ES/EEZ/ ŠVEICES PILSOŅU
UZTURĒŠANĀS STATUSA
NOSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA
Pastāvīgā
iedzīvotāja statuss

ES/EEZ/ ŠVEICES
Uzturēšanās statusa
nostiprināšanas kārtība

(pastāvīgas uzturēšanās
atļauja)

Kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, mainīsies ES/

Ja jums ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss jeb pastāvīgas

EEZ/Šveices pilsoņu tiesības. Apvienotā Karaliste un ES ir

uzturēšanās atļauja, tas nozīmē, ka jūs varat uzturēties

vienojušās, ka jūsu pašreizējās tiesības būs spēkā līdz 2020.

Gērnsijā neierobežotu laiku. ES/EEZ/Šveices pilsoņiem,

gada 31. decembrim. Ja vēlaties palikt Gērnsijā arī pēc šī

kuriem piešķirts pastāvīgā iedzīvotāja statuss, būs tādas

datuma, jums jāiesniedz pieteikums saskaņā ar jauno ES/

pašas tiesības uz darbu, veselības aprūpi, pensijām un

EEZ/ Šveices pilsoņu Uzturēšanās statusa nostiprināšanas

citiem pabalstiem Gērnsijā saskaņā ar tādiem pašiem

kārtību. Tādējādi jūs un jūsu ģimenes locekļi varēs turpināt

noteikumiem kā šobrīd.

dzīvot un strādāt Gērnsijā. Tas nozīmē, ka jums joprojām būs

• Ja aizbraucat no Gērnsijas, Džērsijas vai Menas salas un

tādas pašas tiesības uz veselības aprūpi, darbu un piekļuvi
pabalstiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem, kādas jums
ir šobrīd. Gērnsijā joprojām arī tiks piemērots šobrīd spēkā
esošais Iedzīvotāju pārvaldes likums, kā arī visi vietējie likumi,
kas regulē nodarbinātību un uzturēšanos Oldernijā un Sarkā.
Noteikumi var atšķirties tiem iedzīvotājiem, kuri ieradīsies
salā pēc 2019. gada 29. marta. Kārtība darbosies neatkarīgi
no tā, vai AK izstāsies no ES ar vienošanos vai bez tās.

atgriežaties piecu gadu laikā, jūs varat ierasties Gērnsijā
un turpināt šeit dzīvot.
• Ja nedzīvojat Gērnsijā, Džērsijā vai Menas salā vairāk nekā
piecus gadus pēc kārtas, jūsu pastāvīgā iedzīvotāja statuss
tiks anulēts.
• Ja jums ir bērns, kas dzimis Gērnsijā, un ja jūs šeit dzīvojat,
jūsu bērns būs Lielbritānijas pilsonis.
Līdz 2020. gada 31. decembrim pastāvīgā iedzīvotāja
statuss ļaus jums izmantot visas tiesības, kas jums ir kā ES/

Nenostiprināts
uzturēšanās statuss

EEZ/Šveices pilsonim saskaņā ar ES Brīvas pārvietošanās
direktīvu.

(ierobežotas uzturēšanās
atļauja)
Ja

jums

ir

nenostiprināts

uzturēšanās

statuss

jeb

ierobežotas uzturēšanās atļauja, tas nozīmē, ka jūs varat
uzturēties Gērnsijā piecus gadus. Jūs varēsiet uzturēties
Gērnsijā līdz brīdim, kamēr jums būs tiesības uz pastāvīgā
iedzīvotāja statusu. Parasti šo statusu piešķir tad, ja piecus
gadus pēc kārtas esat pastāvīgi dzīvojis Gērnsijā. ES/EEZ/
Šveices pilsoņiem, kuriem ir nenostiprināts uzturēšanās
statuss, būs tādas pašas tiesības uz darbu, veselības
aprūpi, pensijām un citiem pabalstiem Gērnsijā saskaņā
ar tādiem pašiem noteikumiem kā šobrīd. Līdz 2020. gada
31. decembrim nenostiprināts uzturēšanās statuss ļaus
jums izmantot visas tiesības, kas jums ir kā ES/EEZ/Šveices
pilsonim saskaņā ar ES Brīvas pārvietošanās direktīvu.

