
 Patvēruma meklētāju 
uzņemšana un integrācija:

Latvijai piemērotas sistēmas 
izveidošana

Ekspertu vizītes uz 
Itāliju un Grieķiju

Atlases kritēriju 
saskaņošana ar 

Itāliju un Grieķiju 

Patvēruma meklētāju 
uzņemšanas laika grafika 

saskaņošana

2016. gads 
1 516 933 €

2017. gads 
942 070 €

2016. - 2017. gads 
2 459 003 €

Latvijai atlasīto 
patvēruma meklētāju 
dosjē saņemšana no 
Itālijas un Grieķijas

Atlases vizīte Grieķijā, 
Itālijā, kuras laikā tiek 

sniegta vispārēja 
informācija par Latviju1

1 Pasākums var mainīties pēc kopējo pārvietošanas       
   procedūru precizēšanas 

Patvēruma meklētāju 
pārsūtīšanas uz Latviju 

sagatavošana (avio biļešu 
iegāde, konvoja nosūtīšana utt.)

Patvēruma meklētāju 
uzņemšana

Patvēruma meklētāju 
izmitināšanas centra 

“Mucenieki” ēku 
pielāgošana lielāka 

patvēruma meklētāju 
skaita izmitināšanai

Papildu pagaidu 
uzņemšanas telpu 
piesaiste (telpas 
izmitināšanai un 

integrācijas pasākumu 
uzsākšanai)

Papildu telpu piesaiste 
aizturēto patvēruma 

meklētāju un nelegālo 
imigrantu izmitināšanai

Patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas 
sistēmas izveide

Patvēruma meklētāju iesnieguma 
pieņemšana, iepazīstināšana ar 

tiesībām un pienākumiem, 
informācijas par patvēruma 

procedūru sniegšana

Patvēruma meklētāju datu ievade 
Eurodac datu bāzē, sākotnējā aptauja, 

iesniegto dokumentu tulkošana un 
lietas iesniegšana Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldē

Personas nodrošināšana ar 
uztura, higiēnas un pirmās 

nepieciešamības precēm atkarībā 
no izmitināšanas vietas

Veselības pārbaude. Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības, kā arī 

primārās, sekundārās un ambulatorās 
veselības aprūpes nodrošināšana

Galvenās atbalsta personas - mentori
(nodrošinās Labklājības un Kultūras 
ministrijas) būs katram patvēruma 
meklētājam. Sadarbībā ar sociālo 
darbinieku sastādīs individuālus 

integrācijas plānus - noteiks vajadzības, 
sastādīs nepieciešamo speciālistu 

konsultāciju sarakstus, iepazīstinās ar 
pienākumiem un tiesībām. 

Nodarbinātības valsts aģentūras 
darbinieks sastādīs individuālus darba 

meklēšanas plānus bēgļu un alternatīvo 
statusu saņēmušajām personām, sekos 

līdzi plānā iekļauto pienākumu 
izpildei,līdzdalībai aktīvajos darba 
tirgus politikas pasākumos, kā arī 

sasniegtajiem rezultātiem

Kultūras ministrija nodrošinās arī intensīvus izglītojošus 
kursus dažādu jomu speciālistiem, kuri turpmāk strādās 
ar patvēruma meklētājiem - gada laikā kursus nodrošinās 
vismaz 120 speciālistiem.

Kultūras ministrijas pasākumi:

Rīcības virziena “sociālekonomiskā iekļaušana” īstenošanai nepieciešamie izdevumi 

Pirmos trīs mēnešus: Kultūras ministrija nodrošinās atbalsta pasākumus 
integrācijai sabiedrībā, kuri būs pieejami visu laiku un 

saskaņoti ar galveno atbalsta personu - mentoru:

Mentori darbosies saskaņā ar tulkiem, 
kurus Kultūras ministrija nodrošinās 
saziņai ar institūcijām un praktisku 

jautājumu risināšanai. Tulku piesaistīs 
konkrēta mentora sastādītam plānam un 

paredzētajām vizītēm, piemēram, pie 
ārsta, uz banku, uz skolu u.c.

