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ES londoniešu 
centrs 
 

Pilsētas mērs Sadiks Hans (Sadiq Khan) ir skaidri 
norādījis, ka Londonā dzīvojošie ES pilsoņi ir piederīgi šai 
lieliskajai pilsētai un tajā vienmēr gaidīti. 
 
Šis centrs ir radīts ar mērķi sniegt ES pilsoņiem un viņu 
ģimenēm visu nepieciešamo informāciju par dzīvi Londonā 
pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas 
Savienības. Mēs esam izveidojuši vairākas resursu 
sadaļas skaidras un objektīvas informācijas sniegšanai un, 
ja nepieciešams, norādīsim, kur saņemt papildu atbalstu 
un konsultāciju. Šīs lapas atjaunināšana turpināsies. 
 
Reģistrējiet mani ES londoniešu jaunumu saņemšanai 
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Brexit: ko tas nozīmē ES londoniešiem? 

Apvienotā Karaliste 2016. gada jūnijā nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. 
Turpmāk mēs esam snieguši atbildes uz dažiem iespējamajiem jūsu jautājumiem par šo 
lēmumu un Brexit ietekmi uz jūsu dzīvi. 

 
Kas ir Brexit? 
Brexit ir bieži lietots termins, kuru attiecina uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas 
Savienības 2016. gada 23. jūnijā notikušā referenduma rezultātā.  
 
Premjerministre Terēza Meja 2017. gada martā iesniedza Eiropas Savienībai oficiālu 
paziņojumu par Apvienotās Karalistes nodomu izstāties no Eiropas Savienības; šis 
paziņojums tiek saukts par paziņojumu saskaņā ar 50. pantu. Tas bija sākums divus 
gadus ilgam sarunu procesam, kura mērķis bija vienoties par Apvienotās Karalistes 
izstāšanās noteikumiem un turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību.  
 
Apvienotā Karaliste ir ES dalībvalsts kopš 1973. gada. Tas nozīmē, ka pēc Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības kļūs liekas daudzas struktūras, vienošanās 
un nolīgumi, kas bija spēkā, kamēr Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts. Būs jāizveido 
jaunas struktūras un jauni vienošanās dokumenti un nolīgumi atbilstoši Apvienotās 
Karalistes, nevis Eiropas Savienības tiesību aktiem. 
 

Kāda ir Brexit ietekme uz ES londoniešiem? 
Jebkuras izcelsmes un visu tautību londonieši ir sīksti un attapīgi un prot pielāgoties 
pārmaiņām un izmantot jaunas iespējas. Tomēr ne visas pārmaiņas ir vienkāršas un 
gaidītas, un tās var būt pat ārpus mūsu kontroles. Neatkarīgi no jūsu viedokļa par Brexit, 
tas ievērojami ietekmē visu dzīves.  

Tas attieksies uz visu 27 pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņiem, kā arī uz dažu 
citu valstu, kuras nav ES valstis, piemēram, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes (šīs 
valsts sauc arī par EEZ valstīm), kā arī Šveices pilsoņiem, kuri ir šeit apmetušies, 
izmantojot savas brīvās pārvietošanās tiesības.  Saskaņā ar brīvās pārvietošanās tiesībām 
Apvienotajā Karalistē (AK) dzīvojošo Eiropas iedzīvotāju uzturēšanās statuss mainīsies 
tad, kad AK izstāsies no ES. Apvienotā Karaliste ir vienojusies ar Eiropas Savienību par šo 
iedzīvotāju jaunu statusu, lai viņi varētu turpināt dzīvot un strādāt šajā valstī. Šo jauno 
uzturēšanās statusu sauc par nostiprināto jeb pastāvīgo statusu. Apvienotajā Karalistē 
dzīvojošajiem ES 27 dalībvalstu pilsoņiem būs jāiesniedz pieteikums, izmantojot 
Apvienotās Karalistes valdības Iekšlietu ministrijas pārvaldītu procesu. 

Londonas mēram nav nekādas juridiskās varas saistībā ar šo procesu, jo tas ir Apvienotās 
Karalistes valdības ziņā, tomēr viņš vēlas nodrošināt, lai londonieši no ES, EEZ un 
Šveices, kā arī trešo valstu valstspiederīgie, kuri paļaujas uz savu ES radinieku tiesībām, 
var turpināt būt daļa no mūsu kopienas un dot tai maksimālu ieguldījumu.  



 

 

Šīs informācijas mērķis ir sniegt jums skaidru un objektīvu informāciju un, ja nepieciešams, 
norādīt, kur var saņemt papildu atbalstu un konsultāciju. Šeit nav sniegta juridiska 
konsultācija, un tā nav GLA kompetence. 

 

Kādas būs Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes attiecības 
nākotnē? 
Vēl ir jāvienojas par daudzām lietām, un presē ir tikuši plaši apspriesti dažādi scenāriji, 
tostarp iespēja izstāties no Eiropas Savienības bez panāktas vienošanās (tā sauktais 
“vienošanās nepanākšanas scenārijs”). Tas varētu nopietni ietekmēt organizācijas, 
uzņēmumus un personas, kas paļaujas uz atbilstoši ES līgumiem saskaņotajiem 
ES noteikumiem un kārtību. Turpmāk esošajā sadaļā mēs esam norādījuši to, kas varētu 
būt atšķirīgi vienošanās nepanākšanas scenārija gadījumā. 
 
Tomēr gan Apvienotā Karaliste, gan Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka vēlas izvairīties no 
šādas situācijas rašanās un ka Apvienotajā Karalistē esošo ES 27 dalībvalstu pilsoņu (un 
pārējā Eiropas Savienības teritorijā dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu) pašreizējā 
statusa un uzturēšanās un darba tiesību aizsardzība ir prioritāte neatkarīgi no scenārija. 
Apvienotās Karalistes nodoms ir Pastāvīgā statusa shēmas īstenošana neatkarīgi no 
sarunu rezultātā. 
 
Savā 2018. gada 21. jūnija Paziņojumā par nodomu Apvienotās Karalistes valdība 
norādīja:  
 
“Sarunās ar Eiropas Savienību (ES) mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi pilsoņu tiesību 
nodrošināšana. Mēs esam izpildījuši šīs saistības un panākuši vienošanos ar ES, 
garantējot tiesības Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES pilsoņiem un Eiropas Savienībā 
dzīvojošajiem AK pilsoņiem. Apvienotajā Karalistē dzīvojošie ES pilsoņi kopā ar saviem 
ģimenes locekļiem varēs šeit palikt un turpināt dzīvot, saņemot tādas pašas darba un 
izglītības iespējas, pabalstus un sabiedriskos pakalpojumus kā pašlaik. Nākotnē viņiem 
šeit varēs pievienoties viņu pašreizējie tuvākie ģimenes locekļi, kuri dzīvo ārvalstīs.”  
 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ietvaros AK valdība ir panākusi vienošanos, kurā 
noteikti Apvienotās Karalistes izstāšanās noteikumi. To sauc par izstāšanās līgumu, un 
Eiropas Savienība un Apvienotās Karalistes valdība pabeidza tā izstrādi 2018. gada 
novembrī. Šajā līgumā ir informācija par to, kā personas, kuras izmantojušas savas 
tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā (tostarp gan Apvienotajā Karalistē dzīvojošie 
ES 27 dalībvalstu pilsoņi, gan ES 27 dalībvalstīs dzīvojošie AK pilsoņi), tiks aizsargātas 
tad, kad Apvienotā Karaliste izstāsies. Tomēr šis izstāšanās līgums ir jāratificē Apvienotās 
Karalistes parlamentā, un Pārstāvju palāta to noraidīja ar balsojumu 2019. gada 15. 
janvārī. Abu Pārstāvju palātas pušu parlamenta locekļi nepiekrita vairākiem tā aspektiem, 
tostarp pasākumiem saistībā ar robežu starp Īrijas Republiku un Ziemeļīriju.  
 
