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Kas ir starptautiskā 
aizsardzība?

Cilvēkiem, kam vajadzīga starptautiskā aizsardzība, 
viņu piederības valstīs netiek garantētas cilvēka 
pamattiesības un fiziska drošība, un šie cilvēki bijuši 
spiesti bēgt, lai izvairītos no vajāšanas, necilvēcīgas 
vai pazemojošas attieksmes vai citu smagu cilvēk-
tiesību pārkāpumu riska. Tāpēc starptautiskajai 
sabiedrībai ir jānāk palīgā un jāpilda starptautiskajos 
un ES tiesību aktos paredzētais pienākums piešķirt 
starptautisku aizsardzību personām, kam savās 
piederības valstīs trūkst aizsardzības.

ES patvēruma acquis ir paredzēti divi 
starptautiskās aizsardzības veidi — bēgļa statuss 
un alternatīvās aizsardzības statuss. Pamatojoties 
uz principu par bēgļu vai personu, kas tiesīgas 
saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, 
alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem būtu 
jāpiešķir tādas pašas tiesības un pabalsti, ko piešķir 
bēgļiem, un būtu jāpiemēro tādi paši atbilstības 
nosacījumi. Jūsu valsts papildus var paredzēt arī citus 
aizsardzības veidus, pamatojoties uz humāniem 
apsvērumiem.

Drošības un atbilstošas patvēruma procedūras 
pieejamība ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu 
cilvēkiem, kuriem vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, iespēju izmantot tiesības, kas 
viņiem pienākas. Jums kā pirmā kontakta 
darbiniekam ir būtiska loma, nodrošinot aizsardzības 
pieejamību grūtībās nonākušām personām.
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Kas ir neizraidīšanas 
princips un uz ko tas 
attiecas?

Neizraidīšanas princips nozīmē, ka dalībvalstis 
nekādā veidā nedrīkst izraidīt vai nosūtīt 
personas atpakaļ uz teritoriju robežām vai 
vietām, ja ir iespējams, ka attiecīgo personu tur 
pakļaus vajāšanai, nāvessodam, spīdzināšanai vai 
citādai necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai 
sodiem, arī tad, ja personas ir nelikumīgas migrācijas 
situācijā. Patvēruma kontekstā neizraidīšanas 
princips ietver prasību nodrošināt personām, 
kas meklē starptautisko aizsardzību, teritorijas 
un taisnīgu un efektīvu patvēruma procedūru 
pieejamību, lai noteiktu, vai attiecīgajai personai ir 
vai nav jāpiešķir starptautiskā aizsardzība.

Izraidīšanas aizliegums ir piemērojams ikvienam 
piespiedu pārvietošanas veidam, tostarp 
deportācijai, izraidīšanai, izdošanai, neoficiālai 
pārvietošanai vai pārsūtīšanai un neuzņemšanai pie 
robežas. Tas ietver arī netiešu izraidīšanu, kas 
nozīmē personu atpakaļnosūtīšanu uz trešām 
valstīm, kur pastāv izraidīšanas risks. Neviens 
patvēruma meklētājs nebūtu jānosūta atpakaļ uz 
trešo valsti lēmuma pieņemšanai par viņa prasību, 
katrā konkrētajā gadījumā nenodrošinot pietiekamas 
garantijas. Garantijas nozīmē, ka attiecīgā persona 
tiks atkārtoti uzņemta šajā valstī, šai personai tiks 
nodrošināta efektīva aizsardzība pret izraidīšanu, 
iespēja meklēt un izmantot patvērumu un pret 
viņu izturēsies atbilstoši starptautiski atzītiem 
standartiem.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Pirmā 
kontakta darbinieku svarīgā loma”.

2.
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Kam ES piešķir 
starptautisko 
aizsardzību?

ES patvēruma acquis ir paredzēti divi 
starptautiskās aizsardzības veidi — bēgļa statuss 
un alternatīvās aizsardzības statuss. Jūsu valsts 
papildus var paredzēt arī citus aizsardzības veidus, 
pamatojoties uz humāniem apsvērumiem.

• Bēglis ir persona, kas ir bijusi spiesta bēgt no 
savas valstspiederības valsts, vai bezvalstnieka 
gadījumā no savas agrākās pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts, pamatoti baidoties no 
vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko 
uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai 
grupai dēļ, un nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas 
šajā valstī atgriezties.

• Alternatīvo aizsardzību piešķir personām, 
ko nevar kvalificēt kā bēgļus, bet kam tomēr 
ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Visā ES 
alternatīvo aizsardzību piešķir personām, kam 
draud reāls smaga kaitējuma risks, ja persona 
atgrieztos savā valstī. Smagu kaitējumu veido:

• nāvessods vai tā izpilde,

• spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša 
izturēšanās vai sods,

• smagi un individuāli draudi plaši izplatītas 
vardarbības dēļ starptautisku vai iekšēju 
bruņotu konfliktu gadījumā.

Jūsu kā pirmā kontakta darbinieka pienākumos 
ietilpst personu, kam, iespējams, ir vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, kā arī citu personu 
ar īpašām vajadzībām, tostarp bērnu un cilvēku 
tirdzniecībā cietušo, pareiza identificēšana un 
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nosūtīšana uz attiecīgiem dienestiem. Reizēm 
cilvēkiem var būt vairākas vajadzības un viņus var 
nākties nosūtīt uz vairākiem dienestiem.

