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“Informācijas centrs imigrantiem” 

(granta līgums PMIF/12/2016/1/1) 

 

Viesu namā „Lenkas”, Šķēdē, Pāvilostas novadā, 2017.gada 9.- 10.maijā 

Seminārs  

starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, tai skaitā, 

bēgļiem, un par starpkultūru komunikāciju ar šo mērķa grupu 

Semināra galvenais mērķis ir uzlabot dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā un 

zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, nodrošinot 

starpdisciplināru un starpinstitucionālu komandu veidošanos un attīstību. 

Semināra dalībnieki: pašvaldību darbinieki, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, 

reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, 

pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru 

darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji, Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbinieki. 

Semināra norises ilgums: 2 dienu semināra programma (16 akad. stundas) 

Semināra lektori:  

Gita Miruškina – Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste  

Alvis Šķenders - Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists 

Sandra Zalcmane - Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece 

Semināra mācību metodes: lekcijas/minilekcijas, grupu darbi, kā arī citas formālās un neformālās 

izglītības metodes pieaugušajiem. 
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2 dienu semināra programma  

I DIENA  

Laiks Tēma Apmācību metode Lektori 

10.00-11.00 Iepazīstināšana ar semināra tēmām, 

savstarpējā iepazīšanās.  

  

11.15-12.00 Ieskats terminos – kas ir imigrants, 

emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo 

valstu valstspiederīgais, termiņuzturēšanās 

atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo 

uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants. 

Lekcija, diskusija A.Šķenders 

12.00-13.00 Pusdienas   

13.00-14.30 

 

Ieskats terminos – kas ir imigrants, 

emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo 

valstu valstspiederīgais, termiņuzturēšanās 

atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo 

uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants 

(turpinājums)  

Lekcija, diskusija A.Šķenders 

14.30-15.00 Kafijas pauze   

15.00-17.00 Imigrantu tiesības Latvijā – nodarbinātība Lekcija, diskusija G.Miruškina 

18.30-19.30 Vakariņas   

20.00 -……. Semināra turpinājums – praktiskie uzdevumi    

II DIENA 

Laiks Tēma Apmācību metode Lektori 

8.00 - 9.00  Brokastis   

9.00 – 11.00 Teorētiskais ieskats vēsture, stereotipi, 

aizspriedumi, diskriminācija. Stereotipu, 

aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana. 

Dažādu institūciju pieredzes izvērtējums 

darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.  

Lekcija, praktiskais 

darbs grupās 

S.Zalcmane 

11.00– 11.30 Kafijas pauze   

11.30– 13.00 Starpkultūru komunikācija  Lekcija, praktiskais 

darbs grupās 

S.Zalcmane 

 

13.00 -14.00  Pusdienas   

14.00 -15.30 Starpkultūru komunikācija  Lekcija/ praktiskais 

darbs grupās 

S.Zalcmane,  

G. Miruškina 

15.30– 16.00 Diskusija. Semināra izvērtējums. Apliecības.  Lekcija/ praktiskais 

darbs grupās 

S.Zalcmane,  

G. Miruškina 

A.Šķenders 

Vēršam uzmanību, ka apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un no vienas organizācijas/ iestādes tiek 

pieņemti 1-2 dalībnieki. Pieteikšanās apmācībām OBLIGĀTA, līdz 2017.gada 3.maijam. 

Pieteikuma anketa dalībniekiem: http://ej.uz/ICI_seminars_Kruzeme  

Papildu informācijai, lūdzu sazināties:  

http://ej.uz/ICI_seminars_Kruzeme
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Līga Krēsliņa 

Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunkta "Kurzeme" Liepājā vadītāja 

Mob. tālrunis: +371 25719118, E-pasts: ici.liepaja@gmail.com, Adrese: Klaipēdas iela 96a, Liepāja. 
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