„Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma
meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu
pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā „Mucenieki””
Projekta īstenotāji:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra.
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
mērķiem”.
1.2.1.aktivitāte „ Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana
patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākļu
pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā "Mucenieki””
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013. – 30.06.2015.
Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu paaugstināšanu.
Projekta specifiskais mērķis:
Sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem, uzlabot patvēruma meklētāju
izmitināšanas centra „Mucenieki” tehnisko stāvokli un personu datu apstrādi.
Projekta pasākumi:
1) sniegt materiālo, psiholoģisko 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 apstākļu uzlabojumus Centrā;
7) Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas
uzlabošanai veikt programmēšanu pilnas palīdzības sniegšanas procesam,
izstrādāt patvēruma statistikas moduli.

Projekta 2013.gada programmas īstenošanas rezultāti.
Laikā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā „Mucenieki” uzturējušies 266 patvēruma meklētāji, 6 personas ar
alternatīvo statusu. Palīdzība sniegta 2516 gadījumos.
Pasākuma nosaukums
Atbalsta sniegšana mērķa grupai

Rezultāti
Projekta īstenošanas periodā iegādātas un izsniegtas
braukšanas kartes Rīgas sabiedriskajā transportā.
Kopumā iegādātas un izsniegtas 458 braukšanas
kartes, katra 10 braucieniem. Tāpat mērķa grupas
vajadzībām 631 gadījumā izsniegti higiēnas preču
komplekti, no kuriem 12 izsniegti zīdaiņiem,
virtuves piederumi (trauki, katli, pannas) izsniegti
188 gadījumos, un pārtikas komplekti 693
gadījumos.
14 gadījumos sniegta materiālā palīdzība personām
ar alternatīvo statusu (pārtika, higiēna, starta
komplekts – gultas veļa un virtuves piederumi).
49 patvēruma meklētājiem tika iegādāti siltie
ziemas apavi, bet 3 patvēruma meklētājiem siltās
ziemas jakas.
1 jaundzimušais patvēruma meklētājs, kurš
piedzima Latvijā, tika nodrošināts ar pirmo
nepieciešamo zīdaiņu apģērba un higiēnas
komplektu, 13 gadījumos nepilngadīgie patvēruma
meklētāji nodrošināti ar mācību materiāliem un 11
gadījumos iegādātas skolas somas, 53 gadījumos
apmaksāta skolēnu ēdināšana.
Patvēruma meklētājiem pēc vajadzības nodrošināta
medicīniskās
palīdzības
sniegšana
Centrā,
sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu un
ambulatorā ārstēšanās 144 gadījumos un ārstu
izrakstīto medikamentu iegāde 154 gadījumos.
Patvēruma meklētāji ir saņēmuši 51 psihologa
konsultāciju.
Patvēruma meklētāju lietu izskatīšanai tiek
nodrošināti rakstiskās un mutiskās tulkošanas
pakalpojumi. Laika periodā no 2014. gada 1.jūlija
līdz 2015.gada 30. jūnijam nodrošināti 71
tulkošanas gadījums.
Patvēruma meklētajiem sniegtā palīdzība tiek
reģistrēta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas
patvēruma meklētāju apakšsistēmā. Statistika
liecina, ka laika periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz
2015.gada jūnija beigām bijuši 2516 palīdzības
sniegšanas gadījumi.

Centra labiekārtošana

Iegādātas preces, kas nepieciešamas patvēruma
meklētāju sadzīvei:
• trenažieri trenažieru zālei;
• 3 televizori;
• 2 TV dekoderi;
• mēbeles bērnu istabai;
• 1 paklājs bērnu istabai;
• 30 grāmatas svešvalodās bibliotēkai;
• 2 veļas žāvētāji;
• 2 veļas mašīnas;
• 2 elektriskās plītis;
• 1 projektors
• 3 bērnu rati;
• 5 elektriskās tējkannas;
• 2 eļļas radiatori;
• 2 gludekļi;
• 2 mikroviļņu krāsnis;
• 2 gaļas maļamās mašīnas;
• 2 blenderi;
• 2 tosteri;
• 1 statīva ekrāns.

Veikta videonovērošanas sistēmu un piekļūšanas
kontroles sistēmu nomaiņa.
Veikta Patvēruma statistikas moduļa izstrāde, kas
Statistikas moduļa izstrāde
dod iespēju analizēt patvēruma procesu dažādos
griezumos.
Uzlabojumi Vienotās migrācijas • Veikti pielāgojumi VMIS sakarā ar drošības
informācijas sistēmas Patvēruma prasībām un izmaiņām likumdošanā.

meklētāju apakšsistēmā

• Izveidota saskarne VMIS, lai veiktu datu apmaiņu
starp Tiesu informatīvo sistēmu un VMIS
Patvēruma meklētāju apakšsistēmu.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Par informācijas saturu atbildīga ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Kontaktpersona: Evita Libeka
E-pasts:evita.libeka@pmlp.gov.lv
Tālr.: 67829748