Atcerieties, ka tad, kad jūs kontaktējaties ar 
personām, kam, iespējams, ir vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, jūs pārstāvat ne vien savu valsti, bet arī 
ES kopumā.

Kas ir kopējā Eiropas patvēruma 
sistēma?

Kopējā Eiropas patvēruma sistēma (KEPS) ir kopēja 
sistēma, kura pamatojas uz Ženēvas konvencijas 
pilnīgu un visaptverošu piemērošanu. Tās mērķis ir 
nodrošināt vienlīdzīgu un humānu attieksmi pret 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, 
saskaņot patvēruma sistēmas un mazināt atšķirības 
starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saistošiem tiesību 
aktiem, kā arī stiprināt praktisko sadarbību starp starp 
valstu patvēruma lietu pārvaldēm un patvēruma ārējo 
dimensiju.

KEPS veido šādi tiesību akti, kuros ir paredzēti 
kopīgi augsti standarti un spēcīgāka sadarbība, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem taisnīgā un 
efektīvā sistēmā neatkarīgi no tā, kur viņi piesakās 
starptautiskajai aizsardzībai:

pārstrādātā Patvēruma procedūru direktīva, kuras 
mērķis ir panākt, lai lēmumi par patvērumu tiktu 
pieņemti taisnīgi, ātri un kvalitatīvi;

pārstrādātā Uzņemšanas nosacījumu direktīva, 
kas nodrošina, ka patvēruma meklētājiem visā ES ir 
cilvēcīgi uzņemšanas materiālie nosacījumi un tiek 
pilnīgi ievērotas attiecīgo personu pamattiesības;

pārstrādātā Kvalificēšanas direktīva, kurā ir precizēts 
pamats starptautiskās aizsardzības piešķiršanai. Tajā ir 
paredzēti arī vairāki tiesību un integrācijas pasākumi 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem;

pārstrādātā Dublinas regula, kurā ir precizēts 
par pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts 
noteikšanas process;

pārstrādātā Eurodac regula, ar kuru tiek uzlabota ES 
patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu datubāzes 
darbība.
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4. Kāda ir atšķirība 
starp migrantiem 
un personām, 
kam vajadzīga 
starptautiskā 
aizsardzība?

“Migrants” ir plašs termins, kas aptver personas, 
kuras atstāj vienu valsti vai reģionu, lai apmestos 
uz dzīvi citur. Daži migranti brīvprātīgi nolemj 
pārcelties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ģimenes 
saišu vai ekonomisku grūtību dēļ, t.  i., pārcelšanās 
iemesli pārsvarā nav saistīti ar aizsardzību. 
Savukārt personas, kam vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, ir spiestas bēgt, lai glābtu dzīvību 
vai saglabātu brīvību. Savās izcelsmes valstīs 
šīs personas nav aizsargātas  — faktiski bieži tieši 
izcelsmes valsts valdība tām piedraud ar vajāšanu. 
Ja citas valstis šiem cilvēkiem neļauj ieceļot un 
nepiedāvā aizsardzību, tās viņus var pakļaut nāves 
briesmām, vajāšanai un citiem smagiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem.

Mūsdienās bieži ir sastopami jaukti migrācijas 
modeļi. Jauktajās migrācijas plūsmās, izmantojot tos 
pašus maršrutus un transportlīdzekļus, vienkopus 
ceļo cilvēki, kam ir vajadzīga aizsardzība, un cilvēki, 
kuru ceļošanas iemesli nav saistīti ar aizsardzību. 
Šie ceļojumi, kas bieži ir organizēti nelikumīgi, var 
būt gari, nogurdinoši un bīstami. Šajos apstākļos 
identificēt personas, kas, iespējams, vēlas pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, ir sarežģīts, bet ļoti 
svarīgs uzdevums.
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5. Vai mans pienākums 
ir izlemt, vai 
personai ir vajadzīga 
starptautiskā 
aizsardzība?

Nē. Jums nav jāizvērtē, vai personai ir vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība un vai viņa(-s) 
ziņojums ir ticams. Pieteikumu un to, vai persona 
ir vai nav tiesīga saņemt starptautisko aizsardzību, 
saskaņā ar ES un starptautiskajiem tiesību aktiem 
izvērtēs un noteiks citā vietā un citā procedūrā, ko 
vadīs par patvēruma piešķiršanu atbildīgās iestādes 
darbinieki.

Jūsu uzdevums ir identificēt personas, kas, iespējams, 
vēlas pieteikties starptautiskajai aizsardzībai, sniegt 
informāciju par iespēju to darīt un nosūtīt personas, 
kas ir izteikušas vēlēšanos pieteikties, uz kompetento 
iestādi.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Pirmā 

kontakta darbinieku svarīgā loma”.
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Kādas tiesības ir 
personām, kam, 
iespējams, ir vajadzī-
ga starptautiskā 
aizsardzība, kad es 
kontaktējos ar šīm 
personām?

Personām, kam, iespējams, ir vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ir noteiktas tiesības 
neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir vai nav skaidri 
pieteikušās starptautiskajai aizsardzībai. Daudzos 
gadījumos jūsu pienākums ir nodrošināt, lai šīs tiesības 
tiktu garantētas.

Neizraidīšanas princips attiecas uz visām personām 
neatkarīgi no tā, vai viņu statuss ir vai nav oficiāli 
noteikts. Dalībvalstis nedrīkst nosūtīt personas atpakaļ 
uz vietām, ja ir iespējams, ka attiecīgo personu tur 
pakļaus vajāšanai, kā arī necilvēcīgai vai pazemojošai 
attieksmei vai sodiem, tostarp spīdzināšanai, arī tad, 
ja personas ir nelikumīgas migrācijas situācijā.

