistīties un sadarboties. 

Kādi ir patvēruma procedūras posmi? 

Kā es varu saņemt patvērumu? 
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Viena Eiropas Savienības dalībvalsts ir atbildīga par Jūsu pieteikuma 
izskatīšanu 

Eiropā Jūs pats nevarat izvēlēties valsti, kurā iesniedzat patvēruma pieteikumu. Ja 
iesniedzat patvēruma pieteikumu, Jums tas jādara pēc iespējas ātrāk – pirmajā 
valstī, kurā ierodaties. Iestādes noteiks, kura valsts būs atbildīga par Jūsu 
pieteikuma izskatīšanu. 
To sauc par Dublinas procedūru. Ir svarīgi informēt iestādes, ja kāds no Jūsu ģimenes 
locekļiem atrodas Eiropā. Dublinas procedūru var izmantot, lai Jūs varētu 
atkalapvienoties ar konkrēto ģimenes locekli, ja viņš atrodas kādā no valstīm, kas 
piemēro šos noteikumus. 

Jūs pēc savas iniciatīvas nevarat pārcelties uz kādu citu valsti pirms šīs 
procedūras beigām. Tādā gadījumā Jūs atsūtīs atpakaļ uz valsti, kas ir 
atbildīga par Jūsu pieteikuma izskatīšanu. 

Visa informācija, kuru atklāsiet iestādei, ir konfidenciāla. Tas nozīmē, ka tā netiks 
nodota tālāk bez Jūsu piekrišanas. 

Eiropas Savienībā ikviens var meklēt patvērumu individuāli. Pat tad, ja esat 
ieradies kopā ar ģimeni, Jūs varat iesniegt patvēruma pieteikumu viens pats. Jūs 
varat pieteikties arī kopā ar ģimeni. Pārbaudē tiks ņemti vērā visi Jūsu un Jūsu 
ģimenes locekļu patvēruma pieteikumā norādītie iemesli. Ja ir pamatoti iemesli, 
kuru dēļ Jūs nevēlaties, lai Jūsu ģimenes locekļi zinātu, kāpēc iesniedzat patvēruma 
pieteikumu, un uzzinātu ar to saistīto informāciju, Jums tas jānorāda par 
patvērumu atbildīgajām iestādēm. 
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Jūsu pieteikuma izskatīšana 

Jūs uzaicinās uz personisku interviju, kuras laikā Jums lūgs sīki aprakstīt 
iemeslus, kāpēc lūdzat patvērumu. 

Pēc personiskās intervijas Jūsu pieteikums tiks izvērtēts, un Jums tiks paziņots 
lēmums. Tas nozīmē, ka iestādes Jums paziņos, vai Jums ir piešķirts patvērums. Jūs 
informēs arī par lēmuma iemesliem. 

Ja Jūsu pieteikums tiks noraidīts, bet Jūs uzskatīsiet, ka ir pieļauta kļūda, varat 
pārsūdzēt lēmumu. 

Jūs saņemsiet sīkāku informāciju vēlākā procedūras posmā saistībā ar Jūsu 
pieteikumu. 

Cik ilga ir pārbaudes procedūra? 

Patvēruma procedūra var aizņemt salīdzinoši ilgu laiku, jo iestādes pārbaudīs visas 
Jūsu pieteikumā minētās ziņas un pēc tam pieņems lēmumu. Procedūra parasti 
ilgst no sešiem mēnešiem līdz 21 mēnesim. 

Tomēr procedūras un termiņi var atšķirties, ja Jūsu pieteikumu izvērtē īpašā 
procedūrā, piemēram, paātrinātā procedūrā, robežprocedūrā vai pieņemamības 
procedūrā. Jūsu pieteikums var arī tikt izskatīts prioritārā kārtībā. Šādos 
gadījumos valsts patvēruma iestādes Jums sniegs konkrētu informāciju. 

Atcerieties, ka dažkārt laiks, kas jāpavada, gaidot lēmuma pieņemšanu, var būt 
emocionāli smags. 
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Eiropas Savienībā ikvienu, kas jaunāks par 
18 gadiem, uzskata par bērnu. Bērna 
intereses un labklājība ir galvenais 
apsvērums visos patvēruma procedūras 
posmos, lai nodrošinātu bērna drošību, 
labklājību, sociālo attīstību utt. 

Kā mani bērni, kas mani pavada, var saņemt patvērumu? 

Ja ierodaties kopā ar bērniem, varat iesniegt vienu pieteikumu par sevi un bērniem, 
kas jaunāki par 18 gadiem. Zināmos apstākļos Jūsu bērni paši var iesniegt patvēruma 
pieteikumu. Pieprasiet no valsts iestādēm sīkāku informāciju. 

