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PATVĒRUMA MEKLĒTĀJS – persona, kura likumā 
noteiktajā kārtībā iesniegusi iesniegumu par 
bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

BĒGLIS – persona, kurai likumā noteiktajā kārtībā 
ir piešķirts bēgļa statuss saskaņā ar 1951.gada 
ANO Ženēvas konvenciju

ALTERNATĪVAIS STATUSS - tiek piešķirts personām, kuras nevar tikt atzītas par bēgļiem 
atbilstoši Ženēvas konvencijai, bet saskaņā ar Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem 
līgumiem, ES tiesību aktiem un dalībvalstu praksēm tām ir nepieciešama aizsardzība

šai personai tās pilsonības 
valstī vai iepriekšējā mītnes 
zemē, ja persona ir bezvalstnieks, 
draud nāves sods vai miesas 
sods, spīdzināšana, necilvēcīga 
vai pazemojoša izturēšanās pret 
to vai tās pazemojoša sodīšana

ārējo vai iekšējo bruņoto 
kon�iktu dēļ šai personai 
nepieciešama aizsardzība un 
tā nevar atgriezties savas 
pilsonības valstī vai iepriekšējā 
mītnes zemē, ja persona 
ir bezvalstnieks

Alternatīvo statusu var piešķirt personai, ja ir pamats uzskatīt, ka:

Patvēruma meklētāju dinamika Latvijā
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Kā

Patvēruma prasības
lēmumu pieņem

vidēji trīs mēnešu laikā
(pamatotu iemeslu gadījumā

var pagarināt termiņu
līdz 15 mēnešiem)

Bēglim izsniedz 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju 
un ceļošanas dokumentu, kas

vienlaikus ir arī personu
apliecinošs dokuments 

Patvēruma meklētājam ir
tiesības pārsūdzēt

PMLP pieņemto lēmumu 

Personu, kuras iesniegums
izskatīts Administratīvajā

tiesā un noraidīts,
izraida no Latvijas
Imigrācijas likuma
noteiktajā kārtībā
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Kādas 

visbiežāk patvēruma meklētāji
pēdējos gados Latvijā 
ieradušies no Gruzijas, 
Ukrainas, Vjetnamas, 

Sīrijas, Irākas un Afganistānas

Saistībā ar kon�iktu Ukrainā ir 
strauji pieaudzis patvēruma 
meklētāju skaits no Ukrainas
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personai ir smagi un 
individuāli draudi, kas 
apdraud dzīvību vai veselību 
plaši izplatītas vardarbības 
dēļ starptautisku vai iekšēju 
bruņotu kon�iktu gadījumā

Uz personu, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss ir 
attiecināmas ekonomiskās, sociālās, personiskās un citas 
tiesības un brīvības, kā arī pienākumi, kas iekļauti 
Satversmes 8. nodaļā “Cilvēka pamattiesības”. 

Bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai ir 
tiesības apvienoties ar ģimenes locekļiem, kuri atrodas 
ārvalstīs. Alternatīvo statusu ieguvušai personai šādas 
tiesības ir tad, ja tā pēc šā statusa iegūšanas Latvijas 
Republikā uzturējusies vismaz divus gadus. 

Statusu saņēmušām nepilngadīgām personām bez 
pavadības, kuras nav precējušās, ir tiesības uzņemt pie 
sevis no ārvalsts ieradušos vecākus. 

Bēglis vai persona ar alternatīvo statusu var apvienoties 
tikai ar vienu laulāto un nepilngadīgiem neprecētajiiem 
bērniem. 

ir bēgļa vai personas, kurai 
piešķirts alternatīvais statuss, 
tiesības?

Kamēr izskata patvēruma
prasību, tikmēr persona dzīvo   

Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā vai citviet,

ja tai ir pieejama dzīvesvieta

Personai, kurai piešķirts alternatīvais
statuss, izsniedz termiņuzturēšanās

atļauju. Ja tai nav derīga personu
apliecinoša un ceļošanas dokumenta, kā
arī nav iespējams to saņemt, tai izsniedz

ceļošanas dokumentu 

Latvijā bēgļa statusu piešķir personām, kuras  pamatoti baidās no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, sociālās 
piederības vai politiskās pārliecības dēļ savas pilsonības valstī vai, ja šī persona ir bezvalstnieks, — savas 
iepriekšējās mītnes zemē un, ja  iepriekšminēto iemeslu dēļ persona nespēj vai nevēlas izmantot attiecīgās 
valsts tiesisko aizsardzību un tā atrodas ārpus tās teritorijas 

Persona atstāj Patvēruma 
meklētāju izmitināšanas 

centru un uzsāk pastāvīgu 
dzīvi kādā no Latvijas 

pašvaldībām

Patvēruma prasība 
nonāk PMLP 

Patvēruma lietu nodaļa 
veic pārrunas ar 

patvēruma meklētāju, 
noskaidro iemeslus, 

kāpēc personai 
nepieciešams patvērums
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Valsts robežsardze 
identi�cē patvēruma 

meklētāju un veic 
sākotnējās pārrunas

2015. gadā patvēruma meklētāji no Irākas un 
Vjetnamas veidoja daudzskaitlīgāko patvēruma 

meklētāju grupu no visiem, kas iesnieguši 
patvēruma iesniegumus


