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Patvēruma meklētāju skaits (PMLP
dati)

Aizturēto patvēruma meklētāju skaits
(VR dati)
•
•
•
•
•

2008.g. – 17
2009.g. – 24
2010.g. – 32
2011.g. – 271
2012.g. – 202, no tiem 149 – pieprasīja
patvērumu Latvijā (6 patvēruma meklētāji
aizturēti 2 reizes), 47 – atgrieztie
pamatojoties uz Dublinas regulu

Priekšvēsture
• Kopš 2009.gada LCC griezās vairāk nekā 260
patvēruma meklētāju, ieskaitot ģimenes locekļus;
apmēram pusei no viņiem tika sniegta juridiskā
palīdzība.
• PMLP lēmumu pārsūdzības rezultātā vairāk 22 LCC
klienti ir ieguvuši bēgļa vai alternatīvo statusu.
• 27 klientu statusa iegūšanu veicināja papildus
informācijas vākšana un tās sniegšana PMLP.
• Vairākiem desmitiem patvēruma meklētāju tika
sniegtas dažāda veida konsultācijas un informācija.

Priekšvēsture
• 01.-12.2009 – projekts “Juridiskā palīdzība
patvēruma meklētājiem – priekšnosacījums
patvēruma procedūras kvalitātes
paaugstināšanai Latvijā” (atbalsta EBF)
• 01.-06.2010 – projekts “Juridiskā palīdzība
patvēruma meklētājiem Latvijā” (atbalsta
EBF)
• 11.2011–06.2012. – projekts “Juridiskās
palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana
patvēruma meklētājiem Latvijā” (atbalsta
EBF)

Projekta apraksts
• Projekta realizācijas laiks - 01.07.2012 –
30.04.2013
• Projekta mērķa grupas: patvēruma
meklētāji
• Projektu atbalsta EBF (vadošā iestāde ir
LR Iekšlietu ministrija)

Projekta mērķi
• Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt
patvēruma procedūru kvalitātes
paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma
likumam, ES un starptautiskajām tiesību
normām.
• Projekta specifiskais mērķis: Paplašināt
patvēruma meklētāju iespējas saņemt
kvalitatīvu juridisko palīdzību.

Projekta aktivitātes
• Atbalsts patvēruma meklētājiem (bezmaksas
juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšana
no 40 līdz 50 patvēruma meklētājiem)
• Juridiskās palīdzības kvalitātes celšana, it
sevišķi apelācijas stadijā (ECT, ES spriedumu
izmantošana)
• Informācijas un publicitātes pasākumi

Juridiskā palīdzība ir sniegta:
• Patvēruma meklētājam, kuriem ir augsts risks
saskarties ar vajāšanu pēc Patvēruma likumā
noteiktajiem kritērijiem vai smagiem
cilvēktiesību pārkāpumiem savā izcelsmes
valstī (personas, kas var pretendēt uz bēgļa vai
alternatīvo statusu).

Juridiskā palīdzība ir sniegta:
• Mazaizsargātajiem patvēruma meklētājiem
(nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības,
invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki
ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas
pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita
veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai
seksuālu vardarbību).

Informācijas un publicitātes
pasākumi
• Seminārs
• Projekta rezultātu apkopojums

Semināra mērķi
• Informēt dalībniekus par LCC juridiskās
palīdzības sniegšanu
• Veicināt sadarbību ar atbildīgo valsts iestāžu
pārstāvjiem, tiesnešiem, juristiem un
advokātiem un nevalstiskajām organizācijām
• Pārrunāt aktuālos patvēruma procedūru
jautājumus Latvijā un Eiropas Savienībā

