Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās
kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp
institūcijām patvēruma jomā
Projekta īstenotājs:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Projekta prioritāte un aktivitāte:
2.prioritāte:
Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloăiju izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu
starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu
administratīvās struktūras nolūkā reaăēt uz uzdevumiem kādus radījusi ciešāka praktiskā
sadarbība ar citām valstīm.
2.1.1. aktivitāte:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- PMLP) administratīvās kapacitātes
paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā.
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013. – 30.06.2015.
Projekta izmaksas: 126 504 LVL
Projekta vispārējais mērėis:
Nodrošināt kopējo patvēruma procedūras efektivitāti un veicināt Eiropas Savienības
politiskās attīstības virziena īstenošanu patvēruma jomā.
Projekta specifiskais mērėis:
Uzlabot lēmumu pieĦemšanai izmantojamās informācijas par izcelsmes valstīm kvalitāti,
nodrošināt patvēruma procedūras saskaĦotu norisi un paaugstināt patvēruma procedūrā
iesaistīto darbinieku kvalifikāciju, tai skaitā, nodrošināt patvēruma jautājumu risināšanā
iesaistīto darbinieku nepārtrauktu apmācību.
Projekta ietvaros plānotie pasākumi un sasniedzamie rezultāti:
Atbalsts patvēruma procedūras īstenošanā:
• nodrošinot izcelsmes valstu informācijas kārtošanu un sistematizēšanu;
• sniedzot atbalstu Dublinas regulas pieprasījumu apstrādē, statistikas sagatavošanā,
informācijas apritē starp Dublinas regula piemērošanā iesaistītajām institūcijām;
• nodrošinot patvēruma procedūras saskaĦotu norisi.
Svešvalodu apmācība
• nodrošinot angĜu un franču valodas apmācības PMLP darbiniekiem.
Profesionālā apmācība

•

•
•

•
•

nodrošinot PMLP darbinieku dalību Eiropas Savienības apmācības kursos, kas tiek
organizēti Eiropas Patvēruma mācību programmas ietvaros, lai veicinātu Vienotas
Eiropas patvēruma sistēmas izveidi;
nodrošinot PMLP darbinieku dalību Eiropas Patvēruma meklētāju izmitināšanas
organizāciju tīkla (ENARO) darbībā;
organizējot seminārus Latvijā PMLP, Valsts robežsardzes un citu patvēruma jomā
iesaistīto institūciju darbiniekiem par aktuāliem jautājumiem patvēruma sistēmas
pilnveidošanā un saskaĦotas sadarbības veicināšanā;
organizējot pieredzes apmaiĦas vizītes uz citām Eiropas Savienības valstīm labās
prakses apguvei darbam ar patvēruma meklētāju jautājumiem;
nodrošinot PMLP darbinieku dalību Eiropas Savienības organizētos forumos,
semināros, darba grupās u.c. pasākumos, kur tiek izskatīti būtiski jautājumi
patvēruma sistēmas pilnveidošanā.

Projekta īstenoto pasākumu rezultātā tiks:
• atslogoti darbinieki, kuri pieĦem lēmumus patvēruma jomas jautājumos,
tādējādi veicinot patvēruma procedūras īstenošanas efektivitāti;
• pilnveidotas PMLP darbinieku svešvalodas prasmes un paaugstinātas to
profesionālās iemaĦas darbā ar patvēruma jomas jautājumiem;
• veicināta un uzturēta sadarbība ar citām valsts un Eiropas Savienības
dalībvalstu institūcijām, kas iesaistītas patvēruma jautājumu procesos.
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