Tagad Apvienotās Karalistes valdība mēģinās vienoties ar Eiropas Savienību un 
Apvienotās Karalistes Parlamentu par šī līguma grozījumiem, lai 2019. gada 29. martā 
būtu noslēgta kāda vienošanās. Vairāki parlamenta locekļi Pārstāvju palātā ir ierosinājuši 
savus grozījumus pirms nākamā balsojuma Pārstāvju palātā februārī.  
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Ko tas nozīmē ES pilsoņiem Londonā? 
Tas nozīmē, ka jūs varēsiet palikt Londonā un pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Eiropas Savienības turpināt dzīvot gandrīz tāpat kā pašlaik. Jūsu pašreizējais uzturēšanās 
statuss būs aizsargāts, un jūs varēsiet strādāt tāpat kā tagad, kā arī saņemt pakalpojumus 
un veselības aprūpi. Tomēr jums būs jāiesniedz pieteikums jauna uzturēšanās statusa 
piešķiršanai, un šis statuss būs apliecinājums, ka jūs dzīvojat Apvienotajā Karalistē un 
jums ir šādas tiesības. Šo jauno statusu sauc par nostiprināto (pastāvīgo) statusu vai 
nenostiprināto (pagaidu) statusu. 
 

Ko tas nozīmē Šveices pilsoņiem un EEZ pilsoņiem no Norvēģijas, 
Lihtenšteinas un Islandes?  
Par Šveices un citu EEZ valstu, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes, pilsoņu tiesībām 
tagad ir noslēgtas Apvienotās Karalistes un šo valstu valdību atsevišķas vienošanās. 
EEZ valstu un Šveices pilsoņiem ir tādas pašas tiesības kā ES 27 dalībvalstu pilsoņiem, 
un no 2019. gada 30. marta viņi var iesniegt pieteikumu nostiprinātā jeb pastāvīgā statusa 
un nenostiprinātā jeb pagaidu statusa saņemšanai. 
 

Kas ir nostiprinātais (pastāvīgais) statuss un nenostiprinātais (pagaidu) 
statuss? 
Pēc 2020. gada decembra beigām uz Apvienoto Karalisti vairs neattieksies ES noteikumi 
par pārvietošanās brīvību, tādēļ Apvienotās Karalistes valdība ir noteikusi, ka visiem 
ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri vēlas oficiāli palikt Apvienotajā Karalistē pēc 
2020. gada 31. decembra, ir jāiesniedz pieteikums jauna uzturēšanās statusa piešķiršanai. 
To sauc par nostiprināto jeb pastāvīgo statusu, un veiksmīgajiem pieteikuma 
iesniedzējiem ar šo statusu tiek piešķirta beztermiņa uzturēšanās atļauja.  
 
Apvienotās Karalistes valdība un Iekšlietu ministrija ir norādījusi, ka paredz, ka lielākā 
pieteikumu daļa būs veiksmīga un pastāvēs tikai daži izņēmumi saistībā ar sodāmībām 
par nopietniem noziegumiem. Lai saņemtu nostiprināto (pastāvīgo) statusu, pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jāiesniedz pierādījums tam, ka Apvienotajā Karalistē ir nodzīvoti pieci 
secīgi gadi (t. i. notikusi nepārtraukta uzturēšanās). Ja nevarat to izdarīt, bet esat ieradies 
Apvienotajā Karalistē 2020. gada 31. decembrī vai pirms šī datuma, jums var piešķirt 
nenostiprināto (pagaidu) statusu. Ja jums piešķirts nenostiprinātais (pagaidu statuss), jūs 
varat iesniegt pieteikumu nostiprinātā (pastāvīgā) statusa saņemšanai pēc pieciem 
nepārtrauktas uzturēšanas gadiem Apvienotajā Karalistē.  
 
Attiecināmi arī noteikti izņēmumi, piemēram, uz personām, kurām ir ilgtermiņa 
uzturēšanās atļauja vai beztermiņa uzturēšanās atļauja, un tas ir turpmāk paskaidrots 
sadaļā “Kas notiek tad, ja man jau ir ilgtermiņa uzturēšanas atļauja, beztermiņa 
uzturēšanās atļauja vai beztermiņa iebraukšanas atļauja?”. 
 
Vienošanās nepanākšanas scenārija gadījumā laika robežas būs atšķirīgas, un šīs 
atšķirības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā. Pārējā šo vadlīniju daļā ir izmantotas izstāšanās 
līguma projektā norādītās laika robežas.  
 
 
 



 

 

Kāpēc jāiesniedz pieteikums nostiprinātā (pastāvīgā) statusa vai 
nenostiprinātā (pagaidu) statusa saņemšanai? 
Nostiprinātais (pastāvīgais) statuss garantē jūsu tiesības dzīvot Apvienotajā Karalistē pēc 
2021. gada 30. jūnija, kad beidzas sešus mēnešus ilgais termiņa pagarinājums pieteikumu 
iesniegšanai pēc 2020. gada 31. decembra.  Ja esat ES pilsonis un vēlaties turpināt dzīvot 
un strādāt Apvienotajā Karalistē, saņemt tos pašus pabalstus, sabiedriskos pakalpojumus 
un veselības aprūpi, kā arī tiesības studēt un īrēt mājvietu pēc 2020. gada 31. decembra, 
tad jums ir nepieciešams šis jaunais statuss.  
 
Ja esat ģimenes loceklis, kura statuss Apvienotajā Karalistē ir atkarīgs no ES pilsoņa, 
Šveices pilsoņa vai EEZ pilsoņa no Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas tiesībām brīvi 
pārvietoties, tad tas attiecas arī uz jums un jums jāiesniedz pieteikums pat tad, ja neesat 
nevienas šīs valsts pilsonis. 
 

Kam jāiesniedz pieteikums?  
Ja jūs ar saviem ģimenes locekļiem esat kādas ES valsts (ES-27) pilsoņi un dzīvojat 
Apvienotajā Karalistē, jums visiem būs jāiesniedz pieteikumi. Tas attiecas arī uz tiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuru imigrācijas statuss ir atkarīgs no ģimenes locekļa, kas ir 
pilsonis kādā no ES 27 dalībvalstīm.  
 
Tas neattiecas uz Īrijas pilsoņiem vai ES pilsoņiem, kuriem ir beztermiņa uzturēšanās 
atļauja vai beztermiņa atļauja iebraukt Apvienotajā Karalistē, tomēr arī šīs personas var 
vēlēties iesniegt pieteikumu. Personām, kurām ir derīga ilgtermiņa uzturēšanās atļauja, tā 
ir jāaizstāj ar nostiprināto (pastāvīgo) statusu, jo pēc 2020. gada 31. decembra šis 
dokuments vairs nebūs spēkā. Papildu informāciju var atrast sadaļā “Atbilstība”. 
 
Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija ir norādījusi, ka tad, ja jums ir ne tikai kādas 
ES dalībvalsts valstspiederība, bet arī Apvienotās Karalistes valstspiederība, t. i. dubultā 
valstspiederība, tad jūs nevarēsiet pieteikties nostiprinātā statusa saņemšanai, kaut arī uz 
jums varbūt attieksies noteiktas ar izstāšanās līgumu aizsargātas tiesības. Jums 
Apvienotajā Karalistē varēs pievienoties tuvākie ģimenes locekļi, un šīs shēmas ietvaros 
pieteikumus varēs iesniegt tā sauktie Lounes dubultpilsoņi.   
 

Kādas jums ir tiesības pēc Brexit kā ES pilsonim ar nostiprināto (pastāvīgo) 
statusu?  
Ar nostiprināto statusu jums būs aptuveni tādas pašas tiesības kā pašlaik. Jūs varēsiet 
palikt Apvienotajā Karalistē tik ilgi, cik vien vēlēsieties. Jūs varēsiet strādāt Apvienotajā 
Karalistē, izmantot valsts veselības dienesta (NHS) pakalpojumus, studēt un, ja atbildīsiet 
kritērijiem, saņemt valsts piešķirtos naudas līdzekļus, piemēram, pabalstus un pensijas. 
Jūsu tuvākie ģimenes locekļi, kas pašlaik nedzīvo Apvienotajā Karalistē, nākotnē varēs 
jums pievienoties uz dzīvi šajā valstī tāpat kā tagad, tomēr šādas iespējas var nebūt jūsu 
laulātajam pēc laulību noslēgšanas nākotnē. Pēc 2020. gada 31. decembra šīm personām 
būs jāieceļo atbilstoši Apvienotās Karalistes imigrācijas noteikumiem attiecībā uz ģimenes 
locekļiem. 
 
