
ES PILSOŅI  
PIESAKĀS ES PASTĀVĪGĀ 
STATUSA SHĒMĀ 
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Ja esat ES pilsonis1, un pastāvīgi dzīvojāt AK līdz 2020. gada 31. 
decembrim, jums un jūsu ģimenes locekļiem (tostarp tiem, kuri 
nav ES pilsoņi) ir jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa 
shēmā, lai jūs varētu turpināt dzīvot, strādāt un mācīties AK pēc 
2021. gada 30. jūnija.

Pat ja AK esat dzīvojis daudzus gadus vai jums ir pastāvīgās 
uzturēšanās dokuments (permanent residence document), jums ir 
jāiesniedz pieteikums.

Pieteikums nav jāiesniedz, ja jums ir Beztermiņa uzturēšanās vai 
iebraukšanas atļauja vai ja esat Īrijas pilsonis(-ne), tomēr jūs to varat 
iesniegt, ja vēlaties.

Iesniedzot pieteikumu tiešsaistē, tiek pārbaudīta jūsu identitāte un 
pastāvīgā uzturēšanās AK, kā arī jums tiek prasīts deklarēt kriminālās 
sodāmības, ja tādas ir. Pieteikumu var iesniegt līdz 2021. gada 30. 
jūnijam.

Informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu bērnu vārdā, skatiet tālāk 
norādītajā GOV.UK vietnē.

Iesniedziet pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā un uzziniet vairāk:  

gov.uk/eusettlementscheme

1  Šajā dokumentā termins “ES pilsoņi” attiecas uz EEZ un Šveices pilsoņiem, 
un viņi visi var iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmā.

2020. gada septembrī

Latvian

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


PIEEJAMS ATBALSTS 
ES PASTĀVĪGĀ STATUSA SHĒMA 
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu pieteikumu, varat to 
saņemt, tostarp arī šeit:

ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centrs  
(EU Settlement Resolution Centre)
Ja jums ir jautājumi par savu pieteikumu, zvaniet pa tālruni 0300 123 7379. 
Informāciju par zvanu maksu skatiet vietnē gov.uk/call-charges. 
Jautājumus varat uzdot arī, izmantojot tiešsaistes veidlapu eu-settled-
status-enquiries.service.gov.uk

Tulkota informācija
Norādījumi un informācija par ES Pastāvīgā statusa shēmu ir tulkoti 
25 Eiropas valodās un velsiešu valodā. Apmeklējiet vietni gov.uk/settled-
status-translations un gov.uk/settled-status-translated-materials

Digitālā palīdzība (Assisted Digital)
Šis bezmaksas pakalpojumus ir pieejams pa tālruni un personiski, ja jums 
nav nepieciešamās piekļuves, prasmju vai pašpaļāvības, lai aizpildītu 
pieteikuma veidlapu tiešsaistē. Sazinieties ar We-Are-Digital, zvanot pa 
tālruni 03333 445 675. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un 
saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni gov.uk/eu-assisted-digital

ID dokumentu skenēšanas pakalpojums 
(ID document scanning service)
Šis pakalpojums ir pieejams, lai veiktu identitātes apliecināšanas 
procedūru, ja nav piekļuves lietotnei EU Exit: ID Document Check app  
(EU Exit: ID Document Check). Par šī pakalpojuma izmantošanu 
iespējama administratīvā maksa. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma 
pieejamību un saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni:  
gov.uk/eu-id-scanner-locations

Sabiedriskās organizācijas
Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar pieteikuma 
iesniegšanu, sazinieties ar tuvējām sabiedriskajām organizācijām. 
Apmeklējiet vietni gov.uk/help-eu-settlement-scheme
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