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NIEM rīcības partneru tikšanās 2021. gada 8. novembrī 

 

2021. gada 8. novembrī domnīca PROVIDUS organizēja tiešsaistes tikšanos starptautiskā 

pētniecības projekta National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ietvaros, lai diskutētu 

par patvēruma procedūras īstenošanu un situāciju patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” pēc  

būtiska patvēruma meklētāju skaita pieauguma 2021. gada vasarā, kad Latvijas-Baltkrievijas 

robežu īsā laikā šķērsoja vairāk nekā 300 cilvēku. Sanāksmes dalībnieki īpaši pievērsās tādiem 

jautājumiem kā Covid-19 izplatība un pasākumi vīrusa ierobežošanai patvēruma meklētāju 

centrā,  kā arī patvēruma meklētāju pieeja izglītībai. Tāpat tiks īsi apspriesta nesen 

starptautiskās aizsardzības statusu saņēmušo cilvēku situācija un sociālekonomiskās iekļaušanās 

iespējas. Sanāksmē piedalījās vairāki sadarbības partneri no nevalstiskajām organizācijām, 

ministrijām un citām valsts iestādēm.  

 

Situācija PMIC “Mucenieki” un Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošajā sporta un atpūtas 

centrā “Dzintari” 

  

PMIC “Mucenieki” vadītājs informēja, ka patvēruma meklētāju skaits centrā pēdējā laikā ir 

samazinājies līdz 180 cilvēkiem. Daudzi iemītnieki ir pametuši centru, lai dotos uz citām valstīm. 

Tiek izvērsta sadarbība ar policiju un robežsardzi u.c. iesaistītajām pusēm (daļa no centru 

pametušajiem patvēruma meklētājiem ir atgriezti atpakaļ un izmitināti Aizturēto ārzemnieku 

izmitināšanas centrā). PMIC “Mucenieki” spēkā ir rīkojums Covid-19 ierobežošanai, tāpēc pieeja 

centram ir tikai tehniskajiem darbiniekiem. Pakalpojumi patvēruma meklētājiem tiek sniegti 

attālināti, ir piesaistīta starptautiskā palīdzība, īpaši tulki. Saistībā r informētību, aktuālā 

informācija saistībā ar epidemioloģisko drošību ir iztulkota 6 valodās. Papildus PMIC 

administrācijas sniegtajai informācijai, arī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK), kas 

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta "Dažādības veicināšana” ietvaros nodrošina 

mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, 

sniedz  saviem klientiem gan mutiski informāciju, gan izdales materiālus vairākās valodās par 

epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, aicinot lietot sejas maskas, ievērot 2 metru distanci un 

nepulcēties lielā skaitā koplietošanas telpās. 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, centra iemītnieki tiek testēti reizi nedēļā, šobrīd identificēts 

viens Covid-19 saslimšanas gadījums. Situācija saistībā ar Covid-19 izplatība ir stabila gan PMIC 

“Mucenieki”, gan Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošajā sporta un atpūtas centrā “Dzintari”, 

kur izmitināti 28 patvēruma meklētāji (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas pārvaldes 17.11.2021. 

sniegto informāciju). PMIC “Mucenieki” vakcinācija tiek vikta brīvprātīgi, ar mudinošu raksturu, 

tiek izmantotas Johnson & Johnson un Pfizer vakcīnas. Nesen vakcinācijas kursu noslēdza 17 

personas, vakcinēto patvēruma meklētāju skaits drīzumā sasniegs 100%, izņemot  bērnus.  

 

Centra iemītniekiem tiek nodrošinātas arī sejas maskas un dezinfekcijas līdzekļi. Iekšlietu 

ministrijas sporta un atpūtas centrā “Dzintari” joprojām uzturas cilvēki, kas jau saņēmuši 

starptautiskās aizsardzības statusu un dažos gadījumos atraduši darbu, bet nav spējuši atrast sev 

piemērotu dzīvesvietu. Kamēr nav liela patvēruma meklētāju pieplūduma PMIC vadība ļauj 

statusu saņēmušajiem cilvēkiem uzturēties centrā “Dzintari”, tomēr mudina pēc iespējas drīzāk  
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atrast dzīvesvietas un ir viņus brīdinājusi, ka, gadījumā, ja strauji pieaugs patvēruma meklētāju 

skaits, viņiem būs jāpamet centra telpas.  