Apvienotās Karalistes reģionālās pārvaldes iestādes apsver iespēju piešķirt dažas 
tiesības, piemēram, tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru vietējās un reģionālajās 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

vēlēšanās, un Anglija par to var noslēgt vienošanos ar ES 27 valstīm uz savstarpējības 
pamatiem.  
 
Uz nākamajiem laulātajiem vai ģimenes locekļiem (atskaitot jums piedzimušos vai jūsu 
adoptētos bērnus) attieksies nākotnē spēkā esošie Apvienotās Karalistes imigrācijas 
tiesību akti.  
 
Ja jums ir piešķirts nostiprinātais statuss, jūs arī drīkstat uz ilgāku laiku izbraukt no 
Apvienotās Karalistes, tomēr tad, ja jūs neatgriezīsieties Apvienotajā Karalistē piecus 
gadus vai ilgāk, tad zaudēsiet savu statusu un varēsiet atgriezties tikai kā jauns imigrants, 
uz kuru attiecas jaunie imigrācijas tiesību akti.  
 
Nostiprinātais statuss jums ļaus arī iesniegt pieteikumu Apvienotās Karalistes pilsonības 
saņemšanai tad, ja atbildīsiet tam noteiktajiem kritērijiem. Pārejas perioda laikā var 
iesniegt pieteikumu Apvienotās Karalistes pilsonības saņemšanai, tam izmantojot arī 
piešķirto ilgtermiņa uzturēšanās atļauju. 
 

Kas notiks tad, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, nepanākot 
vienošanos?  
Pastāv iespēja, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez panāktas 
vienošanās. Apvienotās Karalistes valdība ir politikas dokumentā norādījusi, kas notiks ar 
ES pilsoņiem tad, ja netiks panākta ES un Apvienotās Karalistes vienošanās.  
 
Šajā dokumentā ir norādīts, ka tad, ja līdz 29. martam nebūs panākta vienošanās, 
Apvienotās Karalistes valdība vēl arvien īstenos ES Pastāvīgā statusa shēmu un izmantos 
līdzīgu pieeju tai, kas aprakstīta izstāšanās līgumā. Jums un jūsu ģimenes locekļiem kā 
ES dalībvalstu pilsoņiem vēl arvien vajadzēs iesniegt pieteikumu šīs shēmas ietvaros, lai 
jūs varētu palikt Apvienotajā Karalistē.  
 
Tomēr būs dažas būtiskas atšķirības. Tā kā nebūs īstenošanas perioda, tad garantija 
attieksies tikai uz tiem ES 27 dalībvalstu pilsoņiem, kas dzīvos Apvienotajā Karalistē līdz 
2019. gada 29. martam. Jums būs jāiesniedz pieteikums līdz 2020. gada 31. decembrim, 
jo nebūs sešu mēnešu pagarinājuma perioda. Apvienotās Karalistes valdība plāno, ka 
valsts jaunā imigrācijas sistēma stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.  
 
Ja nepiekrītat lēmumam, jūs varat lūgt administratīvu pārskatīšanu, tomēr jums nebūs 
tiesības pārsūdzēt lēmumu. Arī uz visiem pēc 2019. gada 29. marta veiktajiem 
noziegumiem attieksies Apvienotās Karalistes izraidīšanas no valsts robežvērtība. 
 
Ja jums būs piešķirts nostiprinātais statuss, tad jums līdz 2022. gada 29. decembrim varēs 
pievienoties tie tuvākie ģimenes locekļi (piemēram, bērni, laulātie, vecāki un vecvecāki), ar 
kuriem jums šīs attiecības pastāvēja jau pirms 2019. gada 29. marta. Tie nākamie laulātie 
un partneri, ar kuriem attiecības būs uzsāktas pēc 2019. gada 29. marta, varēs jums 
pievienoties līdz 2020. gada 31. decembrim, bet pēc tam būs attiecināmi Apvienotās 
Karalistes imigrācijas noteikumi. 

 

Apvienotā Karaliste ir noslēgusi atsevišķas vienošanās ar EEZ EBTA valstīm un Šveici. 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Nostiprinātais (pastāvīgais) statuss: 

pieteikumu iesniegšanas process 

Pieteikumu iesniegšana sāksies 2019. gada 30. martā un turpināsies līdz pat termiņa 
pagarinājuma beigām (t. i. vēl sešus mēnešus pēc 2020. gada 31. decembra) 2021. gada 
30. jūnijā, un tagad pieteikumu iesniegšana ir bez maksas. 2019. gada 21. janvārī sākās 
šīs shēmas publisks izmēģinājums, lai tā ietvaros pieteikumus varētu ātrāk iesniegt 
ES pilsoņi, kuriem ir derīgas ES pases, un ES pilsoņu ģimenes locekļi, kuri nav ES pilsoņi 
un kuriem ir uzturēšanās atļaujas ar biometriskajiem datiem.  
 
Īpašos apstākļos var tikt izskatīti arī pēc 2021. gada 30. jūnija saņemtie pieteikumi, 
piemēram, tad, ja notiek pievienošanās ģimenes loceklim, kuram piešķirts nostiprinātais 
(pastāvīgais) vai nenostiprinātais (pagaidu) statuss. 

Turpmāk sniegtā informācija palīdzēs jums noskaidrot savu statusu un uzzināt lietas, kas 
jums un jūsu ģimenes locekļiem ir jādara, lai iesniegtu pieteikumu. 

Vai es varu iesniegt pieteikumu nostiprinātā (pastāvīgā) statuss vai 
nenostiprinātā (pagaidu) statusa piešķiršanai? 
Ja esat nodzīvojis Apvienotajā Karalistē piecus vai vairāk gadus bez pārtraukuma, tad 
varat iesniegt pieteikumu nostiprinātā statusa piešķiršanai. “Bez pārtraukuma” nozīmē, ka 
neesat izbraucis no Apvienotās Karalistes uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus jebkura 
viena kalendārā gada laikā piecu gadu periodā, kaut arī noteiktos ierobežotos apstākļos ir 
pieļaujama arī ilgāka prombūtne. 
 
Pieteikuma iesniegšanas laikā jums būs jāapstiprina sava identitāte, jāsniedz pierādījums 
savam uzturēšanās ilgumam Apvienotajā Karalistē un jānorāda visas savas sodāmības. 
 
Ja līdz 2020. gada decembra beigām būsiet nodzīvojis Apvienotajā Karalistē mazāk nekā 
piecus gadus, tad varēsiet iesniegt pieteikumu nenostiprinātā (pagaidu) statusa 
saņemšanai. Tiklīdz būsiet piecus gadus bez pārtraukuma uzturējies Apvienotajā 
Karalistē, jūs varēsiet pieteikties nostiprinātā (pastāvīgā) statusa piešķiršanai. 
 

Kas attiecināms tad, ja jau ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja, beztermiņa 
uzturēšanās atļauja vai beztermiņa iebraukšanas atļauja?  
Būtībā nostiprinātais statuss ir beztermiņa uzturēšanās atļauja. Personām, kurām ir 
beztermiņa uzturēšanās atļauja vai beztermiņa atļauja iebraukt Apvienotajā Karalistē, jau ir 
tiesības palikt Apvienotajā Karalistē. Tomēr jūs varat vēlēties iesniegt pieteikumu 
nostiprinātā statusa piešķiršanai, lai saņemtu papildu tiesības, kas ietvertas saskaņotajā 
izstāšanās līgumā, piemēram, tiesības uz pieciem gadiem izbraukt no valsts un tiesības uz 



 

 

kritērijiem atbilstošo ģimenes locekļu pievienošanos. Tāpat nostiprinātais statuss ļauj 
vieglāk pierādīt jūsu uzturēšanās tiesības nekā beztermiņa iebraukšanas atļauja. 
 
