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Ar Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 14.maija lēmumu Nr.2008/381/EK izveidots Eiropas migrācijas tīkls, kura 

mērķis ir pildīt Eiropas Savienības un dalībvalstu institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu 

un salīdzināmu informāciju par migrācijas un patvēruma jomu, tādā veidā atbalstot Eiropas Savienības politikas veidošanu 

minētajās jomās. Eiropas migrācijas tīklu izmanto arī, lai sabiedrībai nodrošinātu informāciju par šiem jautājumiem. 

Eiropas migrācijas tīklu veido Eiropas Komisija un dalībvalstu nozīmēti kontaktpunkti. Katrs kontaktpunkts izveido valsts 

migrācijas tīklu. 

Katrs valsts kontaktpunkts sagatavo izpētes darbus, kuru tēmas ir noteiktas attiecīgā gada darba programmā. Izpētes darbu 

tēmas ir saistītas ar trešo valstu valstspiederīgo migrācijas jomu.  

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

Kontakti: 

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,  

Rīga, Latvija, LV-1026 

Tālrunis: +371 67219492 

Fakss: +371 67219431 

E-pasts: emn@pmlp.gov.lv 

Tīmeklis: www.emn.lv 

 

Darba autori: 

Svetlana Djačkova, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte 

Anita Zorgenfreija, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās 

sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente 

Kitija Kursa-Garkakle, Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta eksperte 

 

Recenzents: 

Zane Rudzīte, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja 

 

 

 

Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Eiropas 

Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
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PRIEKŠVĀRDS 

Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta ziņojums ir sagatavots atbilstoši vienotai izpētes darba 
specifikācijai, atbilstoši kurai informāciju sniedz Eiropas Savienības dalībvalstis. Valstu iesniegtā informācija tiek 
izmantota izpētes darba “Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū” sintēzes ziņojuma izstrādei. Sintēzes 
ziņojums 2018. gada 3.ceturksnī būs pieejams Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā 
www.emn.lv.  

Darba mērķis 

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba “Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū” mērķis ir apkopot informāciju 
par īstenotajiem trešo valstu pilsoņu1 integrācijas pasākumiem. Izpētes darbā tiek apskatīta kopējā trešo valstu 
pilsoņu integrācijas politika Latvijā un trešo valstu pilsoņu integrācija vietējā darba tirgū. Izpētes darbā tiek sniegts 
ieskats atsevišķos integrācijas pasākumos, kurus nodrošina valsts un nevalstiskās organizācijas ar valsts un 
Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu. Tāpat izpētes darbā ir apkopoti daži privātā sektora sniegtie integrācijas 
pasākumi, kuri ir pieejami konkrētu uzņēmumu topošajiem un esošajiem ārvalstu darbiniekiem. 

Pamatojums 

Efektīva migrantu integrācija vietējā sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem un nosacījums 
veiksmīgai migrācijai. Trešo valstu pilsoņu integrācija bieži ir ilglaicīgs process, bet toties tas sniedz daudz 
priekšrocību gan trešās valsts pilsonim, gan uzņemošajai Eiropas Savienības dalībvalstij, gan Eiropas Savienībai 
kopumā. Viens no galvenajiem migrantu integrācijas aspektiem ir integrācija darba tirgū. Attiecīgi efektīva 
integrācijas politika var sekmēt labi pārvaldītu darbaspēka migrāciju, kas ir mūsdienu darba tirgus iezīme un ir 
prioritāra joma nacionālo valstu un starptautiskajā dienas kārtībā. 

 

 

  

                                                           
1 Izpētes darba ietvaros netiek apskatīti integrācijas pasākumi, kuri ir pieejami tikai patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un studentiem. 

http://www.emn.lv/
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DEFINĪCIJAS2 
Darba ņēmējs: darbinieks, kuram ir skaidri vai netieši izteikts darba līgums, saskaņā ar, kuru tas saņem pamata 

atlīdzību, kura nav tieši atkarīga no tās organizācijas ieņēmumiem, kurā tas strādā. 

Atgriešanas lēmums/ izbraukšanas rīkojums/ lēmums par piespiedu izraidīšanu: administratīvs vai tiesas 

lēmums vai akts, ar kuru trešās valsts pilsoņa uzturēšanās tiek uzskatīta vai pasludināta par nelikumīgu un kas 

norāda vai uzliek pienākumu atgriezties.  

Integrācija: ES kontekstā – dinamisks, divpusējs visu imigrantu un dalībvalstu pamatiedzīvotāju savstarpējas 

pielāgošanās process. 

Integrācija darba tirgū: divvirzienu process, pēc kura laika gaitā imigranti spēs sasniegt tāda paša apjoma 

darba tirgus rezultātus kā vietējā sabiedrība. Tā ir pieejamība un līdzdalība nodarbinātības un profesionālās 

apmācības jomā, tajā skaitā ietverot pasākumus, lai sekmētu savlaicīgu integrāciju darba tirgū un migrantu 

uzņēmējdarbību.3 

Darbaspēka atbilstības izvērtēšana: process, kura ietvaros migranta prasmes un kvalifikācijas tiek 

salīdzinātas ar konkrētās darba vakances prasībām, lai noteiktu, vai persona atbilst daļēji vai pilnībā. 

Darbaspēka migrācija: metode, kuras mērķis ir nodrošināt, ka darba ņēmēji migranti tiek pieņemti darbā tikai 

pēc tam, kad darba devēji ir nesekmīgi mēģinājuši atrast darbiniekus valstī, ES pilsoņu (ES dalībvalstīs šis 

termins ietver arī EEZ darbiniekus) vai likumīgi uzturošos trešo valstu pilsoņu, kuriem ir pieeja darba tirgum 

saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, vidū. 

Darbaspēka trūkums - kvalificētu kandidātu, kurus varētu pieņemt darbā, nepietiekamība. 

Nelikumīga uzturēšanās: trešās valsts pilsoņa, kurš neatbilst vai vairs neatbilst Šengenas Robežu kodeksa 

5.pantā minētajiem ieceļošanas nosacījumiem vai citiem ieceļošanas nosacījumiem, atrašanās dalībvalsts 

teritorijā. 

Likumīga ieceļošana: migrācija saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu. 

Likumīga migrācija: globālā kontekstā – persona, kura meklē patvērumu no vajāšanas vai smaga kaitējuma 

valstī, kas nav tās izcelsmes valsts, un saskaņā ar atbilstīgiem starptautiskiem un valsts instrumentiem gaida 

lēmumu par tās iesniegto pieteikumu bēgļa statusa piešķiršanai. ES kontekstā – persona, kura saskaņā ar 

Ženēvas konvenciju ir iesniegusi starptautiskās aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav pieņemts galīgais 

lēmums. 

Pastāvīgais iedzīvotājs: jebkurš trešās valsts pilsonis ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kā paredzēts Padomes 

Direktīvas 2003/109/EK 4. līdz 7. pantā vai kā ir noteikts nacionālajos tiesību aktos. 

Ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšana: kompetentas iestādes oficiāls apliecinājums par ārvalsts kvalifikācijas 
derīgumu, lai piekļūtu izglītības un / vai nodarbinātības pasākumiem. 

Starptautiskās aizsardzības saņēmējs: persona, kurai ir piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvās aizsardzības 

statuss. 

                                                           
2 Izmantotas definīcijas no EMT vārdnīcas, 3.0,  
Pieejams: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-en-version.pdf,  
vai pieminētajiem ES tiesību aktiem, ja vien zemsvītras piezīmēs nav norādīts citādi. 
3 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration_en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration_en


IZPĒTES DARBS 
TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ 

 

 6 

Trešās valsts pilsonis: jebkura persona, kura nav Eiropas Savienības pilsonis Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 20. panta 1. punkta izpratnē un kura nav persona, kurai ir tiesības brīvi pārvietoties 

Savienībā, kā tas noteikts Šengenas Robežu kodeksa 2. panta 5. punktā.   



IZPĒTES DARBS 
TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ 

 

 7 

LATVIJAS ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS 
 

Sabiedrības integrācijas aktivitātes Latvijā tiek nodrošinātas atbilstoši “Nacionālās identitātes, pilsoniskās 
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018. gadam”4 (turpmāk – Pamatnostādnes). 
Pamatnostādnes satur galvenos Latvijas integrācijas politikas pamatprincipus, norāda risināmās problēmas un 
sasniedzamos mērķus, kā arī definē konkrētus uzdevumus un par to veikšanu atbildīgās institūcijas. Par 
Pamatnostādņu ieviešanu ir atbildīga Kultūras ministrija. 

 Pamatnostādņu virsmērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta – nacionāla un demokrātiska kopiena, kura 

nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko 

vērtību, unikālās kultūrtelpas saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas – nacionālas demokrātiskas valsts – 

līdzsvarotai attīstībai.  Atbilstoši Pamatnostādnēm, lai imigranti varētu dzīvot un iesaistīties Latvijas sabiedrībā, 

ir būtiski saprast un pieņemt Eiropas Savienības un Latvijas valsts pamatvērtības un apgūt latviešu valodu.5 

Viens no galvenajiem darba tirgus politikas plānošanas dokumentiem ir “Iekļaujošas nodarbinātības 
pamatnostādnes 2015.-2020. gadam”6, kur viens no pamatprincipiem, ir “veidot politiku, kas veicina darba 
tirgus attīstību un imigrantu un viņu bērnu sociālo integrāciju, kā arī politiku, kuras ietvaros imigrantu prasmes 
tiktu izmantotas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai”. 

Raksturojot kopējo situāciju Latvijā, pētījumos7,8,9, 10 secināts, ka trešo valstu pilsoņu iekļaušanos sabiedrībā un 
nākotnes nodomus par dzīvi Latvijā būtiski ietekmē mainīgā valsts imigrācijas politika. Lielākās grūtības ir 
saistītas ar latviešu valodas zināšanu trūkumu vai tās zemo zināšanu līmeni, kas ir galvenais priekšnosacījums 
sekmīgai integrācijai darba tirgū, izglītībā un uzņēmējdarbības attīstīšanā. Kā norāda eksperti, trešo valstu 
pilsoņu vidū saglabājas augsts pieprasījums pēc pēctecīgām un kvalitatīvām latviešu valodas apmācībām 
dažādos valodas zināšanu līmeņos visos Latvijas reģionos.  

2017. gada 31. decembrī Latvijā bija 2,1 miljons11 iedzīvotāju, no kuriem 85% bija Latvijas pilsoņi, 11% bija 
Latvijas nepilsoņi12 un 4% – citu valstu piederīgie. Kopumā uz 2017. gada 31. decembri Latvijā dzīvoja vairāk 
nekā 92 tūkstoši ārvalstnieku, no kuriem 74 57113 bija trešo valstu pilsoņi – 47 72614 ar patstāvīgo uzturēšanās 
atļauju (turpmāk tekstā arī – PUA) un 26 84515 ar termiņuzturēšanās atļauju (turpmāk tekstā arī – TUA). 

