
 
 

Par atbalstu ANO Migrācijas paktam par drošu,       
sakārtotu un likumīgu migrāciju 
 
Lai saglabātu Latvijas reputāciju starptautiskā līmenī un Latvijai nozīmīgu         

starptautisko organizāciju stabilitāti un vienotību, kā arī veicinātu drošu, sakārtotu          

un likumīgu migrāciju, paredzot rīcību un mehānismus, kas ir saskaņā ar Latvijas            

migrācijas politikas un integrācijas politikas pamatprincipiem, ir jāatbalsta ANO         

Globālais migrācijas pakts par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju.  

 

Šobrīd šī ir politiska izšķiršanās: 

● saglabāt līdzšinējo politikas virzienu un Latvijas interesēm atbilstošu        

migrācijas politiku un saliedētu sabiedrību;  

vai 

● pievienoties valstīm, kuru attieksme pret patvēruma meklētājiem un ES         

Kopējo migrācijas un integrācijas politiku šķeļ ES vienotību un solidaritāti, kas           

var ietekmēt arī Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko stabilitāti.  

 

ANO Migrācijas pakts ir balstīts jau esošos starptautiskos nolīgumos, kurus          

dalībvalstis, tajā skaitā Latvija, ir jau ratificējušas. Paktam ir rekomendējošs,          

nevis juridiski saistošs raksturs. Tā atbalstīšana paredz Latvijas iepriekš         

definētās pozīcijas saskaņotību ar paktā definētajiem 23 mērķiem veiksmīgākai         

migrācijas pārvaldīšanai vietējā, nacionālā, reģionālā un globālā līmenī, piemēram: 

● Veidot Latvijas interesēm un situācijai atbilstošu darbaspēka imigrācijas        

politiku, 

● Iespēju robežās cīnīties ar migrācijas cēloņiem konfliktu reģionos vai         

attīstības valstīs, 

● Stiprināt robežkontroli un novērst organizētās noziedzības un       

cilvēktirdzniecības tīklu darbību, īpaši sadarbojoties ar ES dalībvalstīm un         

kaimiņvalstīm; 

● Veicināt reemigrāciju un reintegrāciju, kas šobrīd jau nostiprināts Diasporas         

likumā.  

 

Tas nozīmē, ka spēkā paliek Latvijas valdības 2018. gada sākumā apstiprinātā           

Migrācijas politikas koncepcija, kas paredz obligātus integrācijas pasākumus        

jauniebraucējiem. Turklāt sabiedrības saliedētība un diskriminācijas novēršana ir        

ilgstoši bijuši Latvijas integrācijas politikas stūrakmeņi un sasniedzamie mērķi.  

 

ANO Migrācijas paktam ir skaidra saikne ar jau iepriekš uzstādītiem mērķiem           

Latvijas politikā, un tā neatbalstīšana nozīmē vēršanos pret līdz šim īstenoto           

politikas virzienu, kā arī attiecīgi pieprasa skaidru redzējumu par valsts nākotni           

turpmāk.  

 
Papildu informācija: 

 

Global compact for safe, orderly and regular migration. Pieejams šeit: 



https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf 

(Skatīts: 30.11.2018.) 

 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Mītu kliedēšana par ANO Migrācijas kompaktu. 

Pieejams šeit: 

https://irir.lv/2018/11/29/mitu-kliedesana-par-ano-migracijas-kompaktu (Skatīts: 

30.11.2018.) 

 

Lāce, A., ANO Migrācijas pakts: ko tas nozīmē Latvijai, Providus. Pieejams šeit: 

http://providus.lv/article/ano-migracijas-pakts-ko-tas-nozime-latvijai? (Skatīts: 

30.11.2018.) 

 

Hiršs, M., Lāce A., “Melu detektors”: 8 apgalvojumi Saeimā iesniegtajā rezolūcijā par 

ANO migrācijas paktu. Vai tie ir patiesi? Pieejams šeit: 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/melu-detektors-8-apgalvojumi-saeima

-iesniegtaja-rezolucija-par-ano-migracijas-paktu-vai-tie-ir-patiesi.a301302/ (Skatīts 

30.11.2018.) 
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