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Pārskats
Ja jums ir Eiropas Savienības (ES) pilsonība un jūs
dzīvojat Džērsijā, jums un jūsu ģimenes locekļiem
jāreģistrējas Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās
shēmā (Jersey EU Settlement Scheme), ja vēlaties
turpināt šeit dzīvot pēc 2020. gada 31. decembra.

Arī bērnu, kas dzimuši pēc 2020. gada 31. decembra,
un turpmāko apgādājamo personu tiesības būs
aizsargātas. Ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi,
būs nepieciešams pierādīt savu radniecību ar tur
dzīvojošajiem ES pilsoņiem.

Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās shēma attiecas
uz visiem Džērsijā dzīvojošiem ES pilsoņiem un viņu
tuvākajiem ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļiem nav
obligāti jābūt no ES; viņi var būt no jebkuras pasaules
vietas, un viņiem jāaizpilda sava pieteikuma veidlapa.

Kas ir nepieciešams?

Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās shēma neskar
jūsu mājokļa, darba un veselības aprūpes tiesības.

Pieteikuma veidlapā būs jāieraksta svarīgākā
informācija par sevi un saviem ģimenes locekļiem:
vārdi, uzvārdi, adreses, pases numuri, personas
apliecības un sociālās nodrošināšanas numuri.

Jums nav jāreģistrējas, ja jums ir Īrijas vai Apvienotās
Karalistes pilsonība.

•	Lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir derīga pase vai
personas apliecība.

Ja jūs pastāvīgi dzīvojat Džērsijā ilgāk par 5 gadiem,
jums būs tiesības uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu
(settled status). Ja jūs esat pastāvīgais iedzīvotājs
mazāk par 5 gadiem, jums ir tiesības uz pirmspastāvīgo
statusu (pre-settled status).
Jums vajadzēs aizpildīt īsu pieteikuma veidlapu
tiešsaistē. Ja nepieciešams, jūs varēsiet saņemt
palīdzību pa tālruni vai personiski.

•	Jums būs jāzina mēnesis un gads , kad ieradāties
Džērsijā.
•	Jums būs jādeklarē visas kriminālās sodāmības no
jebkuras valsts, jo visiem pieteikuma iesniedzējiem
un apgādājamiem tiks veiktas sodāmības
pārbaudes. Kriminālās sodāmības nedeklarēšana
var ietekmēt reģistrāciju.

Tuvākie ģimenes locekļi, kuri nebūs dzīvojuši Džērsijā
līdz 2020. gada 31. decembrim, varēs pievienoties
saviem ES ģimenes locekļiem Džērsijā jebkurā laikā
nākotnē, ja radniecība saglabāsies.
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1.	Reģistrācija pastāvīgās uzturēšanās shēmā notiek,
aizpildot tiešsaistes veidlapu. Lai piekļūtu šai
veidlapai, dodieties uz www.gov.je vai www.one.
gov.je datorā, klēpjdatorā vai viedtālrunī.

4.	Speciālists sazināsies ar jums, lai vienotos par vizīti
un jūs un ģimenes locekļi varētu ierasties un uzrādīt
savus personas dokumentus, kā arī sniegt citu
nepieciešamo informāciju.

2.	Izvēlieties Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās
shēmas pieteikuma veidlapu.

5.	Lai iesniegtu savus personas dokumentus
pārbaudei, jums būs jāierodas vai nu Klientu un
vietējo pakalpojumu departamentā, kas atrodas La
Motte Street, vai arī Džērsijas Muitas un imigrācijas
dienestā (Jersey Customs and Immigration), kas
atrodas Maritime House.

3.	Aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu un
veiciet maksājumu tiešsaistē. Jāmaksā 25 £ par
pieaugušo un 12,50 £ par bērnu vecumā līdz 16
gadiem.
	Jūs varēsiet reģistrēties tiešsaistē arī Klientu un
vietējo pakalpojumu departamentā (Customer and
Local Services department), kas atrodas La Motte
Street.
	Katram ES pilsonim no 16 gadu vecuma jāaizpilda
sava pieteikuma veidlapa.
	Ja bērnam vēl nav 16 gadu, ziņas par viņu jānorāda
tikai viena vecāka vai aizbildņa pieteikumā.

	Katram pieteikuma iesniedzējam un visiem
pieteikumā ierakstītajiem apgādājamiem jāierodas
personīgi, lai uzrādītu nepieciešamos dokumentus.
Par 16 gadiem jaunākiem bērniem jāuzrāda
dzimšanas apliecība un derīga pase vai personas
apliecība.
6.	Jūs saņemsiet pastāvīgā iedzīvotāja statusa
apstiprinājuma vēstuli pa e-pastu vai pastu.

Privātuma paziņojums
Džērsijas Muitas un imigrācijas dienests (JCIS) būs jūsu datu apstrādātājs un izmantos jūsu sniegto informāciju
atbilstoši 2018. gada (Džērsijas) Likuma par datu aizsardzību (Data Protection (Jersey) Law 2018) noteikumiem.
Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās shēmas vajadzībām mēs elektroniski piekļūsim personīgai informācijai Sociālās
nodrošināšanas departamentā (Social Security Department), lai paātrinātu noteiktu datu likumīgu apstrādāti. Tā ietver
jūsu sociālās nodrošināšanas numuru (SSN), dzimšanas datumu, rezidences statusu, jūsu veikto iemaksu vēsturi un
informāciju par jebkādiem pabalstu pieteikumiem. JCIS izmantos jūsu informāciju arī sodāmības pārbaudei.
Mēs nevarēsim piešķirt jums statusu saskaņā ar Džērsijas ES pastāvīgās uzturēšanās shēmu, ja mums nebūs pietiekami
daudz informācijas un jūsu atļaujas izmantot šo informāciju pēc vajadzības.
Mums var būt nepieciešams informēt par jūsu imigrācijas statusu citus Džērsijas parlamenta un valdības (States of
Jersey – SOJ)) departamentus, pārvaldes un citas institūcijas. To skaitā var būt: policija un tiesībsargāšanas iestādes,
tiesas un muitas un imigrācijas iestādes Apvienotajā Karalistē un Salās.
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā mēs lietojam jūsu datus, un par jūsu tiesībām, lūdzam skatīt Džērsijas Muitas
un imigrācijas dienesta privātuma politiku un informācijas glabāšanas grafiku, kas pieejams, klikšķinot šeit.
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