2017. gadā veikts pētījums16 parāda, ka kopumā situācija trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā būtiski nav 
mainījusies kopš 2014. gada. Vairums Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku ar PUA un TUA ir Krievijas pilsoņi. Otra 
lielākā trešo valstu pilsoņu grupa Latvijā ir Ukrainas pilsoņi, kurai seko Baltkrievijas un Uzbekistānas pilsoņi.  
Citu trešo valstu pilsoņi Latvijā sastopami retāk, tomēr to starpā visbiežāk ir Ķīnas, Indijas un Kazahstānas 
pilsoņi. Papildus informācija par lielākajām trešo valstu pilsoņu grupām Latvijā ir apkopota 1.attēlā. 

                                                           
4 Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr.542 “Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 
2012.–2018.gadam”, pieejamas https://likumi.lv/doc.php?id=238195 
5Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr.542 “Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 
2012.–2018.gadam”, pieejamas https://likumi.lv/doc.php?id=238195    
6 Ministru kabineta rīkojums Nr.244, Rīgā 2015.gada 12.maijā (prot.Nr.23 21.§) „Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam”, 
pieejamas: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/pamatnostadnes_latvijas_vestnesis.pdf. 
7 Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā, pieejams http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/tres-valst-pils-port/Gramata_pilsonu_290615_web.pdf  
8 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017.gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf  
9 Jauniebraucēju sociālās integrācijas atbalsta aktivitātes Latvijā : apkopojums, pieejams 
http://providus.lv/article_files/3453/original/Mapping_Social_Orientation_LV_LATVISKI_26.03..pdf?1522063966  
10 Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā, pieejams 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Mazakumtautibu%20lidzdaliba%20petijuma%20zinojums%202017(1).pdf  
11 Pilsonības un migrācijas dati no Iedzīvotāju reģistra uz 01.01.2018., pieejami 
http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/1aaaa/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf  
12 Latvijā - persona, kurai saskaņā ar likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības uz Latvijas 
Republikas izdotu nepilsoņa pasi. 
13 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
14 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
15 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
16 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017 .gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/pamatnostadnes_latvijas_vestnesis.pdf
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/tres-valst-pils-port/Gramata_pilsonu_290615_web.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
http://providus.lv/article_files/3453/original/Mapping_Social_Orientation_LV_LATVISKI_26.03..pdf?1522063966
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Mazakumtautibu%20lidzdaliba%20petijuma%20zinojums%202017(1).pdf
http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/1aaaa/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf


IZPĒTES DARBS 
TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ 

 

 8 

 

 

1.attēls. Trešo valstu pilsoņi, kuriem uzturēšanās atļaujas ir izsniegtas Latvijā 2014. un 2017. gadā. 

Līdz 2017. gada 31. decembrim kopā izsniegtas ir 7688 uzturēšanās atļaujas ar tiesībām uz nodarbinātību. 
2017. gadā ir izsniegtas 2042 pirmreizējās TUA ar tiesībām uz nodarbinātību.17 Tas atbilst 45% no kopējā trešo 
valstu pirmreizējo TUA saņēmušo personu skaita 2017. gadā. Saistībā ar nodarbinātību pirmreizējo TUA 
saņēmušas visvairāk personas no Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas. Pirmreizēji izsniegto TUA 
skaits atkarībā no plānotās darbības veida liecina, ka tikai neliela TUA daļa ir izsniegta augsti kvalificētiem 
darbiniekiem.18 

Apkopojot statistikas datus, var secināt, ka nodarbinātības jomā ir mainījusies nodarbināto trešo valstu pilsoņu 
piesaiste dažādām tautsaimniecības nozarēm. Kopš 2014. gada ir strauji pieaudzis transporta, loģistikas un 
komunikācijas nozarē nodarbināto trešo valstu pilsoņu īpatsvars.  

Pēdējo gadu laikā imigrācijas normatīvo aktu regulējumā veiktas ievērojamas izmaiņas19,20,21, kas skārušas 
uzturēšanās atļaujas, darbaspēka migrāciju un komercdarbības jomas. Līdz ar būtiskiem grozījumiem 
Imigrācijas likumā ir mainīti termiņuzturēšanās atļauju saņemšanas nosacījumi trešo valstu pilsoņiem 
investoriem un apstiprināti dažādi atvieglojumi augsti kvalificētu darbinieku piesaistei no trešajām valstīm.  

Saskaņā ar 2017. gada 2. februārī pieņemtajiem grozījumiem Imigrācijas likumā22, lai vidējā termiņā nodrošinātu 

sabalansētu darba tirgus un ekonomikas attīstību, Ministru kabinets 2018. gada 20. februārī apstiprināja profesiju 

sarakstu, kurās šobrīd vērojams būtisks darbaspēka trūkums un kurās varētu piesaistīt ārvalstu speciālistus, 

piemērojot atvieglotus nosacījumus, noformējot darba atļaujas gadījumos, ja darbam Latvijas Republikā šajās 

profesijās tiek uzaicināti trešo valstu pilsoņi. Vienlaikus saraksts veidots tā, lai izvairītos no situācijas, ka darba 

devēji piesaista zemu izmaksu darbaspēku no trešajām valstīm ar mērķi samazināt vidējo atalgojumu konkrētajā 

specialitātē vai nozarē. 

Trešo valstu pilsoņu integrācijas procesa sekmīgā nodrošināšanā ir iesaistītas vairākas valsts pārvaldes 

institūcijas (Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides un 

reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija un šo ministriju pārraudzībā esošas 

                                                           
17 Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2017. gadā, pieejams http://www.emn.lv/wp-
content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf 
18 Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā, Sintēzes ziņojums, Latvijas Republikas Saeima, 2018. gada aprīlis. Pieejams: 
http://www.saeima.lv/petijumi/Imigracijas_loma_darbaspeka_nodrosinajums_Latvija-2018_aprilis.pdf  
19 Grozījumi Imigrācijas likumā.- Latvijas Vēstnesis, Nr. 123 (5695), 29.06.2016.– [stājas spēkā 01.07.2016.] 
20 Grozījumi Imigrācijas likumā.- Latvijas Vēstnesis, Nr. 242 (6069), 06.12.2017.- [stājas spēkā 01.01.2018.] 
21 Grozījumi Imigrācijas likumā.- Latvijas Vēstnesis, Nr. 36 (5863), 16.02.2017.- [stājas spēkā 02.03.2017.] 
22 Grozījumi Imigrācijas likumā.- Latvijas Vēstnesis, Nr. 36 (5863), 16.02.2017.- [stājas spēkā 02.03.2017.] 

http://www.emn.lv/wp-content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf
http://www.emn.lv/wp-content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf
http://www.saeima.lv/petijumi/Imigracijas_loma_darbaspeka_nodrosinajums_Latvija-2018_aprilis.pdf
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iestādes), nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, mediji. Būtiska ir cieša partnerība starp dažādu sabiedrības 

līmeņu pārstāvjiem - darba devējiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem un 

nevalstiskajām organizācijām. 

Būtiskākais elements, kas veicina straujāku trešo valstu pilsoņu integrāciju, ir valsts valodas zināšanas. Valodas 

prasme paver iespējas sekmīgi izmantot izglītības un vietējā darba tirgus piedāvātās iespējas, līdzdarboties 

dažādās sabiedrības struktūrās un iestādēs, iekļauties Latvijas informācijas un kultūras telpā. Lai nodrošinātu 

ātrāku saiknes veidošanu, trešo valstu pilsoņiem tiek nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodas pamatzināšanas 

no valsts budžeta un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) finansētām programmām. Latviešu 

valodas kursi trešo valstu pilsoņiem ir brīvi pieejami, un tos nodrošina gan valsts pārvaldes institūcija 

(Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Latviešu valodas aģentūra), gan dažādas nevalstiskās organizācijas un 

pašvaldības. 

Izpētes darbā apkopotā informācija, liecina, ka integrācijas pasākumi galvenokārt tiek rīkoti projektu veidā, kurus 

līdzfinansē PMIF. Līdz ar to integrācijas pasākumiem nav nodrošināta pastāvība, ilgtermiņa raksturs un 

pēctecība, jo katra realizētā projekta īstenotāji ir mainīgi. Kopš 2016. gada Latvijā PMIF (2014-2020) ir atbalstījis 

2223 projektus. No tiem 12 projektus patvēruma un migrācijas jomā un 10 projektus – integrācijas jomā. Projektu 

īstenošanā ir iesaistījušās gan valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas. Atbalstītās PMIF projektu 

aktivitātes integrācijas jomā ir: 

1) nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai (Informācijas 

centrs iebraucējiem); 

2) latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana 

(latviešu valodas kursi); 

3) trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus; 

4) trešo valstu pilsoņu iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargāto un 

starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (integrācijas kursi).24 

Starp trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, labākā situācijā ir tie, kuri ir uzaicināti strādāt konkrētā 

uzņēmumā. Par viņu integrāciju sabiedrībā un darba vietā būtiski parūpēsies darba devējs un kolēģi.  Ņemot 

vērā, ka lielākās trešo valstu pilsoņu grupas, kuras tiek nodarbinātas uzņēmumos Latvijā, ir no Krievijas, 

Ukrainas, Baltkrievijas un Uzbekistānas, un viņi pārsvarā pārvalda krievu valodu vismaz sarunvalodas līmenī, 

uzņēmumi nepiedāvā papildus uzņēmuma ietvaros organizētus integrācijas pasākumus. Līdz ar to var uzskatīt, 

ka krievu valodas zināšanas būtiski atvieglo trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas darba tirgū un sabiedrībā. 

Savukārt, otra trešo valstu pilsoņu kategorija, kuriem tiek piedāvāts plašāks klāsts atbalsta pasākumu, ir 

reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji. Viņiem ir iespēja piedalīties NVA piedāvātajos konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumos, t.sk. pilnveidot latviešu valodas un citas svešvalodas zināšanas, uzlabot 

profesionālo kvalifikāciju un prasmju attīstību.  

Veicot statistikas datu analīzi izpētes darba vajadzībām, ir konstatēts, ka informācijas sistēmas nesniedz ziņas 

par nodarbināto trešo valstu pilsoņu skaitu. Līdz ar to dati ir grūti salīdzināmi, jo ir zināms tikai izsniegto tiesību 

uz nodarbinātību skaits, kas neatspoguļo patiesi nodarbināto trešo valstu pilsoņu proporciju. 