 

PROVIDUS pārstāve uzsvēra, ka grūtības atrast mājokli ir ilggadīga problēma, ko ietekmē vairāki 

būtiski, brīžiem nepārvarami, faktori – līdzekļu trūkums sākotnējo mājokļa izmaksu segšanai, 

augsta īres maksa, jaunpienācēju diskriminācija mājokļu tirgū un citi.  

 

PMIC vadītājs arī informēja, ka cilvēki, kas vēl tikai gaida lēmumu savās patvēruma lietās, netiks 

pārvietoti no centra “Dzintari” uz centru “Mucenieki”. Uz centru Muceniekos no Dzintariem tiek 

pārvietoti tikai cilvēki, kam konstatēta saslimšanas ar Covid-19 un viņu kontaktpersonas. Pēc 

izveseļošanās un karantīnas laika iztecēšanas šie cilvēki tiek atkal aizvesti uz centru “Dzintari”. 

 

Dzīves apstākļi centrā “Dzintari” no PMIC “Mucenieki” atšķiras ar to, ka centra ēkas nav 

nožogota no apkārtējās vides un nav uzraudzības no centra darbinieku puses, līdz ar to ir 

brīvākas pārvietošanās iespējas. Savukārt ēst gatavošanas iespējas ir ierobežotas, tāpēc centra 

“Dzintari” iemītniekiem vienreiz dienā tiek nodrošināts silts ēdiens. 

 

Izglītības pieejamība 

 

PMIC “Mucenieki” vadītājs informēja, ka atvēruma meklētāju izmitināšanas vietās pašlaik 

uzturas 41 skolas vecuma bērns, no kuriem 13 atrodas Jūrmalā. Izglītības ministrija katram no 

bērniem ir sameklējusi vispārējās izglītības iestādi . PMIC vadība  ir gatava nodrošināt bērniem-

patvēruma meklētājiem transportu uz skolu un skolas piederumus.  

LSK pārstāve informēja, ka neviens no centrā “Mucenieki” dzīvojošiem bērniem ne skolu, ne 

bērnudārzu vēl neapmeklē. Jūrmalā dzīvojošie bērni ir vai nu uzsākuši, vai drīzumā gatavojas 

uzsākt mācības vairākās Jūrmalas skolās un arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Viens no vēl 

neatrisinātajiem jautājumiem, kam pievērsusies Jūrmalas Izglītības pārvalde, ir patvēruma 

meklētāju bērnu ēdināšanas izmaksu segšana.  

 

LSK mentore norādīja, ka dažiem no Dzintaros dzīvojošiem bērniem atrasta vieta Kauguru 

vidusskolā, lūdz kurai ceļā ar sabiedrisko transportu vienā virzienā jāpavada gandrīz stunda. 

Nākotnē tas varētu būtiski apgrūtināt skolas apmeklēšanu. Pašlaik centrā “Dzintari” tiek gaidīts 

veidots jaudīgs interneta sakaru nodrošinājums, kā arī tiek gaidīti datori.  

 

Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem tika minēts latviešu valodas pamatzināšanu trūkums gan 

starp pieaugušajiem, gan nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem. Sarkanā Krusta mentore 

norādīja, ka centrā “Dzintari” izmitinātie pieaugušie patvēruma meklētāji attālināti, mobilajos 

tālruņos noklausījušies organizācijas “Patvērums “Drošā māja”” integrācijas kursu, taču jau 

vairākus mēnešus viņiem nav bijis iespējas apgūt latviešu valodu. Organizācijas “Drošā Māja” 

pārstāve atzīmēja, ka latviešu valodas kursus būtu iespējams nodrošināt attālināti, ja centrā 

“Dzintari” tiktu nodrošināts interneta savienojums. Tāpat valodas mācībām noderētu arī lietoti  
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papildus datori. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāve ierosināja pārvest kādu datoru no 

PMIC “Mucenieku” datorklases uz centru “Dzintari”.  

 

PMIC  “Mucenieki” latviešu valodas mācības attālināti notiek visu laiku. Pašlaik šajā centrā tiek 

organizēta arī bērnu pieskatīšana, pa 10 bērniem grupā, lai dotu iespēju vecākiem apmeklēt 

mācības.  

 

Latviešu valodas zināšanu trūkums joprojām ir liels izaicinājums arī nepilngadīgo patvēruma 

meklētāju vidū. Ne visas izglītības iestādes spēj veiksmīgi risināt šo problēmu un uzskata to par 

lielu slogu. Īpaši reģionu skolās ar mazāku resursu pieejamību nav skaidrs, kā tiks īstenota 

skolēnu patvēruma meklētāju/ starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācija. Arī bērnu 

vecāki baidās un iebilst pret bērnu “ievietošanu” pilnīgi latviskā izglītības vidē bez pietiekama 

atbalsta. Valodas  apguve patvēruma meklētāju bērnu starpā ir ļoti lēna, īpaši laikā, kad mācību 

process tiek organizēts attālināti.  