Personām, kurām ir derīga ilgtermiņa uzturēšanās atļauja, jāiesniedz pieteikums 
nostiprinātā (pastāvīgā) statusa piešķiršanai, jo pēc 2020. gada 31. decembra šī ilgtermiņa 
uzturēšanās atļauja vairs nebūs spēkā. Tomēr šis dokuments arī pēc tam var būt 
noderīgs, piemēram, lai apliecinātu Apvienotajā Karalistē piedzimušo bērnu 
valstspiederību, tādēļ tas jāsaglabā. Pieteikuma iesniegšanas laikā varat norādīt, ja jums ir 
beztermiņa uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauja. 
 
Ja jums ir beztermiņa uzturēšanās atļauja un nevarat to pierādīt, piemēram, esat 
pazaudējis dokumentus vai dokumenti ir kaut kāda iemesla dēļ iznīcināti un esat ieradies 
Apvienotajā Karalistē pirms 1988. gada 31. decembra, tad jums var būt iespēja iesniegt 
pieteikumu arī Windrush shēmas ietvaros.  
 
Jums būs jānorāda, ka neesat izbraucis no Apvienotās Karalistes uz laika periodu, kas ir 
ilgāks par 2 gadiem (beztermiņa uzturēšanās atļauja vai beztermiņa iebraukšanas atļauja) 
vai 5 gadiem (ilgtermiņa uzturēšanās atļauja). Tomēr jums nevajadzēs sniegt pierādījumu 
tam, cik ilgi esat uzturējies Apvienotajā Karalistē. 
 
Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām, vienmēr saņemiet neatkarīgu juridisko 
konsultāciju. Londonā pieejamos resursus var atrast mūsu atbalsta pakalpojumu lapā. 
 

Vai tas attiecas arī uz Īrijas pilsoņiem? 
Īrijas pilsoņiem ir uzturēšanās tiesības Apvienotajā Karalistē, kuras nav atkarīgas no 
Apvienotās Karalistes piederības Eiropas Savienībai, un viņi ir uzskatāmi par 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem jau no sava apmešanās brīža Apvienotajā Karalistē. Tādēļ 
viņiem nebūs nepieciešams iesniegt pieteikumu jauna statusa piešķiršanai šīs shēmas 
ietvaros, kaut arī, ja viņi varēs to darīt tad, ja vēlēsies. Tiem Īrijas pilsoņu ģimenes 
locekļiem, kuri ir ES pilsoņi vai citu, nevis EEZ valstu pilsoņi, būs jāiesniedz pieteikums 
nostiprinātā (pastāvīgā) statusa saņemšanai. 
 
Tie noteiktajiem kritērijiem atbilstošie Apvienotajā Karalistē dzīvojošo Īrijas pilsoņu 
ģimenes locekļi, kuri nav ES valstu pilsoņi, varēs iesniegt pieteikumu nostiprinātā statusa 
saņemšanai šīs shēmas ietvaros pat tad, ja to nedarīs Īrijas pilsonis. 
 

Kas attiecināms uz bērniem? 
Visiem ģimenes locekļiem ir jāiesniedz individuāli pieteikumi, un vecākiem un aizbildņiem 
ir jāaizpilda pieteikumi viņu aprūpē esošo bērnu vārdā. Bērniem, kuri ir jaunāki par 21 
gadu un kuru vecākiem ir piešķirts nostiprinātais statuss, pēc sava pieteikuma 
iesniegšanas būs tiesības saņemt nostiprināto statusu pat tad, ja viņi vēl nav nodzīvojuši 
piecus gadus Apvienotajā Karalistē. Jāiesniedz pilns pieteikums, tomēr, ja vecāki var 
apliecināt savu nepārtraukto uzturēšanos, tiek pieņemts, ka tas attiecas arī uz viņu 
apgādājamajiem bērniem. Tas attiecas arī uz tiem bērniem, kuri ieradīsies Apvienotajā 
Karalistē pēc 2020. gada 31. decembra. 
 
Pieteikumus valsts aizgādībā esošo bērnu vārdā iesniegs tās varas iestādes, kuru aprūpē 
šie bērni ir nodoti. 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

 
Apvienotajā Karalistē piedzimušie bērni, kuru piedzimšanas laikā viens no viņu vecākiem 
jau ir Apvienotās Karalistes pilsonis vai persona, kurai piešķirta ilgtermiņa uzturēšanas 
atļauja vai nostiprinātais (pastāvīgais) statuss, ir Apvienotās Karalistes pilsoņi, un viņiem 
nav jāveic naturalizācija vai jāreģistrējas. Uz to ir attiecināmi daži izņēmumi. Jūs varat 
atrast plašāku informāciju par to, vai bērns jau var būt Apvienotās Karalistes pilsonis. 
 
Ja bērni ir adoptēti, tad jāuzrāda juridisks, Apvienotajā Karalistē atzīts adopcijas 
dokuments. Aizsargāti būs arī pēc 2020. gada 31. decembra piedzimušie vai 
adoptētie bērni.  

Izlasiet piemērus par to, kā nostiprinātais (pastāvīgais) statuss un nenostiprinātais 
(pagaidu) statuss attiecas uz dažādām ģimenēm. 
 

Kas notiks ar personām, kurām nepieciešama papildu palīdzība?  
Iekšlietu ministrija zina, ka cilvēki daudzu iemeslu dēļ var nespēt vienkārši piekļūt 
informācijai vai visu saprast un orientēties šajā sistēmā bez papildu palīdzības. Cilvēkiem 
var nebūt piekļuves datoriem vai datoru lietošanas iemaņu, var būt ļoti ierobežotas angļu 
valodas zināšanas vai invaliditāte un citas veselības problēmas, kas viņus kavē vienkārši 
vai bez papildu atbalsta veikt pieteikuma iesniegšanu. Cilvēkiem, kuri nevar piekļūt 
tiešsaistes pakalpojumiem vai kuriem tas šķiet sarežģīti, tiks piedāvāts digitālā atbalsta 
pakalpojums (Assisted Digital service). Šis digitālais atbalsts var ietvert palīdzību pa 
tālruni, palīdzību klātienē noteiktās bibliotēkās vai mājās jebkurai personai, kurai nav 
piekļuves nevienam no šiem pakalpojumiem. 
 
Publiskās testēšanas fāzes ietvaros Iekšlietu ministrija ir izveidojusi tam īpaši atvēlētu 
palīdzības līniju un citus pakalpojumus. Ja jums ir jautājumi par sākotnējā izmēģinājuma 
posmā iesniegto pieteikumu, tad varat sazināties ar ES Pastāvīgā statusa shēmas 
problēmu novēršanas centru, zvanot uz tālruņa numuru 0300 123 7379 (ja atrodaties 
Apvienotajā Karalistē) vai +44 (0) 203 080 0010 (ja atrodaties ārpus Apvienotās 
Karalistes). Informāciju par maksu par zvaniem var atrast šeit: www.gov.uk/call-charges. 
Jūs varat uzdot jautājumus arī izmantojot tiešsaistē iesniedzamu veidlapu: eu-settled-
status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Mēs esam noskaidrojuši neatkarīgus atbalsta un konsultāciju pakalpojumu 
sniedzējus Londonā, kā arī pasākumus, kuri notiek Londonā un var šķist jums noderīgi. 
 

Kas notiek tad, ja ir divpavalstniecība?  
Tiem ES 27 dalībvalstu pilsoņiem, kuriem ir arī Apvienotās Karalistes pase, nekas 
nemainīsies. Ja esat Apvienotās Karalistes pilsonis, tad jums vēl arvien būs tādas pašas 
tiesības kā pašreiz un nebūs jāiesniedz pieteikums nostiprinātā statusa piešķiršanai. 
Tomēr jūs vēl arvien varat saglabāt izstāšanās līguma projekta ietvaros saskaņotās 
tiesības, kaut arī Apvienotās Karalistes valdība vēl nav sniegusi informāciju par to, kā 
dubultpilsoņi var pierādīt šīs savas tiesības. Skatiet plašāku informāciju sadaļā “Vai es 
varu iesniegt pieteikumu Apvienotās Karalistes pilsonības saņemšanai?”. 
 