Viens no svarīgākajiem sociālekonomiskās iekļaušanas aspektiem ir cilvēka pamattiesību nodrošinājums - 

tiesības uz nodarbinātību, mājokli, izglītību, veselību un sociālo aizsardzību. Lai nodrošinātu informāciju par šo 

                                                           
23 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017. gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf 
24 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017. gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf 

http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
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tiesību nodrošinājumu, informācija par tām trešo valstu pilsoņiem ir pieejama dažādās interneta adresēs, 

piemēram – www.integration.lv, http://workinlatvia.liaa.gov.lv/, kā arī  2016. gadā  izveidotajā “Informācijas 

centrā iebraucējiem”, kur ir iespējams saņemt konsultācijas gan klātienē Rīgā, Cēsīs un Daugavpilī, gan 

elektroniski.  

Starp Latvijas valdības politikas prioritātēm ir darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstības 

mazināšana vairākās tautsaimniecības nozarēs25, kas ietekmētu Latvijas ekonomiskās izaugsmes perspektīvas. 

Ņemot vērā zemos dzimstības rādītājus un negatīvo migrācijas saldo, aktuāla ir kļuvusi tēma par ārvalsts 

darbaspēka piesaisti. Tas tiešā veidā sasaistās ar nepieciešamību izvērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas 

politikas tendences Latvijā. Pēc ilgstošām politiskajām diskusijām, 2018. gada 13. februārī Ministru kabinets 

atbalstīja “Konceptuālo ziņojumu par imigrācijas politiku”, kurā analizēta ārzemnieku ieceļošanas sistēma 

un paredzēti konkrēti pasākumi tās uzlabošanai. Konceptuālā ziņojuma mērķis ir identificēt galvenos 

nosacījumus, kas turpmāk iekļaujami Imigrācijas likumā un, kas veicinātu līdzsvarotas un Latvijas 

interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot valsts drošības, 

sabiedriskās kārtības un Latvijas iedzīvotāju interešu ievērošanu .26 

  

                                                           
25 Ekonomikas ministrijas prioritātes 2018. gadam https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/  
26 Valdība atbalsta imigrācijas politikas konceptuālo ziņojumu. https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-atbalsta-imigracijas-politikas-konceptualo-
zinojumu  

http://www.integration.lv/
http://workinlatvia.liaa.gov.lv/
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-atbalsta-imigracijas-politikas-konceptualo-zinojumu
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-atbalsta-imigracijas-politikas-konceptualo-zinojumu
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1. TREŠO VALSTU PILSOŅU SITUĀCIJA LATVIJĀ LAIKA POSMĀ NO 2014. LĪDZ 2017. GADAM 
 

2017. gada 31. decembrī Latvijā dzīvoja vairāk nekā 92 tūkstoši ārvalstnieku, no kuriem 74 57127 bija trešo 
valstu pilsoņi – 47 72628 ar patstāvīgo uzturēšanās atļauju un 26 84529 ar termiņuzturēšanās atļauju.  

Pirmreizēji izsniegto termiņuzturēšanās atļauju skaits laika posmā no 2014. gada līdz 2017. gadam ir visvairāk 
samazinājies Krievijas, Ķīnas un Uzbekistānas pilsoņiem. savukārt, visstraujāk pieaudzis - Indijas pilsoņiem. 
Sīkāka informācija par izmaiņām apkopota 2.attēlā30. 

 

2.attēls. Pirmreizēji izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem. 

Līdz 2017. gada beigām ir pieaudzis kopējais piešķirto tiesību uz nodarbinātību skaits trešo valstu pilsoņiem - 
piešķirtas 7688 tiesības uz nodarbinātību  (2016. gadā – 6007, 2015. gadā – 4808, 2014. gadā - 3218).31 
Visvairāk trešo valstu pilsoņu nodarbināti no Ukrainas (4029), Baltkrievijas (1230) un Krievijas (1095).32 3.attēlā 
apkopoti statistikas dati salīdzinājumam, kāda ir attiecība starp Latvijā kopējo nodarbināto trešo valstu pilsoņu 
skaitu pret pirmreizēji izsniegto darba atļauju skaitu. 

 

3.attēls. Trešo valstu pilsoņiem piešķirtās tiesības uz nodarbinātību un pirmreizēji izsniegtās uzturēšanās 
atļaujas saistībā ar nodarbinātību.33 

                                                           
27 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
28 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
29 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
30 2.attēlā izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 
31 Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2017. gadā, pieejams http://www.emn.lv/wp-
content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf  
32 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
33 Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2017. gadā, pieejams http://www.emn.lv/wp-
content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf 
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2017. gadā ir izsniegtas 2042 pirmreizējās TUA ar tiesībām uz nodarbinātību.34 Tas atbilst 45% no kopējā trešo 
valstu pirmreizējo TUA saņēmušo personu skaita 2017. gadā. Saistībā ar nodarbinātību pirmreizējo TUA 
saņēmušas personas no šādām valstīm: 102 no Azerbaidžānas, 268 no Baltkrievijas, 579 no Krievijas, 1120 no 
Ukrainas.35  

Izvērtējot izsniegtās TUA pēc izsniegšanas iemesla, var secināt, ka laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam, 
vislielākās izmaiņas ir pēc iemesla - ieguldītājs nekustamā īpašumā, investori un darba ņēmēji. Pirmreizēji 
izsniegto termiņuzturēšanās skaits atkarībā no plānotās darbības veida liecina, ka tikai neliela daļa TUA ir 
izsniegtas augsti kvalificētiem darbiniekiem. Sīkāka informācija apkopota 4.attēlā36. 

 

 

4.attēls. Pirmreizēji izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas pēc lielākajām kategorijām. 

Starp 2017. gadā Latvijā nodarbinātajiem trešo valstu pilsoņiem bijuši 542 dažādu profesiju pārstāvji. Visvairāk 
viesstrādnieku bija nodarbināti tādās profesijās kā kravas automobiļu un vilcējautomobiļu vadītāji (2911 jeb 
38%), programmētāji (364 jeb 5%), pavāri (288 jeb 4%), kā arī cauruļvadu montētāji (223 jeb 3%). Citas 
profesijas, kurās nodarbināto trešo valstu pilsoņu skaits 2017. gadā pārsniedza 100, ietver betonētājus, 
sistēmanalītiķus, ēku celtniekus, kuģubūves atslēdzniekus, būvniekus, sezonas lauksaimniecības strādniekus, 
profesionālos sportistus. Jāpiemin, ka lielākā daļa viesstrādnieku bijuši ar labu izglītību – 66% ieguvuši 
profesionālo, arodizglītību vai augstāko izglītību. Savukārt 24% darba atļaujas saņēmušo bija ar pamata un 
vidējo izglītību. Latvijā nodarbinātie viesstrādnieki jau tagad aizpilda darba vietas, kurās šobrīd novērojama un 
nākotnē sagaidāma darbaspēka nepietiekamība.37 5. attēlā ir apkopots salīdzinājums par būtiskākajām 
nozarēm, kur tika nodarbināti trešo valstu pilsoņi, laika posmā no 2014. gada līdz 2017. gadam. 

                                                           
34 Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2017. gadā, pieejams http://www.emn.lv/wp-
content/uploads/ARM_2017_part2_LATVIA_FINAL_LV.pdf 
35 Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā, Sintēzes ziņojums, Latvijas Republikas Saeima, 2018. gada aprīlis. Pieejams: 
http://www.saeima.lv/petijumi/Imigracijas_loma_darbaspeka_nodrosinajums_Latvija-2018_aprilis.pdf 
36 4.attēlā izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 
37 Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā, Sintēzes ziņojums, Latvijas Republikas Saeima, 2018. gada aprīlis. Pieejams: 
http://www.saeima.lv/petijumi/Imigracijas_loma_darbaspeka_nodrosinajums_Latvija-2018_aprilis.pdf 
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5. attēls Trešo valstu pilsoņu būtiskākās nodarbinātības jomas. 

Atbildīgajām institūcijām nav tehnisku iespēju atlasīt statistikas datus par kopējo nodarbinātības līmeni pēc 
nodarbinātā valstiskās piederības. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka uz 2017. gada 31. 
decembri iestāde ir 1487 (sievietes – 1068, vīrieši – 419) trešo valstu pilsoņiem piešķīrusi bezdarbnieka statusu 
un 22 (sievietes – 8, vīrieši – 14) trešo valstu pilsoņiem – darba meklētāja statusu.  

 

2. INTEGRĀCIJAS POLITIKA LATVIJĀ 
 

Trešo valstu pilsoņu integrācijas aktivitātes Latvijā tiek nodrošinātas atbilstoši “Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018. gadam”38. 
Pamatnostādnes satur galvenos Latvijas integrācijas politikas pamatprincipus, norāda risināmās problēmas un 
sasniedzamos mērķus, kā arī definē konkrētus uzdevumus, t.sk. to, kas vērsti trešo valstu pilsoņu integrācijas 
atbalstam, un par to veikšanu atbildīgās institūcijas. Pamatnostādnēs tiek izdalīti divu veida pasākumi: 1) 
pamatplūsmas pasākumi visai sabiedrībai (pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un līdzdalības veicināšana, 
diskriminācijas novēršana, valodas un kultūrtelpas veidošana un stiprināšana); 2) pasākumi specifiskām mērķa 
grupām (diaspora, mazākumtautības, romi, trešo valstu pilsoņi un nepilsoņi). 

Papildus ik pēc diviem gadiem tiek izstrādāti pamatnostādņu vidējā termiņa ieviešanas plāni. Pamatnostādņu 
īstenošanas plāns 2017.-2018. gadam39 paredz sociālās integrācijas kursus starptautiskās aizsardzības 
saņēmējiem, kā arī individuālo konsultāciju pakalpojumus un pasākumus, kas veicina dažādu jauniebraucēju 
dalību sociālās un kultūras aktivitātēs.  

Latvijā spēkā ir normatīvie akti, kuros ir ietverts trešo valstu pilsoņu integrācijas regulējums, izpētes darba 
kontekstā : 

- Imigrācijas likums, ko 2002.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi Saeima un pēdējie tā grozījumi, kas ir spēkā no 
2018.gada 1.janvāra, regulē trešo valstu pilsoņu tiesības saņemt uzturēšanās atļaujas Latvijā, t.sk. 
nodarbinātības, uzņēmējdarbības uzsākšanas un investēšanas nolūkos. Termiņuzturēšanās atļauju šajā likumā 
noteiktajā kārtībā ārzemniekam ir tiesības pieprasīt uz laiku līdz pieciem gadiem, noslēdzot darba līgumu, kļūstot 

                                                           
38 Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr.542 “Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādnēm 2012.–2018.gadam” 
39 Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra rīkojums Nr. 268 “Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanas plānu 2017.-2018. gadam” 
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par valdes vai padomes locekli, investējot komercdarbībā vai nekustamajā īpašumā, uz diviem gadiem kļūstot 
par ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvi un uz vienu gadu kā pašnodarbināta persona. Pēdējie 
grozījumi Imigrācijas likumā paredz trīs nozīmīgus risinājumus - augsti kvalificētu speciālistu piesaiste, 
saīsināts un pilnveidots vispārējais darbaspēka piesaistes process, kā arī iespēja ārzemju studentiem 
strādāt 20 stundas nedēļā pie jebkura darba devēja. 

