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Par bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo 

personu integrāciju valstī  

 

2012.gadā Tiesībsarga birojs veica Pētījumu par personu, kurām piešķirts 

alternatīvais statuss, pieeju sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem. 

Minētā pētījuma rezultāti tika nosūtīti visām atbildīgajām ministrijām, kā arī tika 

sasaukta apspriede ar mērķi pārrunāt pētījuma rezultātus.  

Diskusijas laikā ministriju pārstāvji apstiprināja, ka pētījums ir 

identificējis divas nozīmīgas problēmas, kuras var risināt tikai izpildvaras 

līmenī, pieņemot politisku lēmumu – nosakot atbildīgo institūciju, kas 

uzņemsies atbildību par starptautisko aizsardzību saņēmušo personu integrāciju, 

un uzstādot mērķi - izveidot valstī pastāvīgi funkcionējošu integrācijas 

mehānismu, kas ietver tādu pasākumu kopumu kā valsts iekārtas un valsts 

valodas apguves kursi (līdzīgi kā tas pastāv Skandināvijas valstīs) un 

integrācijas centra izveidi, kurā darbotos sociālie darbinieki speciāli apmācīti 

darbam ar šo personu grupu. 

Arī pašvaldību pārstāvji uzsvēra vajadzību pēc izmaiņām normatīvajā 

regulējumā un politikā šo personu integrācijā, piedāvājot kā risinājumu valsts 

finansējuma piešķiršanu kādai ministrijai un funkciju deleģēšanu NVO 

starptautisko aizsardzību ieguvušo personu integrācijas un sociālās palīdzības 

nodrošināšanā, ievērojot individuālo pieeju.  

Pašvaldības pauda gatavību iesaistīties starptautisko aizsardzību 

saņēmušo personu integrācijā, tomēr norādīja, ka funkcijas deleģēšana bez 

patstāvīgas finansējuma piešķiršana nav iespējama, un šobrīd pašvaldības nav 



2 
 

gatavas bez papildu valsts piešķirtā finansējuma risināt bēgļu un alternatīvo 

statusu saņēmušo personu integrācijas jautājumus un iesaistīties viņu sadzīves 

problēmu risināšanā.    

 2013.gada 22.martā Tiesībsarga birojs nosūtīja vēstuli Ministru 

kabinetam, aicinot nozīmēt atbildīgo iestādi par starptautisko aizsardzību guvušo 

personu integrāciju. 

 Uz minēto vēstuli 2013.gada aprīlī Ministru Kabinets sniedza atbildi, no 

kuras izrietēja, ka tiek pausts atbalsts nepieciešamībai izstrādāt valsts pastāvīgi 

funkcionējošu integrācijas programmu/plānu, ievērojot starptautisko aizsardzību 

saņēmušo personu īpašās vajadzības. Tāpat Ministru Kabineta vēstulē tika 

norādīts, ka papildus nozīmēt atbildīgo iestādi par bēgļu un alternatīvo statusu 

saņēmušo personu integrāciju nav nepieciešams, jo par atbildīgo iestādi 

starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijā ir noteikta Kultūras ministrija. 

Ņemot vērā, ka Tiesībsarga birojs joprojām saņem nevalstisko 

organizāciju sūdzības par neesošo integrācijas politiku attiecībā uz minēto 

ārzemnieku grupu, lūdzam Kultūras ministriju līdz 2015.gada 2.februārim sniegt 

Tiesībsarga birojam informāciju, kādas aktivitātes, kādi politiskie dokumenti un 

projekti ir uzsākti/pabeigti, lai veicinātu vienotas, ilgtermiņa integrācijas 

programmas izveidi atbilstoši ES Direktīvas 2011/95 34.panta prasībām. 

 

Pielikumā: Ministru Kabineta atbildes Nr.18/TA-649 kopija uz 4 lpp. 

 

 

 Ar cieņu,  

 tiesībsargs              J.Jansons 
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