Tuvs ģimenes
loceklis
Tuvs ģimenes loceklis ir laulātais draugs, partneris, ar ko
dzīvojat civillaulībā, neprecētais partneris, apgādājams
bērns, apgādājams mazbērns, apgādājams vecāks vai
apgādājams vecvecāks. Ģimenes loceklis var būt jebkuras
valsts pilsonis, viņam nav obligāti jābūt no ES/EEZ/
Šveices. Šī kārtība neattiecas uz ģimenes locekļiem, kuri ir
Lielbritānijas pilsoņi.
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ES/EEZ/ ŠVEICES PILSOŅU
UZTURĒŠANĀS STATUSA
NOSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA
Nepārtraukta
uzturēšanās

Ieviešanas
periods

Ja esat nodzīvojis Gērnsijā, Džērsijā vai Menas salā

Uzturēšanās statusa nostiprināšanas kārtības ieviešanas

piecus gadus pēc kārtas (dažos gadījumos mazāk), jūs

periods ilgs no datuma, kad AK plāno izstāties no ES 29.

uzreiz varēsiet saņemt pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Ja

martā līdz 2020. gada 31. decembrim. Tādējādi Gērnsija un

esat nodzīvojis Gērnsijā, Džērsijā vai Menas salā mazāk

ES, uzņēmumi un valsts dienesti varēs ieviest nepieciešamos

nekā piecus gadus, jums būs tiesības uz nenostiprinātu

jaunos pasākumus. ES/EEZ/Šveices pilsoņu tiesības visā

uzturēšanās statusu, kas ļauj uzturēties Gērnsijā līdz

jaunās kārtības ieviešanas periodā paliks nemainīgas, ar

brīdim, kad būsiet šeit pastāvīgi nodzīvojis piecus gadus, lai

nosacījumu, ka šie pilsoņi uzturējās Gērnsijā, Džērsijā vai

tad pretendētu uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Ja neesat

Menas salās līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar

uzturējies Gērnsijā, Džērsijā vai Menas salā nepārtraukti,

Izstāšanās līguma projektu.

tad laiku, ko esat dzīvojis Gērnsijā, Džērsijā vai Menas
salā pirms izbraukšanas nevar ieskaitīt nepārtrauktas
uzturēšanās periodā.
Nepārtraukta uzturēšanās parasti nozīmē, ka piecus gadus
pēc kārtas neesat bijis ārpus Gērnsijas, Džērsijas vai Menas
salas ilgāk nekā sešus mēnešus jebkura 12 mēnešu perioda
laikā. Jūs varat izbraukt ārpus Gērnsijas neierobežotu
reižu skaitu, ar nosacījumu, ka kopējais ārpus Gērnsijas

ES/EEZ/ŠVEICES Uzturēšanās statusa
nostiprināšanas kārtību varēs sākt izmantot
2019. gada 30. martā, un pieteikumus varēs
iesniegt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

pavadītais laiks nepārsniedz sešus mēnešus jebkura 12
mēnešu perioda laikā.
Ir daži izņēmumi. Ja jums ir svarīgs iemesls, piemēram,
grūtniecība, dzemdības, nopietna saslimšana, studijas,
profesionālā apmācība vai ilgstošs ārzemju komandējums,
jūs vienā reizē varat atstāt Gērnsiju uz 12 mēnešiem.
Nepārtrauktas uzturēšanās termiņš tiek pārtrauks, ja esat
saņēmis deportācijas rīkojumu, vai rīkojumu vai lēmumu
par izraidīšanu. Šis termiņš tiek pārtraukts, arī izciešot
ar brīvības atņemšanu saistītus sodus. Atrašanās ārpus
Gērnsijas ir pieļaujama obligātā militārā dienesta laikā.

Papildu informācija
E: immigration@gba.gov.gg
T: 01481 741420
www.gov.gg/GBA
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