- Ministru kabineta noteikumi « Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās 

darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus » (Nr.108 20.02.2018). Lai vidējā termiņā nodrošinātu 

sabalansētu darba tirgus un ekonomikas attīstību, Ministru kabinets apstiprināja profesiju sarakstu, kurās šobrīd 

vērojams būtisks darbaspēka trūkums un kurās varētu piesaistīt ārvalstu speciālistus, piemērojot atvieglotus 

nosacījumus, noformējot darba atļaujas gadījumos, ja darbam Latvijas Republikā šajās profesijās tiek uzaicināti 

trešo valstu pilsoņi. Darba tirgus politika trešo valstu pilsoņu piesaistes kontekstā ir mērķēta uz augsti kvalificētu 

speciālistu piesaisti, kas palīdzētu risināt šobrīd vērojamo darbaspēka trūkumu virknē uzņēmumu, īpaši 

apstrādes rūpniecības un informāciju komunikāciju tehnoloģiju nozarēs, kas ierobežo Latvijas ekonomikas 

izaugsmi, uzņēmumu produktivitātes pieaugumu un investīciju piesaisti, un līdz ar to arī labi apmaksātu darba 

vietu veidošanos. 

Integrācijas termina definīcija nav iekļauta nevienā likumā. Latvijā integrācijas politikas kontekstā kopumā tiek 
pieņemta definīcija, kura ir iekļauta “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādnēs 2012.–2018. gadam”40, kas 2011. gadā ir apstiprinātas ar Ministru kabineta rīkojumu. 
Sabiedrības integrācijas definīcija ir sekojoša:  

visu Latvijā dzīvojošo cilvēku iekļaušanās sabiedrībā, neraugoties uz viņu nacionālo piederību un 

pašidentifikāciju. Integrācijas kopīgais pamats ir latviešu valoda, piederības sajūta Latvijas valstij, un tās 

demokrātiskajām vērtībām, cieņa pret Latvijas unikālo kultūrtelpu, kopīgas sociālās atmiņas veidošana. 

Sabiedrības integrācija veicina pilsonisko līdzdalību, kas ir vērsta uz sabiedrisko problēmu demokrātisku un 

racionālu risināšanu, stiprina indivīdu savstarpējo sadarbību un uzticību. Integrācija vienlaikus nozīmē valsts 

nācijas atvērtību un cieņu pret mazākumtautību savpatnību un to tiesībām saglabāt savu atšķirīgo identitāti. 

Integrācijas uzdevums ir arī veicināt imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, piedāvājot motivējošus līdzekļus un 

iespējas apgūt saliedētas sabiedrības kopējos pamatus. 

Kā norāda eksperti, lielākais izaicinājums trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā, šī izpētes darba kontekstā, ir 
vēsturiskās un sociālās atmiņas pārvarēšana, kas ir radījusi sabiedrībā paliekošu nepatiku pret imigrantiem, 
īpaši darbaspēka ieplūšanu. Ņemot vērā negatīvo dabisko pieaugumu, valstij ir jāpieliek lielas pūles, lai 
nodrošinātu ekonomikas augšupeju, nepieciešamā darbaspēka apjomu un sabiedrības izpratni šajos 
jautājumos. Turklāt mediji, atspoguļojot ar migrāciju saistītus tematus, viedokļus un to rāmējumus, palielina uz 
stereotipiem balstītas (prejudical attitudes) attieksmes nodošanu sabiedrībai.   

No trešo valstu pilsoņu skatupunkta būtisks izaicinājums piekļuvei vietējam darba tirgum ir latviešu valodas 
zināšanu nepieciešamība. 2017. gadā veiktajā pētījumā „Trešo valstu pilsoņu situācija Latvijā”41 kā būtiskāko 
nestrādāšanas iemeslu trešo valstu pilsoņi min latviešu valodas zināšanu trūkumu. Lai gan šajā rādītājā 
vērojama pozitīva dinamika, salīdzinot ar 2015. gadu, joprojām vairāk nekā puse (52%) nestrādājošo trešo valstu 
pilsoņu norādījuši, ka nestrādā valodas zināšanu trūkuma dēļ (2015. gadā tādu bija 70,5%). Nākamie biežāk 
minētie nestrādāšanas iemesli ir zems atalgojums (24%), grūtības atrast darbu savā profesijā (20%) un pārāk 
augstas latviešu valodas zināšanu prasības (17%). Vēl 13% aptaujāto par nozīmīgu šķērsli darbam norādīja 
studijas. Vienlaikus citu nestrādāšanas iemeslu vidū studenti bieži vien minēja grūtības atrast darbu uz nepilnu 
slodzi. 

                                                           
40 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.–2018.gadam, 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/KM_130515_Prec_Nac_ident_pilson_sab_un_itegr_polit_pamatnost_2012-
2018.pdf  
41 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017.gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/KM_130515_Prec_Nac_ident_pilson_sab_un_itegr_polit_pamatnost_2012-2018.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/KM_130515_Prec_Nac_ident_pilson_sab_un_itegr_polit_pamatnost_2012-2018.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
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Laika posmā no 2017.-2018. gadam ir aktivizējušās diskusijas valdības līmenī, pamatā ar darba devēju 
organizāciju līdzdalību, par viesstrādnieku piesaisti un iespējamiem atvieglojumiem imigrācijas jomā. Diskusijas 
norisinājās sakarā ar 2017. gada 2. februārī Saeimas pieņemtajiem Grozījumiem Imigrācijas likumā, kas noteica 
atvieglotos nosacījumus augsti kvalificētajiem trešo valstu pilsoņiem profesijās, kurās prognozēts būtisks 
darbaspēka trūkums.42 Ekonomikas ministrija izstrādāja Ministru kabineta noteikumus “Specialitātes (profesijas), 
kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus”, 
kurus valdība pieņēma 2018. gada 20. februārī, iekļaujot sarakstā 237 profesijas/specialitātes.43 Dažas darba 
devēju organizācijas, norādot uz darbaspēka trūkumu, aicināja profesiju sarakstu papildināt ar citām profesijām, 
kur ir nepieciešama vidējā vai zemā kvalifikācija. Piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – 
LDDK) un Autopārvādātāju asociācija “Latvijas auto”, kā arī Satiksmes ministrija ierosināja profesiju sarakstā 
iekļaut kravas automobiļa vadītājus. LDDK arī ieteica papildināt sarakstu ar pārtikas rūpniecības un 
lauksaimniecības nozares speciālistiem, kā arī viesmīlības nozares profesijām (pavāri, viesnīcas istabenes, 
trauku mazgātāji u.c.). Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) aicināja no saraksta 
izslēgt vairākas augsti kvalificētu speciālistu kategorijas, piemēram, ārstus, norādot uz zemo atalgojumu kā 
iemeslu darbaspēka trūkumam. Tāpat lauksaimnieku un pārtikas nozares organizācijas aicināja lēmumu 
pieņēmējus veikt turpmākos atvieglojumus darba devējiem sezonas darbinieku piesaistē pārtikas un 
lauksaimniecības sektorā. Savukārt Ekonomikas ministrija un LBAS uzskatīja, ka vidējās un zemās kvalifikācijas 
darbinieku masveida ieplūšanas veicināšana var provocēt vidējā atalgojuma samazināšanos konkrētajā 
specialitātē vai nozarē.44  

Vienlaikus 2017. gadā norisinājās ekspertu diskusijas par Sabiedrības integrācijas politikas plānu, ko 

organizēja Kultūras ministrija. Ziņojumā „Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas 

nostiprināšana. Priekšlikumi Sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025. gadam”45 eksperti ir 

apkopojuši aktuālo informāciju un diskusiju rezultātus46, iekļaujot sadaļu par trešo valstu pilsoņu integrāciju. 

Kultūras ministrija ir atbildīga par valsts integrācijas politikas izstrādi un ieviešanu. Kā norāda ministrijas eksperti 
galvenie izaicinājumi integrācijas politikas izstrādes kontekstā ir nepietiekamā sasaiste starp imigrācijas un 
integrācijas pasākumiem, un integrācijas pasākumu tiesiskā regulējuma trūkums.47 Savukārt attiecībā uz 
integrācijas politikas ieviešanu būtiskākais izaicinājums ir integrācijas pasākumu koordinācija un informācijas 
pieejamība, jo kopā ar Kultūras ministriju saliedētas sabiedrības veidošanas procesā iesaistās arī Izglītības un 
zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu 
ministrija, Aizsardzības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī nevalstiskās organizācijas.  

                                                           
42 Tika noteikts, ka Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītājiem, kas tiks nodarbināti profesijā, kas iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā profesiju 
sarakstā ar profesijām, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu, darba samaksu nosaka atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto 
samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2 (līdz šim – 1,5). Vienlaikus tika noteikts, ka gadījumos, ja ārzemnieks tiks nodarbināts profesijā, kas 
iekļauta MK apstiprinātajā profesiju sarakstā ar profesijām, kurās tiek prognozēts būtisks darbaspēka trūkums, NVA pieteiktajai brīvajai darba vietai ir 
jābūt brīvai ne mazāk par 10 darba dienām (līdz šim - mēnesi). Saskaņā ar Imigrācijas likuma grozījumiem, Eiropas Savienības zilo karti piešķir arī 
gadījumos, kad personas nav ieguvušas attiecīgo augstāko izglītību, bet tām ir vismaz piecu gadu pieredze attiecīgajā jomā. 
43 Ministru kabineta noteikumi Nr.108, prot. Nr. 11 26. § 
44 K.Liepiņa, Kas strādās vasarā – pirms sezonas kārtējo reizi trūkst darba roku, 27.04.2018, pieejams šeit: www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/kas-stradas-
vasara-pirms-sezonas-kartejo-reizi-trukst-darba-roku.d?id=49976521  
45 Kultūras ministrija, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs „Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas 
kultūrtelpas nostiprināšana. Priekšlikumi Sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025. gadam”, Rīga, 2017, pieejams:   
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un
%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf  
46 Piemēram, ziņojumā ir iekļauts priekšlikums pielāgot latviešu valodas mentora pakalpojumu ne tikai bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (ko 
2018.gada vidū plāno ieviest NVA), bet arī citām jauniebraucēju grupām, lai palīdzētu tām apgūt profesionālo leksiku un labāk iejustos darba vidē. Eksperti 
atzīmēja nepieciešamību uzlabot trešo valstu pilsoņu integrācijas politikas koordināciju, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu, nodrošināt bezmaksas 
latviešu valodas kursus jauniebraucējiem, apmācīt speciālistus, pakalpojuma sniedzējus un darba devējus par starpkultūru komunikāciju, pret-
diskrimināciju un dažādību u.c. Jāatzīmē, ka vairāki priekšlikumi pašreiz tiek īstenoti PMIF projektu ietvaros, ko administrē Kultūras ministrija (latviešu 
valodas un integrācijas kursi trešo valstu pilsoņiem, Informācijas centrs iebraucējiem u.c.)46 un Sabiedrības integrācijas fonds (projekts „Dažādības 
veicināšana”, kura mērķis ir veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos un 
kas kā vienu no aktivitātēm paredz darba devēju un viņu darbinieku izglītošanu un sabiedrības izpratnes celšanu par sociālās iekļaušanas un 
diskriminācijas novēršanas jautājumiem). 
47 Prezentācija “Integrācijas politika”, 2016. Pieejama 
old.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/0_2016/04_2016/amitie_code_prezentacijas/4.%20Integracijas%20politika.pdf  