 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Vai es varu iesniegt pieteikumu Apvienotās Karalistes pilsonības 
saņemšanai? 
Ja jums ir derīga ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai beztermiņa uzturēšanās atļauja, tad 
jūs varat iesniegt pieteikumu arī Apvienotās Karalistes pilsonības piešķiršanai. Jūs varat to 
darīt arī pēc nostiprinātā statusa piešķiršanas, tomēr pirms tam jums būs jānogaida 12 
mēneši. Tomēr ne visas ES 27 valstis atļauj savu pilsoņu divpavalstniecību, un dažas to 
atļauj tikai noteiktos apstākļos, tādēļ jūs varat zaudēt savu pašreizējo valstspiederību.  
 
Ja atbilstat noteiktajiem kritērijiem saistībā ar Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu 
un vēlaties iesniegt pieteikumu, jums varētu būt noderīgi vispirms noskaidrot savas 
dzimtās valsts vēstniecībā, vai jūs varēsiet paturēt savu pašreizējo pasi un kādi būs tā 
nosacījumi. Noskaidrojiet kā iesniegt pieteikumu Apvienotās Karalistes pilsonības 
saņemšanai? un atrodiet ES 27 dalībvalstu vēstniecības Londonā un to 
kontaktinformāciju turpmāk esošajā sadaļā “Atbalsta pakalpojumi”.  
 

Kas jādara tiem ģimenes locekļiem un apgādājamajiem, kuri nav ES pilsoņi? 
Jānoskenē un kopā ar tiešsaistes pieteikuma veidlapu jāiesniedz kāds pierādījums 
(piemēram, dzimšanas apliecība, laulības apliecība vai civilo partnerattiecību apliecība) 
attiecībām ar ģimenes locekli, kas ir ES pilsonis. Būs jāsniedz arī kāds šī ģimenes locekļa 
identitātes un dzīvesvietas pierādījums, ja viņš pats vēl nav saņēmis nostiprināto statusu, 
kā arī jānodrošina savi pirkstu nospiedumi un sejas fotoattēls pieteikumu iesniegšanas 
centrā Apvienotajā Karalistē, ja vien jau nav izsniegta pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanas 
atļauja ar biometriskajiem datiem. 

 
Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES pilsoņiem līdz 2020. gada 31. decembrim var 
pievienoties viņu pašreizējie ģimenes locekļi pat tad, ja viņi nav ES pilsoņi. Tas attiecas arī 
uz tām personām, kuri iegūst vai ir ieguvušas Apvienotās Karalistes pilsonību papildus 
savas dzimtās valsts pilsonībai. Šīs personas saglabās tiesības, kas ļaus viņu 
pašreizējiem ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, viņām automātiski pievienoties pēc 
2020. gada 31. decembra. Šajā gadījumā par tuvākajiem ģimenes locekļiem ir uzskatāmi ir 
apgādībā esošie vecāki un vecvecāki, kā arī bērni, kas jaunāki par 21 gadu, un 
apgādājamie bērni, kas vecāki par 21 gadu. Tas izriet no sprieduma tā sauktajā Lounes 
lietā. Apvienotās Karalistes pilsoņiem var netikt automātiski piešķirtas šīs tiesības.  
 
Tas neattiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri ir ieguvuši pasi kādā no ES 27 
dalībvalstīm (tostarp Īrijā), lai varētu saglabāt savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā un vienlaikus turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē. Tā kā šīs personas nav 
emigrējušas uz Apvienoto Karalisti un netiek uzskatīts, ka viņas ir izmantojuši savas 
tiesības atbilstoši līgumam, tad šajā kontekstā pret šīm personām ir jāizturas kā pret 
Apvienotās Karalistes pilsoņiem. 
 
Ja neesat pārliecināts par savu apgādājamo un ģimenes locekļu statusu, jūs varat lūgt 
neatkarīgu konsultāciju. Londonā ir organizācijas, kurās jūs varat lūgt neatkarīgu 
konsultāciju. 
 

ES pilsoņi, kuri uz laiku dzīvo ārpus Apvienotās Karalistes  
Pašlaik jūs drīkstat dzīvot ārpus Apvienotās Karalistes ne vairāk kā divus gadus, jo pēc 
divu gadu paiešanas jūs zaudēsiet beztermiņa uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

uzturēšanas atļauju. Atbilstoši Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes saskaņotajam 
izstāšanās līguma projektam personām, kurām piešķirts nostiprinātais statuss, šis laiks tiks 
pagarināts līdz pieciem gadiem.  
 
Ja jūs pašlaik dzīvojat ārzemēs un plānojat atgriezties, jūs varat vēlēties to darīt pirms 
2020. gada 31. decembra, kas ir pēdējā diena, kurā var iesniegt pieteikumu nostiprinātā 
(pastāvīgā) statusa vai nenostiprinātā (pagaidu) statusa piešķiršanai. Lūdzu, ņemiet vērā, 
ka tad, ja neizdosies panākt Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes vienošanos, būs 
cits datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums nostiprinātā vai nenostiprinātā statusa 
piešķiršanai.  
 
Var būt noteikti apstākļi, kuros jūs nevarat vai jums nevajag atgriezties līdz šim datumam, 
tomēr saglabājat tiesības iesniegt pieteikumu. Pašlaik nav nekādas informācijas par 
noteikumiem saistībā ar pieteikuma iesniegšanu, atrodoties ārzemēs. 
 

ES pilsoņi, kuri iebrauc pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējā termiņa 
(imigrācijas noteikumi pēc Brexit) 
Kopumā, ierodoties Apvienotajā Karalistē pēc 2020. gada 31. decembra, kas ir pēdējā 
pieteikumu iesniegšanas diena, jūsu tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē tiks 
izskatītas atbilstoši jaunajiem imigrācijas likumiem, kuri tiks ieviesti pēc Brexit. Tāpēc, ja 
netiks noslēgta nekāda cita Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības vienošanās un ja 
neesat tuvs radinieks un ģimenes loceklis kādam ES pilsonim, kuram ir piešķirts 
nostiprinātais (pastāvīgais) vai nenostiprinātais (pagaidu) statuss Apvienotajā Karalistē, 
pret jums izturēsies tāpat kā pret jebkuru citas valsts pilsoni, kas ir šeit ieradies, un uz 
jums attieksies tajā laikā spēkā esošie tiesību akti par imigrāciju. Izņēmums var attiekties 
uz personām, kurām ir tiesības saņemt nenostiprināto (pagaidu) statusu, bet kuras līdz šim 
datumam vēl nav atgriezušās. 
 

Nekas no līdz šim lasītā neatbilst maniem konkrētajiem ģimenes apstākļiem. 
Kur es varu saņemt papildu konsultāciju? 
Ir vairāki citi gadījumi, kad, piemēram, bērni vai aprūpētāji var iegūt tiesības saistībā ar 
ES pilsoņiem, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši Apvienotajā Karalistē, vai kad Apvienotajā 
Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu aprūpētāju, kuri nav ES pilsoņi, tiesības var būt atvasinātas 
no viņu aprūpējamo personu tiesībām. Sadaļā Brīva pārvietošanās ir plašāka informācija 
par šiem abiem gadījumiem. 
 
Ja kaut kas no tā attiecas uz jums vai arī jūs kaut kāda iemesla dēļ esat noraizējies par 
savām vai savu ģimenes locekļu tiesībām, jums var noderēt neatkarīga konsultācija.  Mēs 
esam sastādījuši sarakstu ar akreditētām organizācijām un citiem noderīgiem 
resursiem Londonā. 
 