Esmu bērns, kas jaunāks par 18 gadiem, ko nepavada vecāks vai cits atbildīgs 
pieaugušais 

Ja esat jaunāks par 18 gadiem un esat viens pats bez vecāka vai cita atbildīga 
pieaugušā, jūs esat nepavadīts nepilngadīgais. Ja esat šādā situācijā, informējiet valsts 
iestādes un lūdziet papildu atbalstu. 
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Kādas ir tiesības patvēruma procedūras laikā? 

Jūs varat palikt tajā ES valstī, 
kura izskata Jūsu patvēruma 
pieteikumu.

Patvēruma pieteikums dod Jums 
tiesības uzturēties attiecīgajā 
valstī līdz brīdim, kad Jūsu 
pieteikuma izskatīšana tiks 
pabeigta. 

Atkarībā no situācijas, kādā esat, 
Jums tiks nodrošināta 
izmitināšana, pārtika vai nauda, 
lai iegādātos pārtiku, kā arī 
pamata un nepieciešamā 
medicīniskā aprūpe un sociālā 
palīdzība. Valsts iestādes Jums 
sniegs papildu informāciju par to, 
kas Jums pienākas. 

Jūs varat lūgt tulka pakalpojumus.

Ja valsts iestādes sazinās ar Jums valodā, 
kuru nesaprotat, Jūs varat lūgt tulka 
pakalpojumus. Par tulka pakalpojumiem 
Jums nebūs jāmaksā. Jūsu personiskajā 
intervijā piedalīsies tulks, kas runā valodā, 
kuru saprotat. 

Tulks palīdzēs Jums sazināties ar valsts 
iestādēm, bet tikai saistībā ar jautājumiem, 
kas attiecas uz Jūsu pieteikumu. Tulks ieņem 
neitrālu nostāju un ievēro konfidencialitāti; 
tulks nevienam nedod priekšroku, neizpauž 
nevienam Jūsu teikto un neietekmē lēmumu, 
kas tiek pieņemts saistībā ar Jūsu 
pieteikumu. 

Nekavējoties informējiet valsts iestādes, ja 
nesaprotat tulka sacīto. Jūs varat arī 
noskaidrot, vai būtu iespējams izmantot savu 
tulku. 

Jūs vienmēr varat uzdot jautājumus; Jums ir tiesības būt informētam. 

Ja Jūs neko nezināt par savām tiesībām, pienākumiem, procedūru, termiņiem, Jūsu pieteikuma 
pašreizējo statusu vai citām lietām saistībā ar Jūsu pieteikumu, varat sazināties ar iestādēm un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR). 

Jūs saņemsiet papildu informāciju par patvēruma procedūru un konkrētu informāciju saistībā ar Jūsu 
lietu. 
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Vai Jums ir vajadzīgs īpašs atbalsts, lai izmantotu procedūru? 

Ja Jums ir kādas īpašas vajadzības vai ja esat piedzīvojis psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību, vai ja Jums 
ir kādas citas problēmas, piemēram, invaliditāte vai smaga slimība, Jums par to ir jāinformē par patvērumu 
atbildīgās iestādes. Tās sīkāk izvērtēs Jūsu situāciju un vajadzības gadījumā varētu sniegt papildu garantijas un 
atbalstu. Piemēram, piešķirot Jums papildu laiku vai nozīmējot Jūsu lietas izskatīšanai specializētu personālu. 
Tāpat Jūs arī varat lūgt, lai Jūs uzklausa ierēdnis vai ierēdne, kā arī lai piedalās tulks, ja, ņemot vērā iemeslus, 
kuru dēļ esat iesniedzis patvēruma pieteikumu, Jums citādi būtu grūti pilnībā izklāstīt savu lietu. 

Jūs varat lūgt atbalstu, ja apsverat iespēju 
brīvprātīgi atgriezties savā valstī

Jebkurā patvēruma procedūras posmā Jūs varat 
lūgt atbalstu, lai brīvprātīgi atgrieztos savā valstī. 

Sazinieties ar iestādēm, ja vēlaties atsaukt savu 
starptautiskās aizsardzības (patvēruma) 
pieteikumu. Kad Jūs atsauksiet savu 
pieteikumu, Jums vairs nebūs tiesību uzturēties 
valstī kā patvēruma meklētājam. 

Varat sazināties ar iestādēm, lai iegūtu plašāku 
informāciju par brīvprātīgu atgriešanos un 
palīdzību, ko Jūs varētu saņemt. 

Jebkurā patvēruma procedūras posmā Jūs 
varat sazināties ar UNHCR vai tā 
partnerorganizācijām.

UNHCR aizsargā patvēruma meklētāju un bēgļu 
intereses, kā arī sniedz juridisku palīdzību un 
konsultācijas saistībā ar Jūsu pieteikuma 
taisnīgu un efektīvu izskatīšanu. 
UNHCR var piedalīties intervijās, 
pārsūdzības izskatīšanas sēdēs vai iesniegt 
rakstiskus iesniegumus saistībā ar 
patvēruma pieteikumu. 