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/kas-stradas-vasara-pirms-sezonas-kartejo-reizi-trukst-darba-roku.d?id=49976521
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/kas-stradas-vasara-pirms-sezonas-kartejo-reizi-trukst-darba-roku.d?id=49976521
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf
http://www.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/0_2016/04_2016/amitie_code_prezentacijas/4.%20Integracijas%20politika.pdf
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Eksperti, balstoties uz situācijas raksturojumu, iepriekš veiktajiem pētījumiem un fokusa grupas diskusiju 
rezultātiem, identificējuši sekojošas galvenās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijas politikas ieviešanas 
kontekstā, kas skar gan politikas veidotājus un ieviesējus, gan pašus trešo valstu pilsoņus un citus iebraucējus:  

1. Koordinācijas trūkums integrācijas politikas ieviešanā. Ne vienmēr ir skaidrs, kura iestāde ir atbildīga par 
integrācijas politikas ieviešanu, un trūkst koordinācijas starp dažādām iesaistītajām iestādēm un organizācijām 
(tajā skaitā NVO, kas ievieš kādas aktivitātes). Koordināciju kavē arī tas, ka izvērtējumi par jauniebraucēju 
integrāciju tiek veikti neregulāri, ierobežot iespējas pēc iespējas ātrāk reaģēt uz identificētajiem trūkumiem un 
vajadzībām.  

2. Latviešu valodas apguves pieejamība un pēctecība. Pašreizējais mācību stundu apjoms nav pietiekošs, ir 
pārāk ilgi pārtraukumi starp kursiem, ilgs gaidīšanas laiks kursu uzsākšanai, turklāt bez maksas praktiski 
iespējams apgūt vien pirmos divus valodas prasmju līmeņus.  

3. Piekļuve pirmsskolas un vispārējai izglītībai. Tas, ka bērni nezina latviešu valodu un ka nav pieejams papildus 
kursu piedāvājums, kavē mācību procesu. Tāpat skolotāju komunikācija ar bērniem-jauniebraucējiem valodas 
barjeras dēļ un adaptācijas veicināšanas process ir nepilnīgs, jo tam trūkst finanšu un personāla resursu un 
prasmju.  

4. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai. Pieejamie atbalsta pasākumi nodarbinātības veicināšanai, tajā skaitā 
latviešu valodas apmācības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas vai papildināšanas pasākumi, 
mērķētā veidā pieejami vien starptautiskās aizsardzības saņēmējiem un reģistrētiem bezdarbniekiem, turklāt 
visu jauniebraucēju piekļuve šiem pasākumiem ir ierobežota arī valodas barjeras dēļ. Liela daļa trešo valstu 
pilsoņu savā darba vidē sarunājas krieviski un neizjūt nepieciešamību pēc latviešu valodas apguves, kā arī 
pašreizējais valodu kursu piedāvājums ne vienmēr ir viegli pieejams jau strādājošajiem. Piekļuvi nodarbinātībai 
kavē arī grūtības ārvalstīs iegūtas izglītības vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanā Latvijā.  

5. Integrācijas kursu un atbalsta pasākumu pieejamība. Līdzīgi kā valodu kursu pieejamība, arī integrācijas 
kursu pieejamība ir balstīta projektu finansējumā, kas ierobežo to pēctecību un nepārtrauktību. Papildus, 
integrācijas kursu saturs ne vienmēr atbilst jauniebraucēju vajadzībām un interesēm un ir drīzāk informatīvs, 
nevis interaktīvs.  

6. Pilsoniskās un politiskās līdzdalības ierobežojumi. Personas bez Latvijas pilsonības neapzinās dažādos 
veidus, kā iespējams iesaistīties lēmumu pieņemšanā informācijas trūkuma dēļ vai informācijas pieejamības 
svešvalodā dēļ.  

7. Mājokļa tirgus pieejamība. Mājokļu cenas sagādā grūtības nodrošināt sev dzīvesvietu, un atbalsts mājokļa 
izmaksu segšanai šai jauniebraucēju grupai praktiski nav pieejams, jo pašvaldību sociālo dzīvokļu piedāvājumu 
ietekmē situācija katrā novadā vai pilsētā.  

8. Pastāv zems izpratnes un tolerances līmenis gan sabiedrībā kopumā, gan arī to cilvēku vidū, kas ikdienā 
strādā ar mērķa grupu.  

9. Finansējuma trūkums visaptverošu integrācijas pasākumu ieviešanai arī ir ietekmējis rezultatīvo rādītāju 
sasniegšanu un būtiski ierobežo turpmāko aktivitāšu plānošanu.48 

 

  

                                                           
48 Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas stiprināšana. Priekšlikumi Sabiedrības integrācijas plānam 2019. -2025. gadam. Ekspertu 
ziņojums”, 2017. Pieejams 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un
%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/Ekspertu%20zinojums%20vienojosas%20nacionalas%20identitates%20un%20kulturtelpas%20nostiprinasanai.pdf
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3. TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ  
 

Viens no galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem darba tirgus jomā ir “Iekļaujošas nodarbinātības 
pamatnostādnes 2015.-2020. gadam”49, kuru mērķis ir sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi 
izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot 
bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc 
iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti. Viens no pamatnostādņu 
pamatprincipiem, ir “veidot politiku, kas veicina darba tirgus attīstību un imigrantu un viņu bērnu sociālo 
integrāciju, kā arī politiku, kuras ietvaros imigrantu prasmes tiktu izmantotas ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai”. 

Trešo valstu pilsoņiem pieejami ir latviešu valodas un integrācijas kursi, kuri lielākoties tiek īstenoti Eiropas 
Savienības fondu programmu ietvaros. Integrācijas kursi sniedz iespēju trešo valstu pilsoņiem apgūt vispārējas 
un vispusīgas zināšanas par Latviju – vēsturi, kultūru, valsts pārvaldes sistēmu, izglītības un veselības 
pakalpojumu saņemšanas iespējām, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām un tiesisko regulējumu. Visi 
kultūrorientācijas un Kultūras ministrijas organizētie latviešu valodas apguves pasākumi ir pieejami visiem trešo 
valstu pilsoņiem, neatkarīgi no viņu nolūkiem attiecībā uz rezidēšanas ilgumu vai pilsonības iegūšanas vēlmes. 
Vienīgi pasākumi, kas specifiski veidoti starptautiskās aizsardzības personām nav pieejami citiem trešo valstu 
pilsoņiem. 

Laikā līdz 2015. gadam notika Eiropas Komisijas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2007. - 2013. 

gada Daudzgadu programmas ieviešana Latvijā. No nacionālā budžeta pastāvīgi tiek nodrošināta normatīvajos 

aktos noteikto pakalpojumu pieejamība un sniegšana trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības 

personām. Kopš 2016. gada janvāra aktivitātes trešo valstu pilsoņu un starptautiskās aizsardzības personu 

uzņemšanas un integrācijas jomā tiek īstenotas PMIF  2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības ietvaros. 

2016. un 2017. gada laikā ar PMIF atbalstu ir īstenoti 22 projekti. No tiem 12 projekti patvēruma un migrācijas 

jomā un 10 projekti – integrācijas jomā, no kuriem projektos tiešā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi. Projektu 

īstenošanā ir iesaistījušās gan valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas.50 

Saskaņā ar PMIF Nacionālās programmas īstenošanas plānu integrācijas jomā no PMIF līdzekļiem ir paredzēts 
atbalstīt koordinējošo struktūru un dažādu speciālistu kapacitātes celšanu; trešo valstu pilsoņu pārstāvošo NVO 
konsultatīvās platformas darbību; integrācijas pasākumus, kas pilnveido starpkultūru dialoga prasmes; 
integrācijas kursus; pasākumus, kas ļauj pilnveidot specifiskas programmas trešo valstu pilsoņiem; informācijas 
pieejamības uzlabošanu; latviešu valodas kursus dažādām grupām un latviešu valodas apmācības metodikas 
izstrādi, mediju kvalitātes celšanu, apmācot žurnālistus.51 

Savukārt, lai nodrošinātu ilgtspējīgu koordinācijas sistēmas imigrantu līdzdalības atbalstam izveidi un darbību 
visos Latvijas reģionos, un lai izveidotu koordinētu atbalsta sistēmu imigrantiem, nodrošinot pilnvērtīgu 
informāciju par atbalsta, adaptācijas un integrācijas pasākumiem, 2016. gadā ir izveidots “Informācijas centrs 
imigrantiem”, kurš 2018. gadā darbu turpina kā “Informācijas centrs iebraucējiem”. 

 

  

                                                           
49 Ministru kabineta rīkojums Nr.244, Rīgā 2015.gada 12.maijā (prot.Nr.23 21.§) „Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam”, 
pieejamas: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/pamatnostadnes_latvijas_vestnesis.pdf. 
50 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017.gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf  
51 Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017.gadā. Pieejams http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/pamatnostadnes_latvijas_vestnesis.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/publications/BISS_Petijuma_zinojums_2017.pdf
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INFOGRAMMA: TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJAS DARBA TIRGŪ NODROŠINĀŠANĀ 

IESAISTĪTĀS VALSTS INSTITŪCIJAS UN SADARBĪBAS PARTNERI 

 

  

•Darba politikas izstrāde un tās īstenošanas 
organizēšana un koordinēšana

•NVA sniegtie atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, 
darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām 
personām

•Darba tirgus īstermiņa prognozes

Labklājības ministrija

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA)

•Sabiedrības integrācijas politikas izstrāde un 
koordinēšana

•Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu 
administrēšana: Informācijas centrs iebraucējiem, 
latviešu valodas un integrācijas kursi trešo valstu 
pilsoņiem

Kultūras ministrija

•Politikas veidošana migrācijas jomā

•Uzturēšanās atļauju un tiesību uz nodarbinātību 
piešķiršana un anulēšana

Iekšlietu ministrija

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 

•Ārvalstīs iegūto diplomu atzīšana

•Profesionālās pilnveides kursi, mūžizglītība

Izglītības un zinātnes 
ministrija

•Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes

•Diskusijas par darbaspēka pieejamību un 
atvieglojumiem visstrādnieku piesaistei dažādās 
profesijās

Ekonomikas ministrija

•Sabiedrības integrācijas finansiālā atbalstīšana un 
veicināšana

•Projekts "Dažādības veicināšana" (līdzfinansēts no 
Eiropas Sociālā fonda), kura mērķis ir veicināt sociālās 
atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto 
personu nodarbinātību un sociālekonomisko 
iekļaušanos

Sabiedrības integrācijas 
fonds

•Starpsektorālā Dialoga platforma (biedrība 
"Patvērums "Drošā māja")

•Diskusijas par viesstrādnieku piesaistes jautājumiem

•Diskusijas par Sabiedrības integrācijas politikas plānu

Sociālie partneri, darba 
devēji, nevalstiskās 

organizācijas, eksperti
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Tabula 3-1 
 INTEGRĀCIJAS JOMU PĀRSKATS 

 
Joma Apraksts   Atbildīgā iestāde  

Apmācības un 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

 

Trešo valstu pilsoņiem, kuri NVA ir saņēmuši bezdarbnieka vai 

darba meklētāja statusu, ir pieejami pasākumi kvalifikācijas un 

prasmju paaugstināšanai atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. 

