„UzĦemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma
meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākĜu
pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā „Mucenieki””
Projekta īstenotāji:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aăentūra
Projekta prioritāte un aktivitāte:
2012.un 2013.gada programmu 1.prioritāte „Kopienas Acquis izklāstīto principu un
pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas
mērėiem”.
1.2.1.aktivitāte „ UzĦemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana
patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākĜu
pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā "Mucenieki””
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013. – 30.06.2015.
Projekta vispārējais mērėis:
Nodrošināt patvēruma meklētāju uzĦemšanas standartu paaugstināšanu.
Projekta specifiskais mērėis:
Sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem, uzlabot patvēruma meklētāju
izmitināšanas centra „Mucenieki” tehnisko stāvokli un personu datu apstrādi.
Projektā paredzēts:
1) sniegt materiālo, psiholoăisko un medicīnisko palīdzību, patvēruma
meklētājiem, kas uzturas PMIC „Mucenieki”;
2) sniegt tulkošanas pakalpojumus patvēruma procedūras nodrošināšanai;
3) apkopot informāciju par Pārvaldes sniegto praktisko palīdzību patvēruma
meklētājiem;
4) organizēt izglītojošus kultūras un izklaides pasākumus;
5) izstrādāt brošūru par patvēruma meklētāju tiesībām, pienākumiem un noderīgu
informāciju;
6) veikt sadzīves apstākĜu uzlabojumus Centrā;
7) Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas
uzlabošanai veikt programmēšanu pilnas palīdzības sniegšanas procesam,
izstrādāt patvēruma statistikas moduli.

Projekta 2012.gada programmas īstenošanas 1.,2.3. un 4. ceturkšĦa rezultāti.
Laikā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā „Mucenieki” uzturējušies 230 patvēruma meklētāji, no kuriem 6
ar bēgĜa vai alternatīvo statusu. Palīdzība sniegta 1789 gadījumos.
Pasākuma nosaukums
Atbalsta sniegšana mērėa grupai

Rezultāti
Projekta pārskata periodā iegādātas un izsniegtas
braukšanas kartes Rīgas sabiedriskajā transportā.
Kopumā iegādātas un izsniegtas 298 braukšanas
kartes. No tām 236 kartes 20 braucieniem, un 62
kartes 10 braucieniem. Tāpat mērėa grupas
vajadzībām 460 gadījumos izsniegti higiēnas preču
komplekti, virtuves piederumi (trauki, katli, pannas)
izsniegti 76 gadījumos, un pārtikas komplekti 567
gadījumos. 28 gadījumos apmaksāta ēdināšana
vispārizglītojošā skolā. Iegādāti 4 ziemas apavu
pāri. 9 gadījumos nepilngadīgie patvēruma
meklētāji nodrošināti ar mācību materiāliem un 2
gadījumos iegādātas skolas somas.
Patvēruma meklētājiem pēc vajadzības nodrošināta
medicīniskās
palīdzības
sniegšana
Centrā,
sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu, tajā
skaitā ārstēšanās stacionārā apmaksa 4 gadījumos,
ambulatorā ārstēšanās 122 gadījumos un ārstu
izrakstīto medikamentu iegāde 117 gadījumos.
Noslēgts līgums par mājas vizītēm.
Septembrī noslēgts līgums ar psiholoăiskās
palīdzības sniedzēju. Patvēruma meklētāji ir
saĦēmuši 14 psihologa konsultācijas.
Patvēruma meklētāju lietu izskatīšanai tiek
nodrošināti rakstiskās un mutiskās tulkošanas
pakalpojumi. Laika periodā no 2013. gada jūlija līdz
2014.gada jūnija beigām nodrošināti 89 tulkošanas
gadījumi.
Patvēruma meklētajiem sniegtā palīdzība tiek
reăistrēta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas
patvēruma meklētāju apakšsistēmā. Statistika
liecina, ka laika periodā no 2014.gada jūlija līdz
2014.gada jūnija beigām bijuši 1789 palīdzības
sniegšanas gadījumi.
Patvēruma meklētājiem noorganizēti kultūras un
izklaides pasākumi: Zoodārza apmeklējums
ăimenēm ar bērniem, 18.novembra svētku svinības,
Ziemassvētku pasākums ar folkloras kopas
piedalīšanos, radošā darbnīca Lieldienu noskaĦās
bērniem un vecākiem, kā arī JāĦu ielīgošanas
pasākums senlatviešu tradīcijās.
Izstrādāta un izdota brošūra - „Informatīvais
materiāls patvēruma meklētājiem” par patvēruma
meklētāju pienākumiem, sadzīvi, patvēruma
procedūru, dzīvi Centrā. Brošūrai informācija ir

sagatavota latviski un tulkota šādās valodās: krievu,
angĜu, franču, gruzīnu, arābu.
Centra labiekārtošana
Iegādātas preces, kas nepieciešamas patvēruma
meklētāju sadzīvei:
• 4 datori darbiniekiem (t.sk. 1 portatīvais)
• 5 datori mācību klasei
• 1 multifunkcionālā iekārta
• 1 noliktavas ratiĦi
• 1 radio telefons
• 2 novērošanas kameras
• 20 ledusskapji
• 2 virtuves mēbeĜu komplekti
• 35 divstāvu dzelzs gultas
• 3 tvaika nosūcēji
• 2 novērošanas kameras
• 1 izlietne un krāns
• 50 drēbju pakaramie
• 5 tējkannas

Centra tehniskā stāvokĜa uzlabošana Veikta 3 ieejas mezglu renovācija un uzstādīts
bērnu rotaĜu laukums, kā arī veikta saimniecības
ēkas tehniskā apsekošana.
Uzstādīts ăenerators un apziĦošanas sistēma.
Veikta iekšdurvju durvju nomaiĦa pirmajā stāvā,
kas ved uz administrācijas telpām.
Veikts kosmētiskais remonts 3 virtuvēs, 2 gaiteĦos
un trenažieru zālē,
Vienotās Migrācijas informācijas Veikta Vienotās Migrācijas informācijas
sistēmas Patvēruma meklētāju sistēmas programmatūras izstrāde pilnam
apakšsistēmas pilnveidošana
palīdzības sniegšanas procesam un testēšana.
Publicitātes pasākumi

Centrā izvietota informācija par iespēju saĦemt
medicīnisko palīdzību un nepieciešamās preces.
Izvietotas norādes pārvaldē par projekta īstenošanu.
Izgatavoti zīmogi un uzlīmes ar atsauci uz EBF
finansējumu. Informācija ievietota PMLP iekšējā un
ārējā mājas lapā.

Kontaktpersona: Projekta vadītāja Laura Saulīte
E-pasts: laura.saulite@pmlp.gov.lv
Tālr.: 67829788

