
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Uzturēšanās Skotijā pēc Brexit

• Pamatojoties uz AK (Apvienotās Karalistes) valdības lēmumiem, AK tagad ir 
izstājusies no Eiropas Savienības.

• ES pilsoņiem*, kuru dzīvesvieta līdz 2020. gada 31. decembrim ir AK, būs līdz 
2021. gada 30. jūnijam jāiesniedz pieteikums AK valdības ES Pastāvīgā statusa 
shēmai (EU Settlement Scheme), lai varētu turpināt dzīvot AK pēc šā datuma.

• Pieteikšanās attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kuri nav AK pilsoņi.
• Pieteikšanās attiecas arī uz cilvēkiem, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
• Pieteikums nav jāiesniedz ES pilsoņiem, kuri saņēmuši beztermiņa uzturēšanās 

atļauju AK (indefinite leave to remain – ILR), tomēr viņi var iesniegt pieteikumu, ja 
vēlas.

• Īrijas pilsoņiem nav jāiesniedz pieteikums, tomēr viņi var to darīt, ja vēlas.

• ES pilsoņi, kuri ir nodzīvojuši AK piecus gadus bez pārtraukuma, var 
pieteikties pastāvīgā iedzīvotāja statusam (settled status).

• ES pilsoņi, kuri ir nodzīvojuši AK mazāk par pieciem gadiem, var 
pieteikties pagaidu iedzīvotāja statusam (pre-settled status).

Skotijas valdība daļēji finansē konsultāciju biroja “Citizens Advice Scotland” darbību, 
lai tas sniegtu konsultācijas cilvēkiem, kuri piesakās ES Pastāvīgā statusa shēmai. 
Ja jums radušās grūtības iesniegt pieteikumu ES Pastāvīgā statusa shēmai un jūs 
vēlaties saņemt papildu palīdzību, padomu vai informāciju, varat bez maksas zvanīt 
“Citizens Advice Scotland” pa tālruni 0800 916 9847, vai arī noskaidrojiet sava 
vietējā pilsoņu konsultāciju biroja darbalaiku. Tuvākā pilsoņu konsultāciju biroja 
adresi varat uzzināt tīmekļa vietnē https://www.cas.org.uk/bureaux.
Plašāku informāciju par to, kā Brexit varētu jūs ietekmēt, varat uzzināt arī tīmekļa 
vietnē www.mygov.scot/brexit.

* Šajā dokumentā termins “ES pilsoņi” ir lietots arī attiecībā uz EEZ un Šveices pilsoņiem, kuriem arī ir 
tiesības pieteikties ES Pastāvīgā statusa shēmai.

Lai jūs pēc Brexit varētu turpināt dzīvot AK, jums jāiesniedz 
pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmai arī tad, ja esat dzīvojis 

AK jau ilgu laiku.

Kam jūs varat pieteikties?

Kur jūs varat saņemt palīdzību?


