
 Miljoniem cilvēku ir spiesti pamest savas mājas 
vajāšanu un kon�iktu dēļ. Daļa no cilvēkiem, kuriem 
nepieciešama aizsardzība, ierodas Latvijā. Ir ļoti svarīgi 
nodrošināt, lai šīs personas, kurām ir nepieciešama un 
kuras meklē aizsardzību, būtu informētas par savām 
tiesībām lūgt patvērumu šeit, saskaņā ar Latvijas 
normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, 
kuriem Latvija ir pievienojusies.
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Robežu monitorings:
Nodrošinot tiesības 
lūgt patvērumu 
Latvijā 

Nosakot personas, kurām nepieciešama 
aizsardzība

 Latvija ir pievienojusies ANO Bēgļu konvencijai. 
Tas nozīmē, ka Latvijai ir pienākums noteikt personas, 
kurām nepieciešama aizsardzība, un nodrošināt, lai viņām 
būtu piekļuve patvēruma procedūrai. Turklāt Latvijai ir 
pienākums garantēt, lai bēgļi un patvēruma meklētāji 
netiktu nosūtīti atpakaļ uz vietām, kurās ir apdraudēta 
viņu dzīvība un brīvība. Latvija ir arī Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalsts un ir viena no valstīm, caur kurām var iekļūt ES.  
Robežu monitorings ir efektīvs instruments, palīdzot 
Latvijai ievērot savas starptautiskās saistības attiecībā pret 
bēgļiem.

Vienošanās par robežu monitoringu

 Lai atbalstītu Latvijas valdību starptautisko 
saistību izpildē, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās 
(UNHCR) pārstāvniecība 2011. gadā noslēdza vienošanos 
ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzi. 

Vienošanās mērķis ir atbalstīt patvēruma meklētāju 
piekļuvi Latvijai un tās patvēruma procesam. Tā atļauj 
UNHCR novērot darbības, kas tiek veiktas robežkontroles 
punktos un Rīgas starptautiskajā lidostā. UNHCR vārdā 
nevalstiskā organizācija Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) 
regulāri apmeklēs robežpunktus, lidostu un aizturēšanas 
vietas, un LCC būs piekļuve statistikai un patvēruma 
meklētāju lietām. Īpaši jautājumi, kas radīsies projekta 
īstenošanas gaitā, tiks apspriesti darba grupas sanāksmēs. 
UNHCR nodrošinās arī atbalstu un apmācības 
robežsargiem un citām iesaistītajām institūcijām. 

Līdzīgas vienošanās ir noslēgtas arī vairākās citās Eiropas 
valstīs, piemēram, Ungārijā un Lietuvā.
 

Kontaktinformācija:

Latvijas Republikas Valsts robežsardze
E-pasts: kanceleja@rs.gov.lv; robežsardze@rs.gov.lv 
Tel: (+371) 670 75 630
www.rs.gov.lv  

ANO Augstā komisāra bēgļu
lietās pārstāvniecība (UNHCR)
E-pasts: swest@unhcr.org
Tel: (+46) 8 457 48 80
www.unhcr.�

Latvijas Cilvēktiesību 
centrs (LCC) 
E-pasts: o�ce@humanrights.lv 
Tel: (+371) 670 39 294
www.humanrights.org.lv

Cilvēki, kuriem jābēg no vajāšanas un kon�iktiem
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