Citas tiesības ietver efektīvu patvēruma procedūras 
pieejamību, tiesības uz informāciju personai 
saprotamā valodā par iespēju pieteikties, tostarp 
tulka pieejamību, un iespēju sazināties ar UNHCR un 
citām organizācijām, kas pieteikuma iesniedzējiem 
sniedz juridiskas vai citādas konsultācijas.

Atcerieties, ka pret visām personām jāizturas, pilnīgi 
ievērojot cilvēka cieņu un saskaņā ar pamattiesībām 
un cilvēktiesībām, tostarp jānodrošina neatliekamā 
medicīniskā palīdzība un pamatvajadzības. Jāidentificē 
neaizsargātas personas, tostarp bērni un cilvēku 
tirdzniecībā cietušie, un jānovirza uz atbilstošām 
procedūrām.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Pirmā 

kontakta darbinieku svarīgā loma”.
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7. Kādi ir mani pienākumi 
pret neaizsargātām 
personām?

Neaizsargātas personas ir jo īpaši nepilngadīgie, 
nepavadīti nepilngadīgie, personas ar invaliditāti, 
veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar bērniem, 
cilvēku tirdzniecībā cietušie, personas ar nopietnām 
slimībām vai garīgiem traucējumiem un personas, 
kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita 
veida smagu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu 
vardarbību.

Robežšķērsošanas vietas un izmitināšanas centri 
ir vienas no primārajām vietām, kur uzklausīt vai 
konstatēt neaizsargātu personu īpašās vajadzības. 
Jūsu kā priekšposteņa darbinieka pienākums 
ir identificēt neaizsargātu personu īpašās 
vajadzības un nosūtīt šīs personas papildu 
izvērtēšanai un/vai atbalsta saņemšanai uz valsts 
iestādēm vai pie citām ieinteresētajām personām, 
piemēram, NVO un UNHCR, kas ir specializētas un 
pilnvarotas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
praksi reaģēt uz šo personu vajadzībām. Raugieties, 
lai jūs būtu informēts par valsts procedūrām cietušo 
nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem un jūsu rīcībā 
būtu attiecīgā kontaktinformācija.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un personu 
pamatvajadzības vienmēr būtu jānodrošina neka-
vējoties un jāuzskata par prioritāti salīdzinājumā ar 
migrācijas jautājumiem. Pēc iespējas būtu jāsaglabā 
ģimenes vienotība un bērni nebūtu jānošķir no vecā-
kiem vai radiniekiem.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Pievērsiet 

uzmanību neaizsargātībai”.
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Kādi ir mani 
pienākumi pret 
bērniem un 
personām, kas 
apgalvo, ka ir 
nepilngadīgas?

Saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem un 
Eiropas juridiskajiem standartiem un tiesību aktiem 
bērns ir ikviens cilvēks, kas nav sasniedzis 18 gadu 
vecumu, ja saskaņā ar bērniem piemērojamiem 
tiesību aktiem pilngadība neiestājas agrāk. Arī tad, 
ja neesat pārliecināts, vai persona, kas apgalvo, ka ir 
nepilngadīga, tiešām tāda ir, jums tomēr saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi šī persona jānosūta uz 
atbildīgo iestādi vecuma noteikšanai.

Nepilngadīgie pēc būtības ir neaizsargāti, tāpēc 
ir ļoti svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību 
viņu īpašajām vajadzībām, sevišķi nepavadītu 
un nošķirtu nepilngadīgo gadījumā. Nepavadīti 
un nošķirti nepilngadīgie būtu jāidentificē un saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi un saskaņā ar ES 
tiesību aktos paredzētajām garantijām pēc iespējas 
ātrāk jānosūta uz atbildīgajām iestādēm. Raugieties, 
lai jūs būtu informēts par valsts procedūrām cietušo 
nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem un jūsu rīcībā 
būtu specializētu bērnu atbalsta dienestu un citu 
atbildīgo ieinteresēto personu kontaktinformācija.

Nezaudējiet modrību un pievērsiet uzmanību 
iespējamām norādēm uz cilvēku tirdzniecību. Vai 
konkrētajā situācijā jums kaut kas šķiet neparasts? 
Vai bērns ir kluss, sevī ierāvies / noslēgts, nespēj 
sakarīgi izteikties, ir nobijies, satraukts? Vai bērnu 
kāds gaida vai bērns skatās uz citu pieaugušo? Ja ir 
pamatotas aizdomas, ka nepilngadīgais varētu būt 
pakļauts cilvēku tirdzniecības riskam vai viņam ir 
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vajadzīga citāda aizsardzība, jebkurā laikā saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi nekavējoties 
jāpiemēro valsts mehānisms cietušo nosūtīšanai uz 
atbalsta dienestiem un sākotnējā izmeklēšana.

Atcerieties, ka ar bērnu jāsarunājas bērnam 
piemērotā veidā, ņemot vērā viņa vecumu un 
brieduma pakāpi. Informējiet viņu par to, kas 
notiek pašlaik un kas notiks vēlāk. Nodrošiniet 
pamatpakalpojumu pieejamību.