 

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” projekta ietvaros darbojošās “Dialoga platformas” vadītāja 

informēja, ka Rīgas 93. vidusskolā ir izveidots metodiskais centrs darbam ar iebraucēju izglītības 

jautājumiem. Tas kā resursu varētu izmantot arī skolas, kas atrodas ārpus Rīgas teritorijas. 

Pašlaik sadarbībā ar Rīgas domi rit darbs, lai panāktu pastāvīga skolotāja palīga pozīcijas izveidi 

PMIC “Mucenieki”.  

 

Papildus pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija veido darba grupu sistemātisku risinājumu 

nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītībā rašanai. Darba grupā tiks iesaistīti valsts un 

pašvaldības izglītības iestāžu un citu institūciju pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas. Darba 

grupā aicināta piedalīties arī organizācija “Drošā māja”, kas varēs pārstāvēt arī vairāku citu 

integrācijas jomā darbojošos organizāciju viedokli.  

 

 

Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts cilvēkiem, kas nesen ieguvuši starptautiskās 

aizsardzības statusu 

 

SIF pārstāve informēja, ka šobrīd mentora atbalstu saņem 225 klienti – patvēruma meklētāji un 

starptautiskās aizsardzības statusu (SAS) saņēmušās personas, kas uzturas centros “Mucenieki” un 

“Dzintari”, kā arī 41 persona, kas dzīvo patstāvīgi, ārpus centriem. 

 SAS saņēmēju, kas uzturas ārpus patvēruma meklētāju uzturēšanās centriem, sociālekonomiskā 

iekļaušanās ir norisinājusies veiksmīgi (ir izdevies atrast mājokli, iekārtot bērnus skolās un 

bērnudārzos, atrast ģimenes ārstus un, vairumā gadījumu, arī darbu). Vieglāk ir iekļauties 

personām, kurām ir angļu vai krievu valodas zināšanas. Kā problemātisku diskusijas dalībnieki 

atzīmēja pieeju integrācijas un latviešu valodas kursiem īpaši nodarbinātības un pirmreizējās 

dzīvesvietas atrašanas kontekstā.  

 

LSK mentore un SIF pārstāve minēja lielu ģimeni no Afganistānas, kuras locekļi savulaik snieguši 

atbalstu Latvijas karavīriem NATO spēku sastāvā Afganistānā. Šī ģimene īsā laikā ieguvusi  
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starptautiskās aizsardzības statusu un tagad sastopas ar lieliem izaicinājumiem dzīves uzsākšanā 

Latvijā, bez pietiekamas izpratnes par to, kā funkcionē sabiedrība, un bez latviešu valodas 

zināšanām. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir mājokļa atrašana, un ģimene cer uz Latvijas  

valsts atbalstu šajā jautājumā. Sanāksmes dalībnieki vienojās informēt Aizsardzības ministriju un 

Ārlietu ministriju par šo gadījumu, SIF uzņēmās sagatavot vēstuli minētajam ministrijām par 

bēgļiem no Afganistānas situāciju.  

 

Organizācijas “Drošā māja” pārstāve vērsa uzmanību uz iespēju SAS saņēmušām personām vēlreiz 

apmeklēt integrācijas kursus, jau paplašinātā un padziļinātā formā. Rekomendācijas un lēmumi 

par turpmāko rīcību: 

 

1. Ieteikums Izglītības un zinātnes ministrijai, izvēloties izglītības iestādes nepilngadīgajiem 

patvēruma meklētājiem, būtu ņemt vērā attālumu no patvēruma meklētāju dzīvesvietas 

līdz izglītības iestādei. 

2. Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji vērsīsies pie Aizsardzības un Ārlietu ministrijām, 

lai informētu par starptautiskās aizsardzības statusu saņēmēju no Afganistānas situāciju 

un problēmām, uzsākot dzīvi Latvijā.   

3. Lai apspriestu un rosinātu atbilstošas rīcībpolitikas izmaiņas, nākamā domnīcas PORVIDUS 

rīkotā NIEM rīcības partneru sanāksme tiks veltīta mājokļa jautājumam, iesaistot diskusijā 

arī Ekonomikas ministrijas un Tiesībsarga biroja pārstāvjus.  

 


