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TM Bēgļu lietu apelācijas padome

Vēsturiskā izziņa par 1999.-2000.gadu

Bēgļu lietu apelācijas padome dibināta pamatojoties uz 19.06.1997. likumu 
"Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā". Iestāde dibināta 
atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.26 “Bēgļu lietu 
apelācijas padomes nolikums”, Bēgļu lietu apelācijas padome ir Ministru kabineta 
izveidota iestāde, kura nodrošina patvēruma meklētāju un bēgļu tiesību aizsardzību 
minēto personu lietu izskatīšanā.

Padomes juridiskais statuss ir noteikts saskaņā ar likuma "Par patvēruma 
meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā" 5.pantu.

Padome ir juridiska persona, tā darbojas uz Ministru kabineta apstiprināta 
nolikuma pamata un ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Padomes priekšsēdētājs un 
tās locekļi savas kompetences ietvaros darbojas un lēmumus pieņem neatkarīgi.

Padomei ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa 
attēlu un pilnu Padomes nosaukumu.

Padomes darbība tiek finansēta no valsts budžeta.
1998.gada 3.februārī Padome izveidota ar tās priekšsēdētāja iecelšanu amatā 

(MK rīkojums Nr.49), kuru nominēja Ministru kabinets. Padomes locekļi pēc 
Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma Ministru kabinetā tika apstiprināti 1998.gada 
4.martā (MK rīkojums Nr.100). Apelācijas lietas Padome sāka izskatīt ar 1998.gada 
22.maiju.

Padome veic šādas funkcijas:
-izskata sūdzības par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu 

centra (turpmāk - Centrs) lēmumiem jautājumā par bēgļa statusa piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt bēgļa statusu;

-pārbauda Centra lēmuma pamatotību, ja pieteikums par bēgļa statusa 
piešķiršanu tiek izskatīts saīsinātā kārtībā vai tiek pieņemts lēmums par bēgļa statusa 
zaudēšanu;

-ja pieteikumu par bēgļa statusa piešķiršanu patstāvīgi vēlas iesniegt 
nepilngadīgā persona, kura Latvijā atrodas bez vecāku pavadības, uz pieteikuma 
izskatīšanas laiku ieceļ pārstāvi attiecīgās nepilngadīgās personas tiesību un interešu 
pārstāvībai.

Iestādei nav nodalītu struktūrvienību.

II

2003. gada augustā un septembrī tika veikta Bēgļu lietu apelācijas padomes 
dokumentu vērtības ekspertīze un sakārtošana par 1999. - 2000.gadiem.

Kā rezultātā ir izveidoti sekojoši lietu apraksti:

- pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.l par 1999. - 2000.gadu,
- personālsastāva lietu apraksts Nr.2 par 1999.-2000.gadu.



Zs

Pastāvīgi glabajamo lietu aprakstā Nr.l par 1999.-2000.gadu ir iekļauti 
rīkojumi, sarakste un grāmatvedības pastāvīgi glabājamie dokumenti.

Sakarā ar to, ka 1999.-2000.gados pavēļu daudzums pamatdarbības jautājumos 
ir skaitliski mazs, tās ir iekļautas personālsastāva lietu aprakstā Nr.2 lietā "Pavēles 
par personālsastāvu".

No 1999.gada 1.aprīļa līdz 2000.gada 20.jūlijam sarakste ar juridiskajām 
personām pamatdarbības jautājumos kārtota atsevišķi kā nosūtītie un saņemtie 
dokumenti no juridiskajām personām pamatdarbības jautājumos.

No grāmatvedības pastāvīgi glabājamiem dokumentiem pastāvīgi glabājamo 
lietu aprakstā Nr.l iekļauti finansēšanas plāni un gada izdevumu tāmes, gada bilances, 
gada statistiskie pārskati, virsgrāmata, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un 
pamatlīdzekļu nodošanas - pieņemšanas akti.