Atkarībā no valsts, kurā atrodaties, UNHCR 
kontaktinformācija un informācija par patvēruma 
procedūru ir atrodama UNHCR tīmekļa vietnē 
webpage https://help.unhcr.org/ 

Jūs varat izmantot jurista 
pakalpojumus. 

Jurists ir persona, kas sniedz 
juridisko palīdzību, konsultācijas un 
palīdzību, kā arī pārstāv Jūs 
dažādās iestādēs. Proti, jurists var 
palīdzēt saistībā ar patvēruma 
pieteikumu, patvēruma procedūru, 
oficiālu saziņu utt. Jurists nav 
saistīts ar valsts iestādēm, un Jums 
ir tiesības konsultēties ar juristu. 

Jurista pakalpojumi var tikt 
nodrošināti bez maksas. Pieprasiet 
no valsts iestādēm papildu 
informāciju. 

Bez tam Jūs vienmēr varat bez 
maksas pieprasīt no iestādēm 
juridisku un procesuālu informāciju. 
Šādu informāciju var sniegt arī 
nevalstiskas organizācijas. 

Ja izmantojat juristu vai juridisku 
palīdzību, vai ja ir notikušas 
jebkādas izmaiņas šajā sakarā, 
informējiet par tām iestādes 
(norādot jurista personas datus vai 
izmaiņu veidu), lai iestādes varētu 
informēt Jūsu juristu par Jūsu 
pieteikuma statusu. 

https://help.unhcr.org/
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Jums ir jāsadarbojas ar iestādēm. 

Jūsu interesēs ir sadarboties ar valsts iestādēm, 
uzturēt ar tām dialogu, atbildēt uz to 
pieprasījumiem un prasībām, kā arī ievērot 
patvēruma procedūras posmus. Tas ļauj iestādēm 
pienācīgi izskatīt Jūsu pieteikumu. 

Saņemot pieprasījumu, Jums jāierodas iestādēs 
personīgi. 

Jūs var uzaicināt uz tikšanos saistībā ar Jūsu 
pieteikumu. 

Lai Jūsu pieteikumu varētu pienācīgi izskatīt, Jums 
ir jāierodas uz visām tikšanām iestādēs, kad 
saņemat šādu uzaicinājumu, vēstuli vai jebkuru 
citu paziņojumu, kurā norādīts datums un laiks. 
Jums jāierodas norādītajā datumā un laikā. 

Vienmēr sakiet patiesību. Jūsu teiktais ir ļoti 
svarīgs, jo apstiprina pieteikumā sniegto ziņu 
ticamību. Tāpēc Jums ir jābūt godīgam, jāsniedz 
pilnīga, precīza un pareiza informācija par savu 
identitāti, ģimeni, izcelsmes valsti, iemesliem, 
kāpēc pametāt izcelsmes valsti, un to, kāpēc vairs 
nevarat tur atgriezties. 

Ja Jūs kaut ko nezināt vai neatceraties, 
skaidri to norādiet; nemēģiniet izdomāt 
atbildi. 

Jums ir jāinformē iestādes par adreses 
maiņu un izmaiņām kontaktinformācijā. 

Iestādēm ir jāspēj ar Jums sazināties saistībā ar 
Jūsu patvēruma pieteikumu, piemēram, lai 
uzaicinātu Jūs uz tikšanos vai informētu par 
pieteikumu. Tāpēc ir svarīgi, lai iestādēm būtu 
zināma pareiza un aktuāla Jūsu adrese un 
kontaktinformācija, lai ar Jums vienmēr varētu 
sazināties. 

Ja ir mainījusies Jūsu adrese, e-pasts vai tālruņa 
numurs, Jums pēc iespējas ātrāk jāinformē 
iestādes, izmantojot piemērotus saziņas līdzekļus. 
Uzziniet, vai jaunā kontaktinformācija Jums ir 
jānosūta iestādēm, piemēram, ierakstītā vēstulē, 
kurā norādīta Jūsu jaunā adrese, vai jānorāda, 
aizpildot īpašu veidlapu. 

Atcerieties, ka Jūs nedrīkstat pamest vai mēģināt 
atstāt to ES valsti, kas izskata Jūsu pieteikumu. Ja 
esat izmitināts bēgļu centrā, Jūs nedrīkstat atstāt 
centru bez nepieciešamās atļaujas, kamēr Jūsu 
pieteikums tiek izskatīts. 

Kādi ir pienākumi? 
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Jums ir jāiesniedz visi dokumenti, kas pamato Jūsu pieteikumu un pēc iespējas apstiprina to, 
ko teicāt vai deklarējat. 