Visās darbībās un lēmumos, kas attiecas uz bērniem, 
pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses. 
Bērni parasti nebūtu jānošķir no viņus pavadošiem 
vecākiem vai radiniekiem, izņemot gadījumus, 
kad ir pamatotas aizdomas, ka nenošķiršana nav 
bērna interesēs. Tādos gadījumos saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi nekavējoties būtu jāinformē 
specializēti bērnu aizsardzības dienesti.

Jāpiemēro neizraidīšanas princips. Ja ir piemērojama 
atgriešanās, jāievēro Atgriešanas direktīvas 10. pantā 
minētie aizsardzības pasākumi, kas attiecas uz 
bērniem.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Nepavadīti 

vai nošķirti nepilngadīgie”.

Plašāku informāciju sk. rokasgrāmatā Frontex 

Vega Children Handbook. (1)

(1) http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_
Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Vai cilvēku 
tirdzniecībā cietušām 
personām arī varētu 
būt vajadzīga 
starptautiskā 
aizsardzība?

Ja ir pamats uzskatīt, ka persona varētu būt 
cietusi cilvēku tirdzniecībā, šī persona saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi būtu jānosūta uz 
atbildīgajām iestādēm un dienestiem attiecīgas 
palīdzības un atbalsta saņemšanai. Raugieties, 
lai jūs būtu informēts par valsts procedūrām 
cilvēku tirdzniecībā cietušo nosūtīšanai uz 
atbalsta dienestiem un jūsu rīcībā būtu attiecīgā 
kontaktinformācija.

Dažos gadījumos cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
var būt vajadzīga arī starptautiskā aizsardzība 
un ir jānodrošina patvēruma procedūras 
pieejamība. Katrā ziņā visi cilvēku tirdzniecībā 
cietušie ir pienācīgi jāinformē par tiesībām meklēt 
patvērumu.

Ņemiet vērā, ka cilvēku tirgotāji joprojām var 
atrasties tuvumā. Ir svarīgi, lai ikvienai personai 
būtu iespēja runāt ar jums pašai savā vārdā, brīvi un 
privāti. Raugieties, lai neviens neiejauktos un/vai 
neatbildētu uz jautājumiem citas personas vārdā, 
izņemot gadījumus, kad tas notiek, rīkojoties šīs 
personas interesēs. Īpaša uzmanība iespējamām 
norādēm uz cilvēku tirdzniecību būtu jāpievērš 
nepavadītu vai nošķirtu nepilngadīgo gadījumā.

Sieviešu un meiteņu gadījumā, ja iespējams, būtu 
jānodrošina, lai pirmā kontakta darbinieks ir sieviete. 

9.
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Sievietes nebūtu jāmudina runāt par incidentiem un 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar seksuālu 
izmantošanu vai vardarbību. Attiecīgos gadījumos, 
ņemot vērā sieviešu vecumu, būtu smalkjūtīgi 
jāpavaicā, vai sieviete nevarētu būt grūtniecības 
stāvoklī, un vajadzības gadījumā jāinformē par 
pieejamo palīdzību.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Personas ar 

vairākām vajadzībām pēc aizsardzības”.
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10. Kas var pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Ikvienai personai ir tiesības pieteikties starp-
tautiskajai aizsardzībai.

Patvēruma tiesības ir atzītas Ženēvas konvencijā, 
ES Pamattiesību hartā un citos starptautiskos un 
Eiropas tiesību aktos. Taču tas nenozīmē, ka ikviena 
persona, kas piesakās starptautiskajai aizsardzībai, 
to saņem. Ikvienā patvēruma sistēmā daži pieteikumi 
tiek noraidīti un daži apstiprināti, bet visi pieteikumi 
jāizvērtē saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem 
tiesību aktiem.

Drošības un atbilstošu procedūru pieejamība 
ir būtisks nosacījums, lai cilvēki varētu efektīvi 
izmantot patvēruma tiesības. Jums kā pirmā 
kontakta darbiniekam ir būtiska loma, identificējot 
personas, kas, iespējams, vēlas pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, un nodrošinot šīm 
personām patvēruma procedūras pieejamību.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Kas var 

vēlēties iesniegt pieteikumu?”
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11. Vai personas 
ar viltotiem 
dokumentiem un 
bez dokumentiem 
arī var pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Jā. Jebkurai personai ir tiesības pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai neatkarīgi no tā, 
vai šī persona ir ieceļojusi dalībvalstī vai atrodas 
tās teritorijā nelikumīgi, izmantojot viltotus 
vai krāpnieciskus dokumentus vai vispār bez 
dokumentiem.

Lielākā daļa cilvēku, kam ir vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, saskaras ar dzīvību apdraudošām 
vardarbības situācijām, tāpēc viņiem reti ir dota 
iespēja savākt dokumentus, kas nepieciešami, lai 
iegūtu atļauju ieceļot ES likumīgi.

Saskaņā ar Ženēvas konvenciju un Šengenas Robežu 
kodeksu starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzējus nedrīkst sodīt par nelikumīgu 
ieceļošanu vai atrašanos valstī, ja viņi bez kavēšanās 
ir pieteikušies valsts varas iestādēs. Personas var 
pieteikties starptautiskajai aizsardzībai arī laikā, kad 
notiek izmeklēšana par viltotiem un krāpnieciskiem 
dokumentiem. Šajā gadījumā policijas izmeklēšanu 
aptur un sāk patvēruma procedūru.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Kas var 

vēlēties iesniegt pieteikumu?”
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12. Kā identificēt 
personas, kas, 
iespējams, 
vēlas pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Daudzas personas, kam, iespējams, ir vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, aktīvi nemeklē patvērumu 
valstī, kurā tās ierodas. Daudzi no šiem cilvēkiem var 
nebūt informēti par savām tiesībām un pienākumiem 
vai var izlemt nelūgt aizsardzību savu konkrēto 
apstākļu dēļ vai tāpēc, ka citi, tostarp kontrabandisti, 
viņiem ir snieguši nepareizu informāciju par viņu 
iespējām.