Līdz 1999.gada 1.aprīlim Padomes lietvedības un grāmatvedības funkcijas 
veica Tieslietu ministrija, kā rezultātā dokumenti par šo periodu atrodami Tieslietu 
ministrijas arhīvā.

No 1999.gada 1.aprīļa lietvedības un grāmatvedības funkcijas veiktas Bēgļu 
lietu apelācijas padomē un pastāvīgi glabājamie un personālsastāva dokumenti 
iekļauti lietu aprakstos.

Personālsastāva lietu aprakstā Nr.2 par 1999.-2000.gadu ir iekļautas pavēles 
par personālsastāvu, viens darba līgums, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu uzskaites kartītes, darbinieku personas rēķinu kartītes un darbinieku saraksti.

Pamatojoties uz 19.06.1997. likuma "Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 
Latvijas Republikā" 7.pantu par ziņu konfidencialitāti, kas nosaka, ka iestāžu
amatpersonām nav tiesību izpaust nekādu informāciju par patvēruma meklētājiem, 
apelācijas lietas, protokoli un lēmumi par patvēruma meklētāju iesniegumu 
izskatīšanu ir konfidenciāla informācija.

Lietu sistematizācijai izmantots nomināli hronoloģiskais princips, dokumentu 
sastāvs pilnīgs un fiziskais stāvoklis ir labs.

A.Zundure



Tieslietu ministrija 
Bēgļu lietu apelācijas padome

Vēsturiskā izziņas turpinājums 
par 2001. - 2002. gadu

Iestāde 2001. gadā un 2002.gadā nav mainījusi nosaukumu, kā ari nav 
notikušas izmaiņas tās struktūrā un funkcijās.

2005. gada septembrī tika veikta Bēgļu lietu apelācijas padomes dokumentu 
vērtības ekspertīze un sakārtošana par 2001. - 2002.gadiem.

Kā rezultātā ir izveidoti sekojoši lietu aprakstu turpinājumi:

- pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.l par 2001. - 2002.gadu,
- personālsastāva lietu apraksts Nr.2 par 2001.-2002.gadu.

Pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr.l par 2001.-2002.gadu ir iekļauti 
rīkojumi pamatdarbības jautājumos un rīkojumi par ārzemju komandējumiem. 
Rīkojumiem ir jaukta numerācija sakarā ar to, ka lietvedībā reģistrēti vienotā reģistrā. 
Aprakstā iekļauta arī sarakste un grāmatvedības pastāvīgi glabājamie dokumenti.

No grāmatvedības pastāvīgi glabājamiem dokumentiem aprakstā Nr.l iekļauti 
apstiprinātie gada budžeti un finansēšanas plāni, gada bilances, gada statistiskie 
pārskati, virsgrāmata, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti. Inventarizācijas akti par 
2002.gadu nav, jo inventarizācija netika veikta.

Personālsastāva lietu aprakstā Nr.2 par 2001 ,-2002.gadu ir iekļautas pavēles 
un rīkojumi par personālsastāvu/ Rīkojumiem jaukta numerācija sakarā ar to, ka 
lietvedībā reģistrēti kopējā reģistrā ar pamatdarbības rīkojumiemj^arba līgumi, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes, darbinieku personas 
rēķinu kartītes. 2001.gadā iestādē nav atbrīvoto darbinieku.

Lietu sistematizācijai izmantots nomināli hronoloģiskais princips, dokumentu 
sastāvs pilnīgs un fiziskais stāvoklis ir labs.

Vēsturisko izziņu sastādīja: A.Zundure
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Bēgļu lietu apelācijas padomes 
priekšsēdētājs

Ar vēsturisko izziņu iepazinos:

A.Fogels



TM Bēgļu lietu apelācijas padome

Vēsturiskā izziņas turpinājums 
par 2003. - 2004. gadu

Iestāde 2003. gada un 2004.gada nav mainījusi nosaukumu, ka ari nav 
notikušas izmaiņas tās struktūrā un funkcijās.