Kā es varu iesniegt pieteikumu? (mobilajā lietotnē, tiešsaistē, papīra formātā, 
bibliotēkā) 
Pieteikumus var iesniegt tiešsaistē, un Iekšlietu ministrija ir izlaidusi mobilajiem tālruņiem 
paredzētu lietotni, kas var atvieglot pieteikumu iesniegšanu. Šī lietotne darbojas 
viedtālruņos ar Android 6.0 un jaunākām versijām. Jūs varēsiet noskenēt savu pasi, un 
lietotne varēs nolasīt mikroshēmu ar biometriskajiem datiem. iPhone lietotne nevarēs 
noskanēt jūsu pasi vai identifikācijas dokumentu ar biometriskajiem datiem, bet personu 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services


 

 

apliecinošo dokumentu skenēšanas pakalpojumi ir pieejami vairākos centros (kaut arī par 
to var tikt iekasēta maksa). Jūs varat nosūtīt savus personu apliecinošos dokumentus arī 
pa pastu. 
 
Cilvēkiem, kuri nevar piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem vai kuriem tas šķiet sarežģīti, tiks 
piedāvāts digitālā atbalsta pakalpojums (Assisted Digital service). Šis digitālais atbalsts var 
ietvert palīdzību pa tālruni, palīdzību klātienē noteiktās bibliotēkās vai mājās jebkurai 
personai, kurai nav piekļuves nevienam no šiem pakalpojumiem. 

 

Kādi dokumenti un informācija ir man nepieciešami? 
Jums ir nepieciešama derīga pase vai valsts amatpersonu izsniegta personas apliecība ar 
biometriskajiem datiem. Dokumentā ar biometriskajiem datiem ir mikroshēma (līdzīga kā 
bankas kartei), kurā ir ierakstīti jūsu dati. 
 
Ja jums nav nekādas derīgas ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas, beztermiņa uzturēšanās 
atļaujas vai beztermiņa atļaujas iebraukt Apvienotajā Karalistē, tad jums ir nepieciešams 
kāds apliecinājums tam, ka dzīvojat Apvienotajā Karalistē. Ja esat maksājis nodokļus 
darbavietā vai saņēmis pabalstus, jūs varat izmantot savu sociālās apdrošināšanas 
numuru apliecināšanai, ka esat dzīvojis Apvienotajā Karalistē.  
 
Ja mūsu valsts datubāzēs, piemēram, HMRC vai DWP datubāzēs, nav pietiekami daudz 
informācijas, tad jums tiks lūgts sniegt papildu pierādījumus savas nepārtrauktās 
uzturēšanās Apvienotajā Karalistē pierādīšanai. Šie pierādījumi var būt šādi:  
 

• veidlapas P60 vai P45; 

• darba samaksas aprēķini; 

• bankas kontu izraksti; 

• rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, municipalitātes nodokli un 
tālruni; 

• ikgadējie uzņēmējdarbības pārskati; 

• darba līgumi vai vēstules ar darba devēja sniegtu nodarbinātības 
apliecinājumu; 

• akreditētu izglītības iestāžu nosūtītas vēstules, izrakstīti rēķini vai 
izsniegtas apliecības; 

• zīmogi pasē, kas apstiprina Apvienotās Karalistes robežas šķērsošanu; 

• lidmašīnas vai vilciena biļetes, kas apliecina iebraukšanu Apvienotajā 
Karalistē.  

 
Pašlaik nav nekāda noskenēto un lietotnē augšupielādēto dokumentu skaita 
ierobežojuma, bet, ja nākotnē tāds būs, tad pieteikumu iesniedzēji varēs dokumentus 
iesniegt tiešsaistē vai nosūtīt pa pastu. Jums nav jāiesniedz pierādījums par visu laika 
posmu, kuru esat uzturējies Apvienotajā Karalistē, bet tikai par to laika posmu, kas dod 
jums tiesības pieteikties nostiprinātā (pastāvīgā) statusa vai nenostiprinātā (pagaidu) 
statusa piešķiršanai, t. i. parasti par pēdējiem 5 gadiem. 

 
Ja neesat no valsts, kas atrodas Eiropas Savienībā, kādas no pārējām trim EEZ valstīm 
vai Šveices, tad jums būs jāpierāda sava saistība ar kādu Apvienotajā Karalistē dzīvojošu 
savas ģimenes locekli, kas ir ES pilsonis. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

 
Ja nespēsiet sniegt papildu informāciju vai savas uzturēšanās apliecinājumu, tad Iekšlietu 
ministrija ar jums sazināsies, lai palīdzētu noteikt jūsu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē.  
 
Te ir noderīgs dokumentu un informācijas saraksts, kurā norādīts, ko jums vajadzētu 
sagatavot pieteikuma iesniegšanai. 
 

Sodāmību pārbaudes 
Jums tiks lūgts norādīt visas jūsu vai jebkura par 10 gadiem vecāka bērna, kura vārdā 
iesniedzat pieteikumu, nopietnās sodāmības par kriminālnoziegumiem Apvienotajā 
Karalistē un ārvalstīs. Šī informācija tiks salīdzināta ar datiem Apvienotās Karalistes 
noziegumu datubāzēs. Ja esat arestēts vai notiesāts tikai par sīku kriminālpārkāpumu, tad 
jums vēl arvien ir tiesības iesniegt pieteikumu nostiprinātā (pastāvīgā) vai nenostiprinātā 
(pagaidu) statusa piešķiršanai. Netiek ņemti vērā, piemēram, sodi par ātruma 
pārsniegšanu.  
 
Notiks individuāla noziedzīgo nodarījumu un sodāmību novērtēšana, un, ja jums ir bijušas 
vairākas sodāmības vai ticis piespriests sods ar brīvības atņemšanu uz 12 vai vairāk 
mēnešiem, jums var noderēt neatkarīga juridiska konsultācija pirms pieteikuma 
iesniegšanas. Mēs esam nodrošinājuši neatkarīgo juridisko konsultantu sarakstu. 
 

Vai būs jāmaksā? 
Sākotnēji Valdība paziņoja, ka tiks iekasēta maksa (65 £ par pieaugušajiem un 32,50 £ par 
bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem). Tomēr 2019. gada 21. janvāra paziņojumā Pārstāvju 
palātai premjerministrs norādīja, ka šī maksa ir atcelta un tagad pieteikumus var iesniegt 
bez maksas. Ja jūs iesniedzat pieteikumu šīs shēmas pašreizējā izmēģinājuma posma 
ietvaros, tad jums ir jāmaksā, tomēr šī maksa tiks atlīdzināta. Arī tad, ja iesniedzāt 
pieteikumu kāda iepriekšējā izmēģinājuma laikā, jūsu samaksātā maksa tiks atlīdzināta. 
Nauda tiks ieskaitīta atpakaļ tajā pašā kartē, ar kuru tika izdarīts maksājums. 
 
Vēl arvien var nākties maksāt par dokumentu un identitātes pārbaudes pakalpojumu 
specializētajos centros, kā arī par konsultāciju par imigrāciju vai juridisko konsultāciju, ja 
tāda jums nepieciešama jūsu konkrēto apstākļu dēļ.  
   

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Papildu informācija 

Pieteikuma iesniegšana, atrodoties ārzemēs  
Pašlaik pieteikumi ir jāiesniedz Apvienotajā Karalistē, un tos var iesniegt personas, kuras 
tiek uzskatītas par ‘pastāvīgajiem iedzīvotājiem’ līdz 2020. gada 31. decembra pusnaktij.  
 
Tas attiecas arī uz tām personām, kuras ir iepriekš dzīvojušas Apvienotajā Karalistē, bet 
šajā datumā atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, tomēr ir saglabājušas ‘uzturēšanās 
nepārtrauktību’ šajā valstī. Piemēram, personas, kuras nepārtraukti dzīvo Apvienotajā 
Karalistē, bet 2020. gada 31. decembrī atrodas darba darīšanās vai atvaļinājumā ārzemēs 
vai arī uz laiku dzīvo ārvalstīs, varēs iesniegt pieteikumu pēc atgriešanās Apvienotajā 
Karalistē.  
 
Iekšlietu ministrija pašlaik apsver ‘pieteikumus citā valstī’, t. i. pieteikumus, kas iesniegti, 
atrodoties ārzemēs, tomēr par to vēl nav pieņemts galīgais lēmums. Tas varētu attiekties, 
piemēram, uz personām ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kuras nav izbraukušas no 
valsts uz laiku, kas pārsniedz divus gadus. 
 