Tie ir šādi dokumentu veidi. 

Jums nav jāiesniedz dokumenti, kuros ir vispārīga informācija par Jūsu valsti. Par patvērumu atbildīgās 
iestādes ir informētas par vispārējo situāciju Jūsu valstī. 

Ir svarīgi, lai Jūs pēc iespējas iesniegtu dokumentu oriģinālus. 

Jūs nedrīkstat iznīcināt vai izmest nekādus personu apliecinošus dokumentus. Jūs nedrīkstat neuzrādīt 
nevienu svarīgu dokumentu. Jūs nedrīkstat iesniegt dokumentu, kas ir viltots vai fiktīvs. 

Ja Jums nav līdzi nekādu dokumentu, ko varat iesniegt, intervijas laikā paskaidrojiet šādas situācijas 
iemeslus. Ja iespējams, lūdziet saviem draugiem vai radiniekiem nosūtīt Jums šos dokumentus, ja vien tas 
neapdraud Jūs vai viņus. 

Identifikācijas dokumenti:

pase, personas apliecība, skolēna 
apliecība, dzimšanas apliecība, 
autovadītāja apliecība, laulības apliecība, 
ģimenes dokumenti, karaklausības 
apliecība, jebkādi pierādījumi par 
nodarbinātību, apliecības; 

Dokumenti, kas attiecas uz Jūsu situāciju:
tiesas spriedumi, apcietināšanas orderi, 
policijas protokoli, citi policijas vai tiesas 
izsniegti dokumenti, vēstules, kuros izteikti 
draudi vai brīdinājumi, avīžu raksti (tostarp 
atsauces uz konkrētām personām), kristību 
apliecība, apliecība, kas norāda piederību 
kādai politiskai partijai, fotogrāfijas, ieraksti 
sociālajos tīklos, izziņas no ārsta vai 
psihologa u.c. 



12 

Kādas būs sekas, ja nesadarbosieties ar iestādēm? 

Ja ir pamatoti iemesli, kāpēc Jūs nespējat izpildīt savas 
saistības, nekavējoties informējiet par tiem iestādes. 
Pretējā gadījumā, ja nepildīsiet savus pienākumus, 
tam var būt dažādas sekas. Pastāv arī risks, ka varat 
zaudēt savas patvēruma meklētāja tiesības. 

Jūsu pieteikumu var uzskatīt par atsauktu. 

Jūsu patvēruma procedūru var apturēt un Jūs varat zaudēt patvēruma meklētāja statusu 
attiecīgajā ES valstī un visas ar to saistītās tiesības, ja valsts iestādes uzskatīs, ka Jūs vairs nevēlaties 
saņemt aizsardzību. 

Tas var notikt tādā gadījumā, ja, piemēram, būsiet atstājis valsti vai izmitināšanas centru bez 
attiecīgas atļaujas, vai gadījumā, ja iestādes nevarēs ar jums sazināties. 

Apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt Jūsu pieteikumu. 

Ja sniedzat maldinošu informāciju par savu identitāti vai pieteikumu, ja iznīcināt vai viltojat 
dokumentus, tas var negatīvi ietekmēt Jūsu patvēruma pieteikuma novērtējumu. 
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Jums vajadzīga īpaša medicīniskā palīdzība

ir pazudis kāds jūsu ģimenes loceklis 

Informējiet iestādes, ja meklējat ģimenes locekli(-ļus). Iestādes var Jums 
palīdzēt viņus atrast. 

Informējiet iestādes, ja Jums ir kādas veselības problēmas, ja esat grūtniece vai ja 
agrāk esat cietis/-usi no vardarbības. 

Jūs varat saņemt medicīnisko palīdzību. 

Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar patvēruma procedūru, ja uzskatāt, ka ir noticis kaut kas 
no turpmāk minētā: 

 ir pārkāptas Jūsu tiesības;
 ir pārkāpti procedūras noteikumi;
 kāda valsts iestāde pret Jums ir izturējusies neatbilstoši vai neētiski.

Jūsu interesēs ir pēc iespējas ātrāk ziņot par šādiem atgadījumiem. Sūdzība nav pārsūdzība par Jūsu 
patvēruma pieteikuma lietā pieņemto lēmumu. Sūdzību var iesniegt, pirms tiek pieņemts lēmums Jūsu 
patvēruma pieteikuma lietā. 

Jūs varat iesniegt sūdzību: 

 personīgi iestāžu birojā;
 rakstiski, pa pastu vai e-pastu, izmantojot īpašu veidlapu un nosūtot to uz iestādes oficiālo

pasta vai e-pasta adresi;
 ar sava jurista starpniecību, ja Jums tāds ir;
 ar UNHCR starpniecību.

Informējiet iestādes, ja: 
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