II

2005. gada novembri tika veikta Bēgļu lietu apelācijas padomes dokumentu 
vērtības ekspertīze un sakārtošana par 2003. - 2004.gadiem.

Kā rezultātā ir izveidoti sekojoši lietu aprakstu turpinājumi:

- pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr. 1 par 2003. - 2004.gadu,
- personālsastāva lietu apraksts Nr.2 par 2003.-2004.gadu.

Pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr.l par 2003.-2004.gadu ir iekļauti 
rīkojumi pamatdarbības jautājumos un rīkojumi par ārzemju komandējumiem. 
Rīkojumiem ir jaukta numerācija sakarā ar to, ka lietvedībā reģistrēti vienotā reģistrā. 
Aprakstā iekļauta ari sarakste un grāmatvedības pastāvīgi glabājamie dokumenti.

No grāmatvedības pastāvīgi glabājamiem dokumentiem aprakstā Nr.l iekļauti 
apstiprinātie gada budžeti un finansēšanas plāni, gada bilances, gada statistiskie 
pārskati, virsgrāmata, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti par 2003.gadu. 
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti par 2004.gadu netika iekļauti, jo netika veikta 
inventarizācija. 2004.gadā virsgrāmata tiek turpināta 2005.gadā, līdz ar to 2003.-
2004.gada lietu aprakstā nav iekļauta.

Personālsastāva lietu aprakstā Nr.2 par 2003.-2004.gadu ir iekļautas pavēles 
un rīkojumi par personālsastāvu (rīkojumi jaukta numerācija sakarā ar to, ka 
lietvedībā reģistrēti kopējā reģistrā ar pamatdarbības rīkojumiem), darba līgumi, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes, darbinieku 
personas rēķinu kartītes, 2003., 2004.gadā iestādē atbrīvoto darbinieku personas 
lietas.

Pamatojoties uz 07.03.2002. Patvēruma likuma 7.pantu par informācijas 
neizpaušanu, kas nosaka, ka patvēruma piešķiršanas procesā iesaistīto institūciju 
darbiniekiem nav tiesību izpaust informāciju par patvēruma meklētāju. .Apelācijas 
lietas, protokoli un lēmumi par patvēruma meklētāju iesniegumu izskatīšanu ir 
konfidenciāla informācija. Par informācijas izpaušanu vainīgais darbinieks saucams 
pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.



Dokumentiem, kas zaudējuši vēsturisko un praktisko nozīmi, tika sastādīts 
akts par dokumentu atlasi iznicināšanai.

Lietu sistematizācijai izmantots nomināli hronoloģiskais princips, dokumentu 
sastāvs pilnīgs un fiziskais stāvoklis ir labs.

Vēsturisko izziņu sastādīja:

Ar vēsturisko izziņu iepazinos:

Bēgļu lietu apelācijas padomes 
priekšsēdētājs

2005. gada

A.Zundure

2



Latvijas Republikas 
Tieslietu ministrijas 

Bēgļu lietu apelācijas padome

Vēsturiska izziņa
par 2005.gadu.

I

Saskaņā ar 2005.gada 5.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.651 un ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu, ar 2006.gada 1.janvāri tiek likvidēta 
Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde -  Bēgļu lietu apelācijas 
padome ( turpmāk - padome).

Ar padomes likvidāciju saistītos izdevumus sedz no Tieslietu ministrijai valsts 
budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodeva lietvedībā pabeigtus 
dokumentus Tieslietu ministrijas arhīvā.

Bet saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 “Par 
Bēgļu lietu apelācijas padomes un tās lietvedībā esošo lietu pārņemšanu Tieslietu 
ministrijas kompetencē” un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37.panta otro 
daļu un Tieslietu ministrijas 2005.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 1-1/504 padome nodeva 
Tieslietu ministrijas Juridiskajam departamentam sūdzības par Bēgļu lietu departamenta 
lēmumiem par kuriem nav pieņemts lēmums un lietas, kurās padomes lēmums, saskaņā ar 
Patvēruma likuma 33.panta pirmo daļu vai 42.panta trešo daļu ir pārsūdzēts tiesā un tiesas 
spriedums vēl nav stājies spēkā.