Karantīnas zonas izveide 
“Mucenieki”, ja nepieciešams

Drošības pasākumu 
nodrošināšana un koordinācija

Patvēruma meklētāju izmitināšana 
“Muceniekos”, aizturēšanas 

gadījumā-izmitināšana Valsts 
robežsardzes Aizturēto ārzemnieku 
izmitināšanas centrā “Daugavpils”

Lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa 
vai alternatīvā statusu pieņemšana 
(Personas labprātīga izceļošana vai 

piespiedu izraidīšana no ES)

2015. gada novem
bris – decem

bris 

ES fondu finansējums Valsts budžeta finansējums ministrijām

ES fondu finansējums Līdzekļi neparedzētiem gadījumiemValsts budžeta finansējums ministrijām

ES fondu finansējums Līdzekļi neparedzētiem gadījumiemValsts budžeta finansējums ministrijām

2016. gads
4 698 214 €

2017. gads 
475 154 €

2016. - 2017. gads
5 173 368 €

ES fondu finansējums Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

2016. gads
1 180 468 €

2017. gads
1 400 923 €

4 678 357 €

2016. - 2017. gads 
2 581 391 €
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Personu atlase 
un 

pārvietošana

Patvēruma meklētāja intervēšana 
un lēmuma pieņemšana par statusa 

piešķiršanu (tulkošana, personu 
apliecinošu dokumentu un 

uzturēšanās atļaujas izsniegšana)

Telpu 
pielāgošana

xPatvēruma 
meklētāju 

uzņemšanas 
procedūra un 
izmitināšana

Sociāl-
ekonomiskās 
iekļaušanas 

process
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503 541 €
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 1 333 654  €
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58% 70% 65%

237 205   €

237 949  €

3 601 765  €

1 571 603 €

176 117 € 315 882 € 

688 469 €

301 256 € 114 769 € 290 886 € 617 138 €

984 898 €

14 994 027 €

1 673 367 €

intensīvi apgūs latviešu valodu, kursi tiks nodrošināti 
visiem patvēruma meklētājiem, arī nepilngadīgajiem 

ievadkurss par darba tirgu “Darba iespējas Latvijā”

informācijas centrs personām, kurām 
nepieciešama starptautiskā aizsardzība

integrācijas programma - ievadkurss 
par Latviju

NVO darbības koordinēšana 
patvēruma meklētāju un bēgļu 
atbalstam

apmācības speciālistiem darbam ar 
patvēruma meklētājiem un bēgļiem

tulku pakalpojumi

Labklājības ministrijas pasākumi:

mentoru pakalpojums

sociālie rehabilitācijas pakalpojumi
karjeras konsultantu pakalpojumi

valsts valodas apguve pieaugušajiem

subsidētas darba vietas

apmācības pie darba devēja

dalība algotos pagaidu sabiedriska-
jos darbos

konkurētspējas paaugstināšanas 
pasākumi

klienta vajadzībām piemēroti aktīvie 
darba tirgus politikas pasākumi:

Izglītības un zinātnes ministrijas 
pasākumi:

intensīvi latviešu valodas kursi 
patvēruma meklētājiem

nepilngadīgo izglītības (tostarp 
profesionālās), latviešu valodas un 
iekļaušanas pasākumi

informācijas centrs ar juristu un psihologu 
konsultācijām

NVO atbalsta pasākumi - apģērba, pārtikas, brīvā laika 
ziedošana u.c.

informatīvais tālrunis

integrācijas kursu ietvaros katrs patvēruma meklētājs 
iegūs nepieciešamās zināšanas par Latviju - 10 
nodarbībās (katra 4 stundas) tiks sniegta informācija 
par valsti, ģeogrāfiju, kultūru, kā arī praktiska 
informācija par sabiedrisko transportu, klimatu, 
tradīcijām, izglītības sistēmu, sociālajiem pakalpo-
jumiem, nodarbinātības iespējām u.c.

Nepieciešamais finansējums rīcības plāna ieviešanai 2016. un 2017. gadam

1 982 973 €
2 695 384 €

44%
29%

4 425 670 € 6 525 506 €

27%
4 042 851 €

2016. un 2017. gadā

2016. gadā

2017. gadā