Tās ir apmācības un nodarbinātības pakalpojumi, kas iekļauj 

praktiskās apmācības pie darba devēja, konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumus, neformālās izglītības ieguvi, 

profesionālās tālākizglītības kursus, algotus sabiedriskos 

darbus, pasākumus pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. Dalība piedāvātajos NVA pasākumos ir brīvprātīga. 

Atsevišķos pasākumus ir izmantota kupona metode, kad 

pasākuma dalībnieks - bezdarbnieks saņem stipendiju 5 eiro 

dienā. 

Par pasākumu ieviešanu 

un īstenošanu ir atbildīga 

NVA. 

Dažādu prasmju 

pilnveidošana 

 

Latviešu valodas kursu vispārīgais mērķis ir veicināt personu, 

kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijā, 

iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot 

pakalpojumu pieejamību mērķgrupai. Latviešu valodas kursus 

piedāvā valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī 

pašvaldības savu budžetu ietvaros pašvaldības teritorijā 

deklarētām personām.  

 

Latviešu valodas kursus 

PMIF projektu ietvaros 

īsteno Latviešu valodas 

aģentūra, kas ir tiešās 

pārvaldes iestāde, 

biedrība “Izglītības 

attīstības centrs” un 

Daugavpils Universitāte. 

PMIF atbalstīto projektu ietvaros tiek organizēti bezmaksas 

integrācijas kursi. Kursu vispārīgais mērķis ir veicināt trešo 

valstu pilsoņu iekļaušanas Latvijas sabiedrībā. 

Integrācijas kursus PMIF 

projektu ietvaros īsteno 

biedrība “Sadarbības 

platforma”, Daugavpils 

Universitātes 

Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas 

biedrība “Intelekta parks” 

un biedrība “Inovāciju 

centrs”. 

Personām ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu NVA 

piedāvā apmeklēt valodu kursus (latviešu valoda, angļu valoda, 

krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, zviedru valoda, 

norvēģu valoda), ja tāda vajadzība ir konstatēta kā 

nepieciešama konkrētam amatam vai nozarei. Valodu kursu 

mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju 

kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to 

konkurētspēju tirgū. Dalība kursos ir brīvprātīga un tiek 

organizēta pēc kupona metodes, kad pasākuma dalībnieks - 

bezdarbnieks saņem stipendiju 5 eiro dienā. 

Par pasākumu ieviešanu 

un īstenošanu ir atbildīga 

NVA. 

Konsultācijas un 

informācijas 

nodrošināšana 

 

Kultūras ministrija ir izveidojusi “Informācijas centru 

iebraucējiem”. Tas izveidots, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 

koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam visos Latvijas 

reģionos, nodrošinot pilnvērtīgu informāciju par atbalsta, 

adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā. Ikviens 

trešo valstu pilsonis “Informācijas centru iebraucējiem” var 

saņemt šādus pakalpojumus: 

- nepieciešamo informāciju par dzīvi Latvijā; 

- profesionālu juristu konsultācijas par uzturēšanās atļaujām un 

“Informācijas centra 

iebraucējiem” darbību 

projekta ietvaros 

nodrošina nevalstiskā 

organizācija “Patvērums 

“Droša māja””. Projekts 

tiek līdzfinansēts PMIF 

ietvaros. 
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to saņemšanas procedūru, par darba iespējām Latvijā, 

veselības aprūpi, izglītību, sociālajiem un sadzīves jautājumiem; 

- psihologa konsultācijas krīzes situācijas vai pēc traumas 

problēmu risināšanai;  

- tulkošanas pakalpojumus 15 retajās valodās. 

 

Lai veicinātu integrācijas procesa divvirzienu attīstību tiek 

sniegtas konsultācijas pakalpojumu sniedzējiem, darba 

devējiem un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem; ir izveidota 

„Starpsektorālā dialoga platforma”, tajā iesaistot valsts iestāžu, 

pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātu institūciju, t.sk. 

uzņēmēju pārstāvjus. 

 

 

 Trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir likumisks pamats uzturēties 

Latvijā, ir pieejama bezmaksas individuāla konsultācija pie 

karjeras konsultanta52. Konsultācija ietver: 

• pārrunas, kurās konsultants izvērtē konkrēto situāciju un 

izvēlas atbilstošas konsultāciju metodes, ņemot vērā personas 

motivāciju, izglītību, pašreizējas vajadzības, veselības stāvokli 

un citas nianses; 

• izzinot personas vēlmes un dotības, konsultants palīdz 

saskatīt un mērķtiecīgi izmantot savas personības spējas; 

• sniedz informāciju par konkrētajā gadījumā piemērotākajiem 

NVA pakalpojumiem, ja nepieciešams, palīdz sagatavot CV, 

motivācijas vēstuli, veidot darba meklēšanas stratēģiju. 

 

Karjeras konsultanta 

pakalpojumu nodrošina 

NVA. 
 

Personām ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu NVA 

rīko “Informatīvās dienas”, kurās sniedz informāciju par NVA 

pieejamo pakalpojumu klāstu, kā arī sniedz informatīvu 

atbalstu darba meklēšanā. Šādas “Informatīvās dienas” notiek 

visās NVA filiālēs vismaz reizi nedēļā.  

Par pasākumu ieviešanu 

un īstenošanu ir atbildīga 

NVA. 

Starpkultūru attiecības 

darba vietā 

Darba devēji, kas nodarbina kvalificētos trešo valstu pilsoņus, 

īsteno pasākumus šo personu integrācijai Latvijas sabiedrībā, 

nodrošinot latviešu valodas apmācības, veselības 

apdrošināšanas pakalpojumus, sniedzot atbalstu mājokļa 

jautājumā.53 

Darba devēji 

Īpaši pielāgotas 

apmācību 

programmas riska 

grupām 

NVA ir izstrādājusi aktivizācijas pasākumus ilgstošiem 

bezdarbniekiem, kuru laikā ir iespējams saņemt speciālistu 

(karjeras konsultanta, psihoterapeita un psihologa) individuālas 

konsultācijas. Pasākuma ietvaros bezdarbnieks var veikt 

apmaksātu veselības pārbaudi pie arodslimības ārsta, saņemt 

narkologa atzinumu, veikt profesionālās piemērotības 

noteikšanu un piedalīties motivācijas programmā, kura ir īpaši 

izstrādāta bezdarbniekiem ar atkarībām. 

Lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, 

tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un 

Par pasākumu ieviešanu 

un īstenošanu ir atbildīga 

NVA. 

                                                           
52 Tā kā visi NVA pakalpojumi tiek sniegti valsts valodā, tad, ja trešās valsts pilsonis nav apguvis valsts valodu tādā līmenī, lai varētu saprast informāciju, 
iespēju robežās, tiek izmantota iespēja nodrošināt bezmaksas tulkošanas pakalpojumus biedrības “Patvērums “Drošā māja”” projekta ietvaros vai 
piesaistīt valodas zinātāju, kas sniedz informāciju klientam saprotamā valodā. 
53 Baltic Institute of Social Sciences, Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017. Pētījuma rezultātu ziņojums, pieejams 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/TVP_petijuma_zinojums_2017-BISS.pdf     

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Petijumi/TVP_petijuma_zinojums_2017-BISS.pdf
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iekārtošanos pastāvīgā darbā, NVA piedāvā subsidētās 

darbavietas.  

 Lai vidējā termiņā nodrošinātu sabalansētu darba tirgus un 

ekonomikas attīstību, Ministru kabinets apstiprinājis profesiju 

sarakstu54, kurās šobrīd vērojams būtisks darbaspēka trūkums 

un kurās varētu piesaistīt ārvalstu speciālistus, piemērojot 

atvieglotus nosacījumus, noformējot darba atļaujas gadījumos, 

ja darbam Latvijas Republikā šajās profesijās tiek uzaicināti 

trešo valstu pilsoņi. Noteikumos iekļautie atvieglojumi tiek 

attiecināti tikai uz augsti kvalificētiem speciālistiem. 

 

Atbildīgā institūcija ir 

Ekonomikas ministrija, kas 

izstrādā darba tirgus 

vidēja un ilgtermiņa 

prognozes un uztur darba 

tirgus analīzes un 

prognozēšanas sistēmu. 

Atbalsta pasākumi 

migrantiem vai darba 

devējiem 

Trešo valstu pilsoņiem, tāpat kā jebkuriem citiem NVA 
reģistrētiem bezdarbniekiem vai darba meklētājiem, ir pieejami 
NVA darba meklēšanas atbalsta pasākumi55 – individuālā darba 
meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana 
(klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par 
darba meklēšanas metodēm. 
Uzņēmēji, pieņemot darbā imigrantus, var izmantot to pašu NVA 
piedāvāto atbalstu, kā, nodarbinot jebkuru Latvijas pilsoni, 
piemēram, saņemt daļēju dotāciju darba algai, darba vadītājam, 
attiecīgos gadījumos arī darba vietas pielāgošanai subsidētā 
darba gadījumā vai apmācībā pie darba devēja. 

Karjeras konsultanta 

pakalpojumu nodrošina 

NVA. 
 

Atbalsts 

pašnodarbinātām 

personām 

Visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem, tai skaitā trešo valstu pilsoņiem, ir iespēja 
piedalīties Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības 
uzsākšanai. Pasākuma mērķis ir sniegt konsultatīvu un finanšu 
atbalstu, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību 
un ievirzi komercdarbības veikšanā, uzsākt komercdarbību vai 
pašnodarbinātību. Tiek nodrošinātas konsultācijas biznesa plāna 
sagatavošanā un izstrādāšanā.  
Tā kā dalībai šajā pasākumā nepieciešama attiecīga izglītība un 
samērā augstas latviešu valodas zināšanas, tad trešo valstu 
pilsoņu iesaiste šajā pasākumā ir ļoti zema. 