Tāpēc ir svarīgi vērot un pievērst uzmanību 
norādēm, ka persona, iespējams, vēlas 
pieteikties starptautiskajai aizsardzībai.

Norādes, ka persona, iespējams, vēlas pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, var atklāt dažādos 
veidos. Tās var novērot, uzzināt, tieši kontaktējoties 
ar attiecīgo personu vai citām personām, secināt 
no personas iesniegtajiem dokumentiem un/vai 
atklāt citos apstākļos. Lai norādes atklātu ātrāk 
un precīzāk, pievērsiet īpašu uzmanību šādiem 
elementiem.

1.  Kas persona ir (vecums, dzimums, ģimenes 
stāvoklis, etniskā piederība, reliģija un 
tautība)

2.  No kurienes persona nāk (izcelsmes valsts, 
vispārējie ierašanās apstākļi)
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3.  Ko persona saka / no kā baidās

 � No nogalināšanas vai nāvessoda
 � No vajāšanas
 � No spīdzināšanas
 � No kara
 � No atgriešanās

4.  Ko persona vēlas

 � Palīdzību
 � Aizsardzību
 � Tikties ar ANO/UNHCR pārstāvi/advokātu

5.  Ko jūs varat novērot (izskats un uzvedība)

 � Tuvošanās darbiniekam / vairīšanās no 
darbinieka

 � Bailes, stress vai neparasts nerunīgums
 � Neparasta uzvedība un/vai attieksme
 � Izskats (ievainojumi, rētas, apģērbs, 

mantas utt.)

Informācijas sniegšanai ir svarīga nozīme, lai 
nodrošinātu efektīvu patvēruma procedūras 
pieejamību. Jūsu kā pirmā kontakta darbinieka 
uzdevums ir raudzīties, lai cilvēki, kas, iespējams, 
vēlas pieteikties starptautiskajai aizsardzībai, to 
varētu izdarīt. Tāpēc jums aktīvi jāsniedz viņiem 
informācija par tiesībām pieprasīt patvērumu, 
tostarp par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no 
patvēruma pieteikuma.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Nepilnīgs 

norāžu saraksts”.
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Kad un kā man 
jāsniedz informācija 
cilvēkiem, kas, 
iespējams, 
vēlas pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Jūsu kā pirmā kontakta darbinieka uzdevums ir 
raudzīties, lai cilvēki, kas, iespējams, vēlas pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, to varētu izdarīt. 
Tāpēc jums aktīvi jāsniedz viņiem informācija 
par tiesībām pieprasīt patvērumu, tostarp par 
tiesībām un pienākumiem, kas izriet no patvēruma 
pieteikuma. Galvenais informācijas sniegšanas 
mērķis ir nodrošināt, lai personām, kam, iespējams, 
ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, faktiski būtu 
pieejama patvēruma procedūra.

Parasti informācija par iespēju pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai ir jāsniedz izmitināšanas 
centros un robežšķērsošanas vietās, tostarp tranzīta 
zonās, pie ārējām robežām. Taču par labu praksi ir 
uzskatāma arī šīs informācijas sniegšana brīdī, kad 
cilvēkus, kas cenšas apiet robežšķērsošanas vietas, 
aptur par robežuzraudzību atbildīgie dienesti.

Raugieties, lai jūs zinātu, kāda informācija saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi un saskaņā ar ES 
tiesību aktiem ir jāsniedz. Informācija būtu jāsniedz 
laikus un tai būtu jābūt pēc iespējas pilnīgai. Ar 
katru personu jāsarunājas šai personai saprotamā 
valodā. Vajadzības gadījumā būtu jānodrošina tulka 
pakalpojumi. Valoda un komunikācijas stils būtu 

13.
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jāpielāgo atbilstoši jūsu priekšā esošās personas 
dzimumam, vecumam, fiziskajam un garīgajam 
stāvoklim un/vai izglītības līmenim. Sieviešu un 
meiteņu gadījumā, ja iespējams, būtu jānodrošina, 
lai pirmā kontakta darbinieks un tulks ir sievietes.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Nepilnīgs 

norāžu saraksts”.
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14. Kad persona kļūst 
par starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikuma 
iesniedzēju?

Persona kļūst par starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzēju pēc pieteikuma 
sagatavošanas. Saskaņā ar ES patvēruma acquis 
uzskata, ka persona ir sagatavojusi pieteikumu, ja 
tā jebkādā veidā un jebkurai iestādei ir izteikusi 
vēlēšanos pieteikties starptautiskajai aizsardzībai 
vai ja tā, kā var saprast, meklē starptautisko 
aizsardzību. Nav obligāti jāizmanto tādi vārdi kā 
“patvērums” vai “bēglis”. Starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzējiem piešķir visas šim statusam 
piesaistītās tiesības un pienākumus.

Jūs kā pirmā kontakta darbinieks bieži esat pirmais savas 
valsts pārstāvis, ar kuru personas, kam, iespējams, ir 
vajadzīga starptautiskā aizsardzība, saskaras. Daudzos 
gadījumos jūs šīm personām esat pirmā iespēja izteikt 
vēlēšanos pieteikties starptautiskajai aizsardzībai.

