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Latvijas Republikas Tiesībsargam 

 

 

Par Sīrijas pilsoņu ģimenēm, kam Latvijas Republikā 

piešķirta starptautiskā aizsardzība 

 

Kultūras ministrija ir saņēmusi Latvijas Republikas Tiesībsarga 2019.gada 

5.jūlija vēstuli Nr. 1-5/100 par Sīrijas pilsoņu ģimenēm, kam Latvijas Republikā 

piešķirta starptautiskā aizsardzība. 

Kultūras ministrija (turpmāk - KM) piekrīt, ka jautājums par atgrieztajām 

sīriešu ģimenēm, kā starpā ir 9 nepilngadīgi bērni, ir nopietns un tā sistēmiskam 

atrisinājumam nepieciešama koordinēta starpinstitūciju sadarbība.  

Kopš 2016.gada KM kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētā 

iestāde Latvijā piešķīrusi finansējumu projektiem, kas ir sekmējuši trešo valstu 

valstspiederīgo, tai skaitā starptautiskās aizsardzības personu, integrāciju un 

pilsonisko līdzdalību Latvijā, sniedzot tiem praktisku atbalstu un veicinot to 

sociālekonomisko iekļaušanos. Piemēram, projekta „Informācijas centrs 

iebraucējiem” ietvaros trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības personām 

tiek sniegtas konsultācijas, tai skaitā juridiska rakstura, reto valodu (puštu, dari, 

arābu, u.c.) tulkojumi klātienē un rakstveidā, kā arī psihologa konsultācijas. Kopš 

2016.gada šādas konsultācijas saņēmušas1 3649 personas, 952 personas 3958 reizes 

izmantojušas tulkošanas pakalpojumus un 224 psihologa konsultācijas. Savukārt, 

projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” 1. un 2.posma 

ietvaros pasniegta sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programma, kā arī 

integrācijas un latviešu valodas kursi (sociālekonomiskās iekļaušanas mācību 

programmu noklausījās 455 personas, integrācijas kursus apmeklēja 128 personas, 

savukārt latviešu valodu apmeklēja 92 personas). Arī citi projekti, piemēram, projekti 

„Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” un „Latviešu valoda - ar prieku!” paredzēti 

trešo valstu valstspiederīgajiem, tai skaitā personām, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība pēc statusa saņemšanas, lai varētu turpināt latviešu valodas 

 
1 Saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros 

apstiprināto projektu laika periodā no 2016.gada 18.maijam līdz 2019.gada 31.martam iesniegtajos projekta 

progresa un gala pārskatos norādīto informāciju. 



apguvi līdz pat augstākajam valodas apguves līmenim un veiksmīgi iekļauties 

Latvijas izglītības sistēmā un darba tirgū. Arī projekti „Integrācijas tilts” un 

„Integrācijas ABC - 3” veicina personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

KM informē, ka projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības 

personām II” ietvaros, kas norisinās līdz 2020.gada 30.jūnijam, jebkurš starptautiskās 

aizsardzības saņēmējs, kas projekta ietvaros nav apmeklējis latviešu valodas mācības, 

ir tiesīgs apmeklēt latviešu valodas kursu. Personas, kuras projekta pirmā un otrā 

posma ietvaros nav apmeklējušas gan latviešu valodas mācības, gan integrācijas 

kursus, ir tiesīgas saņemt visus projektā piedāvātos pakalpojumus, tādējādi turpinot 

iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

KM vērš uzmanību, ka Tiesībsarga vēstulē minētie jautājumi par sociālā 

darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu un atbalsta personas piešķiršanu, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 „Rīcības plāns personu, 

kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, 

ir Labklājības ministrijas kompetencē.  

KM ieskatā veiksmīgāko situācijas sistēmisko risinājumu būtu iespējams 

sasniegt Labklājības ministrijas izveidotajā Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem 

pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību 

veicināšana (diskriminācijas novēršana)" uzraudzības padomē, kuras sastāvā ir visas 

jautājuma risināšanā iesaistītās institūcijas, tai skaitā KM. Augstāk minētā padome 

konsultē finansējuma saņēmēju, kas ir Sabiedrības integrācijas fonds, pasākuma 

īstenošanas procesā, analizē pasākuma ieviešanas progresu un sniedz ieteikumus 

pasākuma ieviešanas pilnveidei, tāpēc jautājumi, kas skar potenciālas izmaiņas 

sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumā, tā mērķa grupā vai pakalpojuma 

sniegšanas termiņā būtu izskatāmi minētajā padomē. 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.  (paraksts*)   B.Zakevica 

 

 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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