Vai es saņemšu nostiprinātā (pastāvīgā) statusa / nenostiprinātā (pagaidu) 
statusa apliecinājumu? 
Ja jums tiks piešķirts nostiprinātais statuss, jūs nesaņemsiet nekādu to apliecinošu 
dokumentu. Tomēr, ja jums kādreiz būs jāapliecina savs statuss, piemēram, jaunam darba 
devējam, namīpašniekam vai veselības aprūpes nodrošinātājam, jūs varēsiet viņiem 
norādīt piekļuves kodu un tīmekļa saiti, lai viņi var elektroniski pārbaudīt jūsu statusu. 
Izmantojot šo saiti, viņiem nebūs piekļuves nekādiem citiem jūsu datiem. 
 

Apelācija un uzraudzība  
Vēstulē ar lēmumu būs norādīts, kā varat iesniegt pieteikumu pārskatīšanai tad, ja neesat 
apmierināts ar lēmumu un piešķirto statusu. To sauc par administratīvo pārskatīšanu, un 
šādas pārskatīšanas pieprasījums ir jāiesniedz 28 dienu laikā pēc lēmuma datuma. Par to 
ir noteikta maksa 80 GBP apmērā, bet šī maksa tiek atlīdzināta veiksmīga pieteikuma 
gadījumā vai arī tad, ja pieteikums ir noraidīts tādēļ, ka tas ir nederīgs. Šī maksa netiek 
atlīdzināta, ja pārskatīšanas rezultātā pieteikums ir veiksmīgs tādēļ, ka iesniegta papildu 
informācija. Jūs varat pieprasīt pārskatīšanu, izmantojot pieteikuma veidlapu.  
 
Izstāšanās līguma projekta ietvaros ir saskaņota neatkarīgas varas iestādes izveidošana 
šī procesa pārraudzīšanai, un pārejas perioda laikā Eiropas Komisija turpinās 
uzraudzīšanu. 
 

Piešķirtā nostiprinātā (pastāvīgā) statusa saglabāšanas nosacījumi  
Lai saglabātu piešķirto nostiprināto (pastāvīgo) statusu, jūs nedrīkstat pastāvīgi izbraukt no 
Apvienotās Karalistes uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, vai tikt notiesāts par kādu 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

smagu noziegumu. Cik mums zināms, nav nekādu citu šķēršļu, kas varētu jums traucēt 
saglabāt savu nostiprināto statusu un turpināt dzīvot Apvienotajā Karalistē tāpat kā tagad.  
 

Tiesības nākotnē  
Tās ir lielā mērā atkarīgas no Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības galīgās 
vienošanās rakstura un saskaņotās uzraudzības kārtības, tomēr jūsu tiesības kļūs par daļu 
no Apvienotās Karalistes tiesību aktiem. Izstāšanās līgums būs pamats jebkuru problēmu 
risināšanai, un sāk rasties ar to saistīti pasākumi.  
 

Atbalsta pakalpojumi londoniešiem no Eiropas 
Šis centrs sniedz ieteikumus Londonā dzīvojošajiem ES 27 dalībvalstu, Norvēģijas, 
Islandes, Lihtenšteinas un Šveices pilsoņiem un viņu ģimenēm.  
 
Tā mērķis ir palīdzēt sagatavoties pieteikuma iesniegšanai nostiprinātā (pastāvīgā) statusa 
piešķiršanai. Ja jums ir nepieciešama plašāka informācija nekā šajā lapā, jūs varat mūsu 
atbalsta pakalpojumu sarakstā atrast uzticamus, akreditētus un drošus papildu atbalsta un 
informācijas avotus. 

Mēs esam nodrošinājuši arī vārdnīcu, kurā ir paskaidroti daži no šajā centrā lietotajiem 
terminiem. Šī informācija nav uzskatāma par juridisku konsultāciju, un jums nevajadzētu 
paļauties tikai uz šo informāciju. 

Jūs varat arī reģistrēties jaunākās informācijas saņemšanai Iekšlietu ministrijas 
informatīvajā vietnē. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Vārdnīca 

Šī ir vārdnīca, kurā ietverti vārdi un termini, un tā palīdzēs jums labāk saprast aprakstu par 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un to, ko tas jums nozīmē. 

Šeit ietvertie termini var mainīties atkarībā no Eiropas Savienības un Apvienotās 
Karalistes panāktās vienošanās. 
 

Termins Paskaidrojums 

50. pants 

Tas ir ES Lisabonas līguma pants, ar kuru 
visām ES dalībvalstīm ir piešķirtas tiesības 
vienpusēji izstāties no Eiropas Savienības. 
Kad dalībvalsts ir informējusi Eiropadomi 
par šo nodomu, Eiropas Savienībai un 
dalībvalstij ir divu gadu laikā jāvienojas par 
izstāšanās kārtību. 

Identifikācijas dokuments ar 
biometriskajiem datiem 

Tā ir pase vai personas apliecība ar 
integrētu elektronisku mikroprocesora 
mikroshēmu, kurā ir biometriskie dati, ko 
var izmantot pases vai personas apliecības 
turētāja identitātes apliecināšanai. 

Uzturēšanās atļauja ar biometriskajiem 
datiem  

Trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanas 
atļauja, kurā norādīti tādi dati kā vārds un 
uzvārds, dzimšanas datums, imigrācijas 
statuss, uzturēšanas nosacījumi un 
biometriskie dati (pirkstu nospiedumi un 
fotoattēls). 

Apvienotās Karalistes pilsonība 
(Apvienotās Karalistes valstspiederība) 

Apvienotās Karalistes pilsonība vai 
naturalizācija piešķir personai tiesības 
saņemt Apvienotās Karalistes pasi un 
visas Apvienotās Karalistes pilsoņa 
tiesības. 

Nepārtraukta uzturēšanās 
Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija 
definē nepārtrauktu uzturēšanos kā 
vienkāršu iepriekšējo vai pašreizējo 



 

 

dzīvošanu Apvienotajā Karalistē (kas ilgst 
vismaz sešus mēnešus bez pārtraukuma). 

Apgādājams radinieks 

Šī persona ir radinieks kādam ES/EEZ 
pilsonim, kas viņu uztur, bet nav šī ES/EEZ 
pilsoņa laulātais, partneris reģistrētās 
partnerattiecībās, ilgstošs partneris, bērns 
vai apgādībā esošs vecāks, un šai 
personai ir kāds relevants dokuments, ar 
kuru apstiprināts šīs personas kā 
apgādājamā radinieka statuss, tostarp 
ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, 
reģistrācijas apliecība, Savienības pilsoņa 
ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, 
dokuments, ar kuru apliecināta ilgtermiņa 
uzturēšanās, vai pastāvīgā iedzīvotāja 
karte, kas izsniegta Apvienotajā Karalistē 
saskaņā ar EEZ noteikumiem (tie piemēroti 
uz laiku līdz 2020. gada 31. decembrim). 

Atvasinātās tiesības 

Personai, kurai nav uzturēšanās tiesību 
saskaņā ar ES Brīvās pārvietošanās 
direktīvu un kurai nav ES/EEZ pilsonības, 
var būt cita veida uzturēšanās tiesības 
saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) 
tiesību aktiem, piemēram, šādas tiesības 
var būt tiem aprūpētājiem, kuri nav EEZ 
valstu pilsoņi, bet kuru apgādībā ir ES/EEZ 
un Apvienotās Karalistes bērni un 
apgādājamie pieaugušie (skat. Zambrano, 
Chen, Ibrahim un Texeira lietas). 

Dubultā valstspiederība un ES tiesību 
saglabāšana 

Persona, kurai ir dubultā valstspiederība, ir 
naturalizējusies, kļūstot par Apvienotās 
Karalistes pilsoni, un vienlaikus ir 
saglabājusi arī kādas citas valsts pilsonību; 
šī persona ir dzīvojusi Apvienotajā 
Karalistē, pirms kļūšanas par Apvienotās 
Karalistes pilsoni īstenojot savas ES 
pilsoņa tiesības. 

EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) 
EEZ ietilpst Islande, Lihtenšteina, un 
Norvēģija, – valstis, kuras neietilpst 
Eiropas Savienībā. 

Pārejas perioda beigas – 2020. gada 31. 
decembris 

Šis ir beigu datums tam pārejas periodam, 
kura laikā ir jāpabeidz Apvienotās 



 

 

Karalistes izstāšanās no Eiropas 
Savienības. 

ES 

Eiropas Savienība (ES) ir 28 valstu 
ekonomiska un politiska partnerība. 
Eiropas Savienība ir pats pēdējais Eiropas 
integrācijas veids, kura vienotais tirgus ļauj 
precēm, kapitālam, pakalpojumiem un 
cilvēkiem brīvi pārvietoties pāri dalībvalstu 
robežām. 

ES valstis 

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas 
Republika, Dānija, Francija, Grieķija, 
Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, 
Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, 
Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, 
Ungārija, Vācija un Zviedrija.  

ES līgumi 

Eiropas Savienības pamatā ir juridiski 
līgumi starp tās dalībvalstīm. Piemēram, 
ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības ir 
noteiktas ES līguma ietvaros, un uz tām 
attiecas Kopienas direktīvas. 

Ģimenes locekļi 

Turpmāk uzskaitītās personas ir 
uzskatāmas par ES/EEZ pilsoņu 
tuvākajiem ģimenes locekļiem: viņu 
laulātais vai partneris reģistrētās 
partnerattiecībās, ES/EEZ pilsoņa vai viņa 
laulātā vai partnera reģistrētās 
partnerattiecībās tie lejupējie radinieki 
taisnā līnijā, kuri vēl nav sasnieguši 21 
gada vecumu, un ES/EEZ pilsoņa un viņa 
laulātā vai partnera reģistrētās 
partnerattiecībās apgādājamie tuvākie 
radinieki augšupējā taisnā līnijā. 

Ģimenes locekļa vīza (Savienības 
pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
atļauja) 

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļauja ir vīza, ar kuru 
Apvienotajā Karalistē var ieceļot 
EEZ pilsoņu ģimenes locekļi, kuri nav 
EEZ valstu pilsoņi, vai paplašinātās 
ģimenes locekļi. 

Brīva pārvietošanās 

Personu brīvas pārvietošanās un 
uzturēšanās tiesības ir ES un EEZ pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot jebkurā ES valstī. 



 

 

Tas ir Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 45. pantā noteikts pamatprincips. 
ES pilsoņiem ir tiesības: 

• meklēt darbu citā ES valstī; 

• strādāt citā ES valstī bez 
nepieciešamības saņemt darba 
atļauju; 

• uzturēties citā ES valstī šī nolūka 
dēļ; 

• palikt citā ES valstī pat pēc 
nodarbinātības perioda beigām; 

• saņemt tādas pašas darba iespējas, 
darba apstākļus, sociālās 
priekšrocības un nodokļu 
atvieglojumus kā vietējiem 
iedzīvotājiem. 

Termiņa pagarinājums 

Tas ir periods no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2021. gada 30. jūnijam, kura laikā vēl 
tiks pieņemti pieteikumi nostiprinātā 
(pastāvīgā) statusa un nenostiprinātā 
(pagaidu) statusa saņemšanai, kaut arī 
šajā laikā Apvienotā Karaliste būs jau 
oficiāli izstājusies no Eiropas Savienības.  

Beztermiņa uzturēšanās atļauja (ILR, 
Indefinite Leave to Remain) 

Beztermiņa uzturēšanās atļauja ir 
Apvienotās Karalistes imigrācijas statuss, 
ko var piešķirt jebkuras valsts pilsoņiem un 
kas ļauj dzīvot un strādāt Apvienotajā 
Karalistē pastāvīgi. Parasti to piešķir pēc 
pieciem nepārtrauktas uzturēšanās gadiem 
šajā valstī. 

Lounes lieta 

Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) precedenta 
lieta un lēmums, saskaņā ar kuru 
ES pilsoņi pēc Lielbritānijas pilsonības 
iegūšanas nezaudē tiesības ievest uz dzīvi 
Apvienotajā Karalistē savu laulāto vai tuvu 
ģimenes locekli, kas nav ES pilsonis. 

Ilgtermiņa uzturēšanās atļauja (PR, 
Permanent Residence) 

ES un EEZ pilsoņi var iesniegt pieteikumu 
šī neobligātā dokumenta saņemšanai, lai 
atbilstoši ES tiesību aktiem pierādītu savas 
pastāvīgās uzturēšanās tiesības pēc 
pieciem nepārtrauktas uzturēšanas gadiem 
Apvienotajā Karalistē, nodrošinātu 



 

 

uzturēšanās tiesības saviem ģimenes  
locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, vai iesniegtu 
pieteikumu Apvienotās Karalistes 
pilsonības saņemšanai pirms ES 
Pastāvīgā statusa shēmas sākuma 2019. 
gada martā. Tā nebūs derīga pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Eiropas Savienības, tomēr to varēs 
izmantot nostiprinātā jeb pastāvīgā statusa 
saņemšanai bez maksas. 

Uzturēšanās statuss 

Šajā kontekstā tas attiecas uz 
ES/EEZ pilsoņu vai viņu ģimenes locekļu, 
kuri nav ES/EEZ pilsoņi, imigrācijas un 
uzturēšanās tiesībām. 

Pastāvīgā statusa shēma 

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija ir 
izstrādājusi jaunu shēmu, kas ļauj 
Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem iegūt 
nepieciešamo Apvienotās Karalistes 
imigrācijas statusu, lai viņi varētu pastāvīgi 
palikt šajā valstī pēc Brexit. ES Pastāvīgā 
statusa shēma būs visiem pieejama no 
2019. gada 30. marta. ES pilsoņiem un 
viņu ģimenes locekļiem ir jāiesniedz 
pieteikums līdz 2021. gada 30. jūnijam 
atbilstoši izstāšanās līguma projektam. 

Nostiprinātā (pastāvīgā) statusa 
reģistrācijas beigu termiņš – 2021. gada 
30. jūnijs 

Tas ir beigu termiņš pieteikumu 
iesniegšanai par nostiprinātā jeb pastāvīgā 
iedzīvotāja statusa piešķiršanu. Pēc šī 
datuma pieteikumus varēs iesniegt tikai 
īpašu ārkārtas apstākļu dēļ. 

Trešās valsts valstspiederīgais 
Trešās valsts valstspiederīgais Apvienotajā 
Karalistē ir persona, kas nav Lielbritānijas, 
Īrijas vai EEZ/ES valstspiederīgais. 

Pārejas periods (kas tiek saukts arī par 
“īstenošanas periodu”) 

Pēc Apvienotās Karalistes oficiālās 
izstāšanās no Eiropas Savienības ir 
plānots ierobežots laika periods līdz 
brīdim, kad stāsies spēkā galīgās 
pastāvīgās vienošanās par attiecībām 
starp Apvienoto Karalisti un Eiropas 
Savienību. Šis periods beigsies 
2020. gada 31. decembrī.  Personas, 
kuras līdz šim datumam būs iesniegušas 
pieteikumu nostiprinātā jeb pastāvīgā 



 

 

statusa saņemšanai, gūs labumu gan no 
ES tiesību aktu nodrošinātās aizsardzības, 
gan no Apvienotās Karalistes un Eiropas 
Savienības noslēgtā izstāšanās līgumā. 

Izstāšanās līgums 

Tas ir līgums, par kuru notiek Apvienotās 
Karalistes un Eiropas Savienības 
vienošanās. Šīs vienošanās mērķis ir 
noteikt kārtību, kādā Apvienotā Karaliste 
2019. gada martā izstāsies no Eiropas 
Savienības. Viena no galvenajām jomām, 
uz kurām attiecas šis līgums, ir pilsoņu 
tiesības un tas, kas notiks ar ES pilsoņiem, 
kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, un 
AK pilsoņiem, kuri dzīvo Eiropas 
Savienībā, tad, kad Apvienotā Karaliste 
izstāsies no Eiropas Savienības.  

 

 

      
 
 
 