Atcerieties, ka daudzi cilvēki, kam, iespējams, ir 
vajadzīga starptautiskā aizsardzība, baidās no 
amatpersonu veiktas vajāšanas savā valstī vai ceļojuma 
laikā ir cietuši no amatpersonu pāridarījumiem citās 
valstīs. Daudzos gadījumos viņi var jūs tieši neuzrunāt 
un aktīvi nemeklēt patvērumu. Pirmā kontakta 
darbiniekiem ir svarīga loma, veidojot uzticēšanās 
gaisotni un aktīvi identificējot personas, kas, 
iespējams, vēlas pieteikties starptautiskajai 
aizsardzībai, sniedzot attiecīgu informāciju par 
tiesībām pieprasīt patvērumu un novirzot šīs 
personas uz atbilstošām procedūrām.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Turpmākā 

rīcība, ja persona piesakās starptautiskajai aizsardzībai”.
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15. Kā saprast, ka 
persona lūdz 
starptautisko 
aizsardzību?

Jūs kā pirmā kontakta darbinieks bieži esat 
pirmais savas valsts pārstāvis, ar kuru trešo valstu 
valstspiederīgie, kas nonākuši ES, saskaras un kuram 
pirmajam viņiem ir iespēja paziņot par vēlēšanos 
pieprasīt patvērumu.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanos pieteikties starptautiskajai 
aizsardzībai cilvēki var izteikt dažādos veidos. Par 
aizsardzības pieprasījumu ir uzskatāms ikviens 
mutisks vai rakstisks izteikums par bailēm no 
vajāšanas vai smaga kaitējuma ieceļošanas 
atteikuma gadījumā. Nav obligāti jāizmanto tādi 
vārdi kā “patvērums” vai “bēglis”.

Daži no atslēgvārdiem, izteicieniem un vēstījumiem, 
kas var norādīt, ka persona, iespējams, vēlas 
pieteikties starptautiskajai aizsardzībai, ir bailes no 
nogalināšanas, vajāšanas, spīdzināšanas, kara 
un/vai bailes no atgriešanās. Persona var arī lūgt 
palīdzību, aizsardzību vai var vēlēties tikties ar ANO/
UNHCR pārstāvi vai advokātu utt.

Ikvienu personu, kas ir izteikusi vēlēšanos 
pieteikties starptautiskajai aizsardzībai, uzskata 
par pieteikuma iesniedzēju ar visām šim statusam 
piesaistītajām tiesībām un pienākumiem, un šī 
persona ir jānosūta uz atbildīgajām iestādēm 
turpmākai izvērtēšanai. Atcerieties, ka jūsu 
vērtējumam ieceļošanas vietā ir izšķiroša un būtiska 
nozīme. Ja jums rodas šaubas par jūsu priekšā esošās 
personas nolūkiem, konsultējieties ar savu priekšnieku.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Identificējiet 
gadījumus, kad persona ir sagatavojusi starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu”.
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Kā rīkoties, ja 
persona man ir 
izteikusi vēlēšanos 
pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Tiklīdz persona ir izteikusi vēlēšanos pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, tā kļūst par 
pieteikuma iesniedzēju un ir jānosūta uz 
atbildīgajām iestādēm turpmākai izvērtēšanai. Kā 
tās iestādes darbiniekam, kura visticamāk saņems 
starptautiskās aizsardzības pieteikumus, jums ir 
pienākums informēt pieteikuma iesniedzēju par to, 
kur un kā iesniegt pieteikumu.

Starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzējiem pienākas dažas šim statusam 
piesaistītas tiesības un garantijas, tostarp tiesības 
palikt, tiesības uz uzņemšanas materiālajiem 
pamatnosacījumiem, atbilstošs atbalsts īpašu 
procesuālo un/vai uzņemšanas vajadzību gadījumā, 
tiesības saņemt sīkāku informāciju par patvēruma 
procedūru viņiem saprotamā valodā un garantijas 
aizturēšanas gadījumā. Jūsu kā pirmā kontakta 
darbinieka pienākums ir palīdzēt nodrošināt šīs 
tiesības, piemēram, nosūtot pieteikuma iesniedzējus 
uz attiecīgajām iestādēm un organizācijām.

Pēc pieteikuma sagatavošanas tas jāreģistrē.

• Ja strādājat iestādē, kas ir kompetenta 
reģistrēt pieteikumu, jums tas jāreģistrē ne 
vēlāk kā trīs darbadienu laikā.

• Ja strādājat citā iestādē, jums pieteikums 

16.
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jānodod kompetentajai iestādei, lai tas tiktu 
reģistrēts ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no 
sagatavošanas dienas. Ir ieteicams saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi veikt rakstisku 
uzskaiti par saņemtajiem pieteikumiem.

Atcerieties, ka starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzējus nedrīkst sodīt par 
nelikumīgu ieceļošanu vai atrašanos valstī, ja viņi 
bez kavēšanās ir pieteikušies valsts varas iestādēs.

Sk. rokasgrāmatas daļu “Turpmākā rīcība, ja 

persona piesakās starptautiskajai aizsardzībai”.
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17. Kā rīkoties, ja 
ir norādes, ka 
personai, iespējams, 
ir vajadzīga 
starptautiskā 
aizsardzība, bet 
viņš(-a) nav izteicis 
vēlēšanos iesniegt 
pieteikumu?

