Investīcijas patvēruma meklētāju uzņemšanai Latvijā
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Ministru kabineta apstiprinātā Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā īstenošanai 2016. – 2017. gadā izlietoti 10,51 milj. eiro

545 994 Personu atlase, intervēšana, pārsūtīšana uz Latviju
2 413 641 Izglītība, bērnu uzturēšana audžuģimenē, latviešu valodas mācības,
sociālā rehabilitācija, atbalsts mājokļa īrei u.c.

7 542 993 Esošā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra remonts. Jaunas
ēkas “Bundulīši” iegāde un pārbūve. Jauna aizturēto ārzemnieku aizturēšanas centra
izbūve Muceniekos. Personu uzņemšanas un izmitināšanas izdevumi

Sasniegtie rezultāti:
• Palielināta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju centra “Mucenieki”
kapacitāte no 200 vietām līdz 450 vietām
• Palielināta Valsts robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas telpu kapacitāte no 84 vietām
līdz 168 vietām
• Paaugstināti patvēruma meklētāju uzturēšanas standarti no 79 eiro mēnesī līdz 99 eiro mēnesī
(ieskaitot izdevumus uzturam, pirmās nepieciešamības un higiēnas precēm)

Investīcijas Patvēruma meklētāju reģistra un statistikas risinājuma izveidē
Izveide un attīstība
(2009 - 2018)

483 600 Uzturēšana
eiro (2013 - 2018)

329 761 Plānots
eiro (2018 - 2020)

Finansējums patvēruma meklētāju reģistra izveidei ne
tikai jāiztērē, bet jārada jēgpilns risinājums procesu
vienkāršošanai un jāatvieglo iestāžu sadarbība
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Reģistra veidošana turpinās no 2009. gada, bet patvēruma
meklētāju lietu apstrāde vēl arvien noteik papīra veidā
2018. gadā uzsākts jauns projekts reģistra pilnveidei, kurā
problēmas joprojām netiks novērstas:
Tiks Elektronizētas arhīvā jau esošas patvēruma meklētāju
lietas, nevis jaunās to rašanās brīdī
Neuzlabosies patvēruma procedūrā iesaistīto iestāžu
sadarbības kārtība
Nav skaidrs, vai tiks novērsta nepieciešamība Valsts
robežsardzei un PMLP uzturēt paralēlas vides

Ja tomēr ir saskatīta nepieciešamība piesaistīt finansējumu Patvēruma meklētāju reģistra uzlabošanai,
tad veikto darbību rezultātā patvēruma procesā iesaistītās institūcijas būtu pilnībā jāatslogo no dažādu
papildu reģistru kārtošanas un jāpadara iestāžu sadarbība maksimāli efektīva.
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