Par pasākumu ieviešanu 
un īstenošanu ir atbildīga 
NVA. 

 

  

                                                           
54 Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 108., Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā 
Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus. – Latvijas Vēstnesis Nr. 47 (6133), 2018. gada 6. marts. 
55 Tā kā visi NVA pakalpojumi tiek sniegti valsts valodā, tad, ja trešās valsts pilsonis nav apguvis valsts valodu tādā līmenī, lai varētu saprast 
informāciju, iespēju robežās, tiek izmantota iespēja nodrošināt bezmaksas tulkošanas pakalpojumus biedrības “Patvērums “Drošā māja”” projekta 
ietvaros vai piesaistīt valodas zinātāju, kas sniedz informāciju klientam saprotamā valodā. 
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4. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI INTEGRĀCIJAS JOMĀ LATVIJĀ 

4.1. Valsts budžeta atbalstīti integrācijas pasākumi 

1. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums Ministru kabineta noteikumi Nr.108 “Specialitātes (profesijas), kurās prognozē 

būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt 

ārzemniekus”  

Veids Normatīvais akts 

Joma Atbalsta pasākumi noteiktai trešo valstu pilsoņu grupai 

Mērķgrupa 

 

☒  Augsti kvalificēti trešo valstu pilsoņi 

Budžets 

 

- 

 

Saite 

 

https://likumi.lv/ta/id/297537-specialitates-profesijas-kuras-prognoze-butisku-

darbaspeka-trukumu-un-kuras-darba-latvijas-republika-var-uzaicinat-arzemniekus 

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

a) Profesiju sarakstā ir iekļautas 237 augsti kvalificētas profesijas/ specialitātes, kurās 

plānots piesaistīt trešo valstu pilsoņus, piemērojot atvieglotus nosacījumus, noformējot 

darba atļaujas. 

b) Dalība ir brīvprātīga.  

c) Uz trešo valstu pilsoņiem attiecināmi šādi atvieglojumi:  

 ja nodarbinātais vēlas saņemt ES zilo karti - minimālais atalgojums nedrīkst 

būt zemāks par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā reiz 

koeficients 1,2; 

 citos gadījumos - ārvalstnieku var piesaistīt vakancei, kas NVA reģistrēta 

vismaz 10 darba dienas. 

ES pilsoņi uz sarakstā iekļautām profesiju vakancēm var pretendēt tādā pašā kārtībā kā 
Latvijas pilsoņi, piesakoties uz pieejamo vakanci tās publicēšanas laikā. Uz atalgojumu netiek 
attiecināti kādi ierobežojumi.  

d) Minētie atvieglojumi netiks piemēroti trešo valstu pilsoņiem, kurus paredzēts 

nodarbināt Latvijā profesijā vai specialitātē, kura nav iekļauta Ministru Kabineta 

noteikumos iekļautajā profesiju sarakstā. Tāpat, atvieglojumi netiks attiecināti uz 

ārzemnieku, kurš neizpilda citus šobrīd normatīvajos aktos paredzētos kritērijus darba 

atļaujas saņemšanai. 

 

2. Lūdzu, aprakstiet pasākuma saturu:  
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a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

a) 2018. gada 20. februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 108 “Specialitātes 

(profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā 

var uzaicināt ārzemniekus” ir pieņemti saskaņā ar 2017. gada 2. februārī Saeimā pieņemtajiem 

grozījumiem Imigrācijas likumā. Noteikumi stājās spēkā 2018. gada 7. martā.  

b) Nē 

 

c) Augsti kvalificētu speciālistu trūkums, kas šobrīd vērojams virknē uzņēmumu, īpaši 

apstrādes rūpniecības un IKT nozarēs, ierobežo Latvijas ekonomikas izaugsmi, uzņēmumu 

produktivitātes pieaugumu un investīciju piesaisti, un līdz ar to arī labi apmaksātu darba vietu 

veidošanos. Darbaspēka pieejamības jautājums Latvijā kļūst arvien aktuālāks. Ekonomikas 

ministrija prognozē, ka turpmākajos gados situācija kļūs vēl saspringtāka. Latvijā netrūkst 

cilvēku, taču vērojams izteikts darbinieku ar atbilstošām prasmēm trūkums Latvijas 

saimnieciskās aktivitātes centros. Ekonomikas ministrija profesiju sarakstu, kurās prognozēts 

darbaspēka trūkums, veidoja: 
- izmantojot ministrijas rīcībā esošos datus par prognozēto darbaspēka trūkumu;  
- identificējot profesijas, kurās darba devēji jau šobrīd saskaras ar darbaspēka iztrūkumu 
(darba devēju aptauja); 
- prognozējot, kurās profesijās tuvākajā nākotnē sagaidāms būtisks darbaspēka trūkums.  
Vienlaikus saraksts veidots tā, lai izvairītos no situācijas, ka darba devēji piesaista zemu 
izmaksu darbaspēku no trešajām valstīm ar mērķi samazināt vidējo atalgojumu 
konkrētajā specialitātē vai nozarē. 

d) Nepieciešamie dokumenti tiek nokārtoti trešās valsts pilsonim vēl neatrodoties Latvijā. Darba 

devējam ir jānoformē izsaukums/uzaicinājums trešās valsts pilsonim Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldē. Pirms izsaukuma noformēšanas darba devējam ir jāreģistrē vakance 

Nodarbinātības valsts aģentūrā un, gadījumā, ja tas vēlas uzaicināt ārzemnieku, kurš tiks 

nodarbināts kādā no profesiju sarakstā minētajām profesijām, šai vakancei ir jābūt reģistrētai 

vismaz 10 darba dienas. Tāpat, noformējot izsaukumu ārzemniekam, kurš vēlas saņemt ES 

zilo karti, darba devējam jāapliecina darba samaksa, kas šajā gadījumā (ja profesija ir iekļauta 

profesiju sarakstā) nedrīkst būt zemāks par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā 

gadā, piemērojot koeficientu 1,2. 

 

e) Profesiju sarakstā iekļauto speciālistu piesaistei tiks piemēroti šādi atvieglojumi: 

- ja nodarbinātais vēlēsies saņemt ES zilo karti - minimālais atalgojums nedrīkstēs būt zemāks 

par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā reiz koeficients 1,2 (pašreizējā 

koeficienta 1.5 vietā); 
- citos gadījumos - ārvalstnieku varēs piesaistīt vakancei, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā 
reģistrēta vismaz 10 darba dienas (pašreizējā prasība – ne mazāk kā mēnesi). 

 

3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  

a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 

b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  



IZPĒTES DARBS 
TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ 

 

 24 

a) Noteikumu projektu izstrādāja Ekonomikas ministrija, taču ieviesējs ir Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde.  

b) -  

c) Informācija tiek izplatīta caur Iekšlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas informatīvajiem 

materiāliem, kā arī publicējot preses relīzes. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

a) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

b) Kādi ir galvenie rezultāti? 

c) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

d) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

e) Vai pasākums tiks turpināts? 

Šī pasākuma izvērtējums vēl nav veikts, jo tā īstenošana tika uzsākta 2018. gada sākumā. 

2016. gadā tika izsniegtas 677 tiesības uz nodarbinātību ārzemniekiem, kas nodarbināti minēto 

noteikumu iekļautajās specialitātēs/profesijās. Paredzams, ka izsniegto darba atļauju skaits 

būtiski nepalielināsies, jo primāri atvieglojumi vērsti uz to, lai tiktu paātrināts darba atļauju 

noformēšanas process ārzemniekiem, kurus plānots nodarbināt konkrētajās specialitātēs, 

sniedzot iespēju darba devējiem ātrāk piesaistīt nepieciešamos speciālistus. 
 

 

2. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums INFORMĀCIJAS CENTRS IMIGRANTIEM 

Veids Projekts 

Joma Informācijas sniegšana un konsultācijas 

Mērķgrupa 

 

     Visi trešo valstu pilsoņi, kuriem ir likumīgs pamats uzturēties Latvijā. 

Budžets 

 

Kopējās projekta izmaksas: 939 944,15 EUR 

PMIF 704 995,61 EUR, Latvija 234 998,54 EUR 

Saite 

 

http://www.patverums-dm.lv/lv/informacijas-centrs-imigrantiem 

http://www.integration.lv  

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

 

a) Obligāts nosacījums, lai saņemtu centra pakalpojumus, ir likumīga uzturēšanās Latvijā. 

Pirmo reizi ierodoties Informācijas centrā, klientiem tiek lūgts uzrādīt personu apliecinošu 

dokumentu, parasti tā ir uzturēšanās atļauja.  
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b) Visi Informācijas centra pakalpojumi trešo valstu pilsoņiem, ieskaitot patvēruma meklētājus, 

ir bezmaksas. 

c) - 
d) Ja trešo valstu pilsoņiem ir beidzies uzturēšanās atļaujas termiņš, tad palīdzība netiek 

sniegta. 

 

2. Lūdzu, aprakstiet pasākuma saturu:  

a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

a) 18.05.2016. – 31.12.2017. 

b) Informācijas centrs sniedza atbalstu un konsultācijas ne tikai patvēruma meklētājiem, bet 

visiem trešo valstu pilsoņiem, līdz ar to 2015. gada bēgļu krīzes plūsma nav ietekmējusi centra 

darbību.  

c) Informācijas centra darbības uzsākšana bija nepieciešama, lai izveidotu atbalsta sistēmu 

trešo valstu pilsoņiem, izveidojot “vienas pieturas aģentūru”, kur vienkopus varēja saņemt 

dažāda veida pakalpojumus.  

d) Pakalpojumi tiek nodrošināti tad, kad persona ir ieradusies Latvijā 
e) Informācijas centrs bija pieejams Rīgā un četros Latvijas reģionos un darbojās kā vienas 
pieturas aģentūra - nodrošinot informāciju un atbalstu klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un 
Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sniedzot tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās 
- arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c. Projekta ietvaros tika organizētas mācības 
par dažādu kultūru saskarsmes jautājumiem speciālistu izglītošanai, tika attīstīts un koordinēts 
brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, nodrošināta regulāra informācija 
sabiedrībai. 

3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  

a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 

b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas 

atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  

a) Projektu īstenoja nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja””. Projekta uzraudzību 

un administrēšanas funkcijas nodrošināja Kultūras ministrija.  

b) - 

c) Informācija par centra pakalpojumiem tika izplatīta caur masu medijiem, sociālajiem tīkliem, 

piemēram, www.integration.lv, kā arī izmantojot Google Adward rīku. Tāpat centra speciālisti 

ir apmeklējuši visas Latvijas pašvaldības iestādes, informējot par pakalpojumu, kā arī jau 

vairāku gadu garumā ir cieša sadarbība ar valsts institūcijām un tās iesaka klientiem izmantot 

centra pakalpojumus. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

a) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

b) Kādi ir galvenie rezultāti? 

c) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

d) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

e) Vai pasākums tiks turpināts? 

a) Jā 
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b) No 2016. gada maija līdz 2017. gada 31. decembrim Informācijas centrā pakalpojumus 

saņēma 2532 trešo valstu pilsoņi par ļoti dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. 