Daudzas personas, kam, iespējams, ir vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, aktīvi nemeklē patvērumu. 
Piemēram, šīs personas var nebūt informētas 
par patvēruma tiesībām vai procedūrām, var būt 
cietušas cilvēku tirdzniecībā vai guvušas ar vajāšanu 
vai grūto ceļojumu saistītu traumējošu pieredzi. 
Turklāt personas, kam vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, bieži nav informētas par savām tiesībām 
un pienākumiem, tām ir radinieki citās dalībvalstīs, 
kuriem tās cer pievienoties, vai citi, tostarp 
kontrabandisti, šīm personām ir snieguši nepareizu 
informāciju par viņu iespējām. Ir nereāli cerēt, ka 
šie cilvēki sīki pārzinās patvēruma un Dublinas 
procedūras, pilnīgi uzticēsies iestādēm, kas pie 
robežām vai izmitināšanas centros tieši izraisa viņos 
bailes, vai zinās vajadzīgos vārdus un izteicienus, kas 
varētu viņiem nodrošināt procedūras pieejamību.

Informācijas sniegšanai ir svarīga nozīme, lai 
nodrošinātu, ka personām, kam, iespējams, ir 
vajadzīga starptautiskā aizsardzība, faktiski 
ir pieejama patvēruma procedūra un iespēja 
pieņemt labi pamatotus lēmumus par pieteikšanos 
vai nepieteikšanos starptautiskajai aizsardzībai.

Atcerieties, ka jūsu pienākumos ietilpst raudzīties, 
lai neviena persona (tostarp personas, kas nav 



pieteikušās starptautiskajai aizsardzībai) netiktu 
nosūtīta atpakaļ uz vietām, ja ir iespējams, ka 
personu tur pakļaus vajāšanai, kā arī necilvēcīgai 
vai pazemojošai attieksmei vai sodiem, tostarp 
spīdzināšanai, arī tad, ja personas ir nelikumīgas 
migrācijas situācijā. Atgriešanās gadījumos būtu 
jāievēro ieviestās procedūras, tostarp vajadzīgie 
juridiskie aizsargpasākumi un garantijas.

Ja jums rodas šaubas par jūsu priekšā esošās personas 
nolūkiem, konsultējieties ar savu priekšnieku, jo 
īpaši, ja personas nosūtīšana atpakaļ uz izcelsmes 
vai tranzīta valsti būtu iespējams Eiropas vai 
starptautisko tiesību pārkāpums.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Turpmākā 
rīcība gadījumos, kad personas, kam, iespējams, 
ir vajadzīga aizsardzība, nevēlas pieteikties 

starptautiskajai aizsardzībai”.
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18. Kā rīkoties, 
ja persona ir 
pieprasījusi 
patvērumu, bet 
man ir aizdomas, 
ka viņš(-a) tikai 
cenšas ļaunprātīgi 
izmantot sistēmu?

Ikvienu personu, kas ir izteikusi vēlēšanos pie-
teikties starptautiskajai aizsardzībai, uzskata 
par pieteikuma iesniedzēju ar visām šim statu-
sam piesaistītajām tiesībām un pienākumiem, un 
šī persona ir jānosūta uz atbildīgajām iestādēm 
turpmākai izvērtēšanai.

Atcerieties, ka jūsu uzdevums nav izvērtēt, vai 
personai ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība un 
vai viņa(-s) ziņojums ir ticams. Ar to nodarbojas par 
patvēruma piešķiršanu atbildīgā iestāde. Ikvienā 
patvēruma sistēmā daži pieteikumi tiek noraidīti un 
daži apstiprināti, bet visi pieteikumi jāizvērtē saskaņā 
ar Eiropas un starptautiskajiem tiesību aktiem.

Ja vēlaties, varat konsultēties ar savu priekšnieku vai 
informēt atbildīgo iestādi par to, kāpēc jums radušās 
šaubas.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Kas var 

vēlēties iesniegt pieteikumu?”.
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Kas notiks, ja es 
neidentificēšu 
personu, kas 
vēlas pieteikties 
starptautiskajai 
aizsardzībai?

Personas nepareiza identificēšana un nenosūtīšana 
uz kompetentajām iestādēm attiecīgajai personai var 
radīt smagas sekas. Personu var nosūtīt atpakaļ 
uz valsti, kur ir apdraudēta tās dzīvība vai brīvība 
vai kur personai draud vajāšana, nāve, nežēlīga 
un necilvēcīga vai pazemojoša attieksme vai citi 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

Jums kā pirmā kontakta darbiniekam ir būtiska 
loma, nodrošinot aizsardzības pieejamību grūtībās 
nonākušām personām. Ja jums rodas šaubas par jūsu 
priekšā esošās personas nolūkiem, konsultējieties ar 
savu priekšnieku.

19.
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20. Reizēm es jūtos 
pārguris un 
pat dusmojos 
uz personām, 
ar kurām 
man ikdienā 
jākontaktējas. Vai 
tas ir normāli?

Visiem pirmā kontakta darbiniekiem jāveic savi 
pienākumi sarežģītos apstākļos, bieži satiekot 
cilvēkus no dažādām kultūrām, ar atšķirīgu sociālo 
izcelsmi un dažādu dzīves pieredzi. Šī interesantā, 
taču ļoti prasīgā darba vide var ietekmēt jūsu 
psiholoģisko labsajūtu. Pildot pienākumus, jūs 
varat just dažādas emocijas, sākot ar līdzjūtību un 
beidzot ar vienaldzību un noraidošu attieksmi pret 
personām, ar kurām katru dienu saskaraties. Tas 
savukārt var ietekmēt jūsu darba efektivitāti un 
kvalitāti un spēju pieņemt atbilstošus lēmumus un 
atbilstoši rīkoties.