Atbilstoši Tieslietu ministrijas 2005.gada 30.decembra rīkojumam Nr.1-1/504 
padomes biroja funkciju izpildes nodrošināšanai ar 2006.gada 1.janvāri Tieslietu ministrijas 
Juridiskajam departamentam jāveic padomes sekretariāta funkcijas, nodrošinot padomi ar 
tās funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentu 
un lēmumu projektus.

II

2006.gadā tika veikta Bēgļu lietu apelācijas padomes dokumentu ekspertīze par 
2005.gadu un ir izveidots pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr. 1 turpinājums un 
personālsastāva lietu apraksta Nr.2 turpinājums, no jauna izveidots pastāvīgi glabājamo 
lietu apraksts Nr.3.

Pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr.l turpinājumā par 2005.gadu ir iekļauti 
rīkojumi pamatdarbības jautājumos. Rīkojumiem ir jaukta numerācija sakarā ar to, ka 
lietvedībā visi padomes rīkojumi reģistrēti vienotā reģistrā. Aprakstā iekļauta sarakste ar 
juridiskām personām pamatdarbības jautājumos un grāmatvedības dokumenti - 
apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, likvidācijas bilance, grāmatvedības 
pārskati un finansu pārskati ar paskaidrojumiem par 2005.gadu, virsgrāmata par 2004,- 
2005.gadu. pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti par 2005.gadu, norakstīto pamatlīdzekļu 
kartītes, pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas akti, statistikas pārskati.



Personālsastāva lietu apraksta Nr.2 turpinājumā par 2005.gadu ir iekļautas 
pavēles un rīkojumi par personālsastāvu (rīkojumiem jaukta numerācija sakarā ar to, ka 
lietvedībā reģistrēti kopējā reģistrā ar pamatdarbības rīkojumiem), darba līgumi, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes, darbinieku personas rēķinu 
kartītes, 2005.gadā atbrīvoto darbinieku personas lietas, darbinieku amatu saraksti ar algas 
norādi par 2005.gadu, pavēļu par personālsastāvu reģistrācijas žurnāls, darba grāmatiņu 
uzskaites grāmata, algas nodokļa grāmatiņu uzskaites grāmata. Lietās Nr.43-46 ir ziņas par 
1999.-2004.gadu.

No jauna izveidots pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.3 parl 998.-2005.gadu, 
kurā iekļauti protokoli, lēmumi un pabeigtās apelācijas lietas, kurās saskaņā ar 19.06.1997. 
likuma “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā” 7.pantu ietvertā 
informācija ir konfidenciāla un patvēruma piešķiršanas procesā iesaistīto institūciju 
darbiniekiem nav tiesību izpaust informāciju par patvēruma meklētāju un sakarā ar to šis 
apraksts netiek iesniegts apstiprināšanai LVA.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 “Par Bēgļu 
lietu apelācijas padomes un tās lietvedībā esošo lietu pārņemšanu Tieslietu ministrijas 
kompetencē” un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37.panta otro daļu un 
Tieslietu ministrijas 2005.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 1-1/504 lietvedībā nepabeigtās 
lietas ir nodotas Tieslietu ministrijas Juridiskajam departamentam -  sūdzības par tiem 
padomes Bēgļu lietu departamenta lēmumiem par kuriem padomē vēl nav pieņemts lēmums 
un tās lietas, kurās padomes lēmums, saskaņā ar Patvēruma likuma 33.panta pirmo daļu vai 
42.panta trešo daļu ir pārsūdzēts tiesā un tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā.

Dokumentu un lietu sistematizācija aprakstā veikta atbilstoši tiesību aktu 
reģistrācijai un tika ievērota hronoloģiskā secība.

Dokumentu sastāvs ir pilnīgs un fiziskais stāvoklis labs.

Vēsturisko izziņu sastadija TM arhivāre M.Sejane
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