Ir svarīgi ņemt vērā šos faktorus, kā arī jūsu perso-
nīgos apstākļus, un nepārtraukti jācenšas mazināt 
to ietekmi. Vajadzības gadījumā nevilcinieties lūgt 
atbalstu saviem kolēģiem un vadītājiem vai meklēt 
profesionālu palīdzību.

Sk. praktiskās rokasgrāmatas daļu “Ņemiet vērā 
savus personīgos apstākļus”.



Jebkura persona var būt bēglis.
Jebkurai personai var būt aizsardzības vajadzības 
neatkarīgi no šīs personas izcelsmes valsts, etniskās 
piederības, izskata un uzvedības.

1
Ikvienai personai ir tiesības uz 
aizsardzību pret izraidīšanu.
Nevienu personu nevar piespiedu kārtā izraidīt vai 
nosūtīt atpakaļ uz vietu, kur personai draud vajāšana, 
nāvessods, spīdzināšana vai citāda necilvēcīga vai 
pazemojoša attieksme vai sods. Šis noteikums attiecas 
arī uz neuzņemšanu pie robežas un jebkuru piespiedu 
pārvietošanas veidu.

2

Jāidentificē un pienācīgi jāatbalsta 
neaizsargātas personas.
Robežšķērsošanas vietās un izmitināšanas centros 
veiktajiem pasākumiem ir izšķiroša nozīme, jo tās 
ir vietas, kur ir iespējams uzklausīt vai konstatēt 
neaizsargātu personu, tostarp bērnu un cilvēku 
tirdzniecībā cietušo, īpašās vajadzības.

3

Visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, 
pirmām kārtām jāņem vērā bērna 
intereses.
Novērtējot bērna intereses, katrā gadījumā atsevišķi 
pienācīga uzmanība jāpievērš tādiem faktoriem kā 
drošība un aizsargātība, ģimenes atkalapvienošanās 
iespējas, bērna labklājība un bērna viedoklis atbilstoši 
bērna vecumam un brieduma pakāpei.

4

Ikvienam, kas, iespējams, vēlas pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai, jāsaņem 
informācija par tiesībām to darīt.

Informācija par patvēruma tiesībām jāsniedz visām 
personām, kam, iespējams, ir vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, lai nodrošinātu, ka tām faktiski ir pieejama 
patvēruma procedūra.

5

Patvēruma procedūras 
pieejamība

 ▶ Katram cilvēkam ir tiesības tikt novērtētam 
un cienītam.

 ▶ Pirmām kārtām vienmēr jānodrošina neat-
liekamā medicīniskā palīdzība un jāpmieri-
na pamatvajadzības.



6 Ikvienai personai ir tiesības pieteikties 
starptautiskajai aizsardzībai.

Nevienai personai nevar liegt pieejamību patvēruma 
procedūrai arī tad, ja šī persona nav ievērojusi visus 
ieceļošanas nosacījumus.

7 Par starptautiskās aizsardzības 
pieprasījumu ir uzskatāma ikviena 
norāde vai izteikums par bailēm.

Vēlēšanos pieteikties starptautiskajai aizsardzībai 
cilvēki var izteikt dažādos veidos. Par aizsardzības 
pieprasījumu ir uzskatāms ikviens mutisks vai rakstisks 
izteikums par bailēm no vajāšanas vai smaga kaitējuma 
ieceļošanas atteikuma gadījumā. Nav obligāti 
jāizmanto tādi vārdi kā “patvērums” vai “bēglis”.

8 Starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzējus nedrīkst sodīt par nelikumīgu 
ieceļošanu vai atrašanos valstī.

Personas, kas bez kavēšanās ir pieteikušās valsts varas 
iestādēs, nedrīkst sodīt par nelikumīgu ieceļošanu vai 
atrašanos valstī.

9 Katrs pieteikums jāreģistrē vai jānodod 
atbildīgajai iestādei reģistrēšanai.

Pēc pieteikuma sagatavošanas atbildīgajai iestādei tas 
jāreģistrē. Reģistrācija jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, 
ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus.

10 Neizraidīšanas principa ievērošana 
jānodrošina arī tad, ja persona 
neiesniedz patvēruma pieteikumu.

Atgriešanās gadījumos būtu jāievēro ieviestās 
procedūras, tostarp vajadzīgie juridiskie 
aizsargpasākumi un garantijas. Nevienu nedrīkst 
nosūtīt atpakaļ uz valsti, ja ir iespējams, ka attiecīgo 
personu tur pakļaus spīdzināšanai, necilvēcīgai vai 
pazemojošai attieksmei vai sodiem, arī tad, ja personas 
ir nelikumīgas migrācijas situācijā.



KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi
•  Viens eksemplārs: ar EU Bookshop starpniecību (http://

bookshop.europa.eu).
•  Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes: 

Eiropas Savienības pārstāvniecībās  
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību  
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm)  
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 
(zvanīšana bez maksas no jebkuras vietas Eiropas Savienībā) (*).

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas 
(izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).

Maksas izdevumi
• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_lv.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm
http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm
http://bookshop.europa.eu
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