Centrā pa šo laiku vērsās klienti no 85 valstīm, kopā tika sniegtas vairāk kā 3437 konsultācijas. 

Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 2106 gadījumos, ar tālruņa 

starpniecību sniegta 1021 konsultācija, izmantojot Skype – 332, bet e-pastu – 196 reizes. 

Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti. 

10 klienti saņēma psiholoģisko palīdzību (kopā tika sniegtas 136 psihologa konsultācijas). 

Centrā tulkošanas pakalpojums tika nodrošināts 1988 reizes, kopā 3153,5 stundas 643 

klientiem.  

Tulku pakalpojumi tika nodrošināti ne tikai klientu saziņai ar centra konsultantiem, bet bija 

pieejami arī speciālistiem, kas strādā ar ārvalstniekiem, piemēram, dažādas valsts pārvaldes 

institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes 

iestādes, bankas un darba devēji. 

Centra speciālisti attīstījuši tīmekļa vietni www.integration.lv. Tajā gan ārvalstniekiem, gan 

arī speciālistiem, kas strādā ar šo trešo valstu pilsoņiem, ir iespējams iegūt praktiskas atbildes 

uz dažādiem jautājumiem, kā arī atrast aktuālu informāciju par latviešu valodas apguves un 

integrācijas kursiem, par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas Latvijā. 

c) Visu projekta īstenošanas laiku tā ieviešanu uzraudzīja projekta ārējais izvērtētājs, kurš 

sekoja līdzi projekta progresam un sniedza norādījumus, lai sasniegtu projekta mērķi. Kopā 

projekta īstenošanas laikā tika sagatavoti 4 ārējā vērtētāja ziņojumi. 

Tāpat katra mēneša beigās tulku koordinators lūdza sadarbības organizāciju un institūciju 

pārstāvju atgriezenisko saiti par tulkošanas pakalpojuma kvalitāti.  

d) Izaicinājums, uzsākot centra darbību, bija klientu uzrunāšana un sasniegšana. Ilgu laiku 

centra darbinieki veltīja tam, lai sniegtu informāciju iestādēm par centrā pieejamajiem 

pakalpojumiem.  

e) No 2018. gada 2. janvāra centrs turpina darbību kā “Informācijas centrs iebraucējiem”, 

līgums par centra darbības īstenošanu ir noslēgts līdz 2020. gada 30. jūnijam. 
 

 

3. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 

Veids Vairāku gadu programma 

Joma Apmācības un kvalifikācijas paaugstināšana 

Mērķgrupa 

 

     Pasākums ir pieejams bezdarbniekiem, tai skaitā visiem trešo valstu pilsoņiem, kuri 

reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un atbilst noteiktajiem pasākuma iesaistes 

kritērijiem.      

Budžets 

 

Kopējais budžets ir ap 3,5 miljoni 

Finansējuma avots: 85% ESF, 15 % nacionālais publiskais un privātais finansējums 

Saite 

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2837&from=0 

Apraksts 

 

http://www.integration.lv/
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1. Lūdzu, aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

 

     a) Piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem ir tādi paši kā pārējiem bezdarbniekiem. Dalībai 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var 

pieteikties:  

 bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija; 

 bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze 
nav pieprasīta darba tirgū; 

 bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai 
profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts 
profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš 
iegūtajā profesijā; 

  bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā 
vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā. 

b) Pasākums ir brīvprātīgs un bez maksas. Tiek maksāta stipendija 5 EUR par vienu mācību 
dienu. 
c) Nē, atšķirību nav. 
d) Iemesli atskaitīšanai ir tādi paši kā jebkuram citam bezdarbniekam – ja tiek kavēti vairāk 

nekā 20% no mācībām, bezdarbnieks tiek no mācībām atskaitīts. Ja kavējumu iemesli nav 

attaisnojoši, tad bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto 

stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu. Kamēr persona nav atmaksājusi NVA 

saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu, tikmēr dalība citos NVA pasākumos 

tiek liegta. 

 

2. Lūdzu, aprakstiet pasākuma saturu:  

a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

 a) Tā ir programma, kuras īstenošana šobrīd plānota ES fondu 2014.-2020. gada 

programmēšanas perioda ietvaros, bet programma arī iepriekš bijusi īstenota gan ESF projektu 

ietvaros, gan finansēta no valsts budžeta. 

 b) Nav novērota saikne ar migrācijas tendencēm kopš 2015. gada. 

 c) Pasākums izveidots, lai dotu iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju vai 

pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas 

sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. 

 d) Pasākuma īstenošanas laiks nav noteikts.  
e) Populārākās profesijas, kuras trešo valstu pilsoņi apguvuši vai pilnveidojuši 2017. gadā, ir 
profesionālās pilnveides programma - sociālais aprūpētājs (160 -320 stundas) un profesionālās 
tālākizglītības programmas - noliktavas pārzinis (960 stundas), drēbnieks (640 stundas), 
lietvedis (640 stundas), datorsistēmu tehniķis (960 stundas) un loģistikas darbinieks (960 
stundas). 

3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  

a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 
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b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas 

atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  

 a) Izglītības programmas nodrošina izglītības iestādes, kuras NVA izvēlas ar izsludinājuma 

procedūras palīdzību, vai personas izvēlēta izglītības iestāde. Pasākums tiek īstenots ar 

kuponu metodi. 

b) Nē, visiem bezdarbniekiem nosacījumi ir vienādi; mācības visiem bezdarbniekiem ir bez 

maksas. 

 c) NVA darbinieki sniedz konsultācijas un informāciju par profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmām, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts tulks vai 

valodas zinātājs, kas nodrošina informāciju klientam saprotamā valodā. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

a) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

b) Kādi ir galvenie rezultāti? 

c) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

d) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

e) Vai pasākums tiks turpināts? 

a) Pasākuma mērķis - dot iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju vai arī 

pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas 

sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes – sasniegšana tiek nepārtraukti 

monitorēta, un pašreiz rezultāti liecina par nepieciešamību šīs apmācības turpināt. 

b) Galvenais plānotais rezultāts ir klienta nodarbinātības uzsākšana 6 mēnešu laikā pēc 

mācību programmas pabeigšanas. Pirmo 6 mēnešu laikā darbā iekārtojās 23 trešo valstu 

pilsoņi. Tomēr jāņem vērā, ka daļa klientu, kuri uzsāka apmācības 2017. gadā, tās turpina arī 

2018. gadā. Līdz ar to izvērtēt 2017. gadā rezultātus varēs tikai 2018. gada beigās. 

c) Pasākuma rezultātus izvērtē, ņemot vērā, vai bezdarbnieks tālākizglītības kursos ir ieguvis 

plānoto kvalifikāciju, vai 6 mēnešu laikā pēc profesionālās tālākizglītības vai pilnveides 

programmas pabeigšanas, viņš ir sācis strādāt. 

d) Pastāvīgi tiek apkopota informācija par pieprasītākajām profesijām darba tirgū, un attiecīgi 

pilnveidots mācāmo profesiju saraksts, svītrojot vai pievienojot jaunas darba tirgū pieprasītas 

profesijas. 

e) Tiek plānots īstenot šo pasākumu arī turpmāk. 
 

 

4. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām” 

(subsidētā darba vieta) 

Veids Vairāku gadu programma 

Joma Atbalsta pasākumi noteiktai trešo valstu pilsoņu grupai 

Mērķgrupa 

 

    Pasākums ir pieejams bezdarbniekiem, tai skaitā visiem trešo valstu pilsoņiem, kuri 

reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un atbilst noteiktajiem pasākuma iesaistes 

kritērijiem. 
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Budžets 

 

Kopējais budžets ir ap 4,5 miljoni EUR4,5 miljoni EUR 

Finansējuma avots: 85% ESF, 15 % nacionālais publiskais un privātais finansējums. 

Saite 

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=e

dit&from=0 

Apraksts 

 

1. Lūdzu aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

 

a) Piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem ir tādi paši kā pārējiem bezdarbniekiem. 
Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 

• jaunietis56, kurš bijis bez darba vismaz 6 mēnešus; 
• jaunietis, kurš nav ieguvis vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai ir beidzis 

pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvis 
pirmo pastāvīgo algoto darbu; 

• jaunietis, kurš ieguvis bēgļa vai alternatīvās personas statusu; 
• persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus; 
• persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; 
• persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu; 
• persona, kura bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus 
• persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus, ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem 

apgādājamiem 
• persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem 

• persona ar invaliditāti. 

 
b) Pasākums ir brīvprātīgs. Bezdarbnieks saņem darba algu atbilstoši noslēgtajam darba 

līgumam, bet ne mazāku par minimālo. 
c) Nē, atšķirību nav. 
d) Iemesli pakalpojuma atteikšanai vai pārtraukšanai ir tādi paši kā jebkuram citam 

bezdarbniekam – bezdarbnieks neatbilst iesaistes kritērijiem vai bezdarbnieks, 
strādājot subsidētajā darba vietā, nepilda darba līgumā noteiktos pienākumus. 

 

2. Lūdzu aprakstiet pasākuma saturu:  

a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

a) Tā ir programma, kuras īstenošana plānota ES fondu 2014.-2020. gada programmēšanas 

perioda ietvaros, bet programma arī iepriekš bijusi īstenota gan ESF projektu ietvaros, gan 

finansēta no valsts budžeta. 

b) Nav novērota saikne ar migrācijas tendencēm kopš 2015. gada. 

                                                           
56 Persona vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kura nestudē pilna laika klātienes mācību programmā 
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c) Galvenais pasākuma uzsākšanas iemesls ir nepieciešamība palīdzēt bezdarbniekiem 

izprast darba tirgus prasības, veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos 

pastāvīgā darbā. 

d) Pasākuma īstenošanas laiks nav noteikts. 
e) Trešo valstu pilsoņi aktīvi izmantojuši subsidētā darba iespējas, piem., 2017. gadā strādājuši 
šādās profesijās – apkopējs, šūšanas iekārtu operators, pārdevējs – konsultants, virtuves 
darbinieks, saimniecības vadītājs, saimniecības strādnieks, dienesta viesnīcas vadītājs, 
apsardzes dežurants, apģērbu šuvējs, biroja vadītājs un projekta koordinators. 

3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  

a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 

b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas 

atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  

a) NVA sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām (darba devējiem) organizē subsidēto 
darba vietu izveidi. Darba devēji, kuri var pieteikties pasākuma īstenošanai: 

 Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, 
kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana); 

 Pašnodarbinātas personas;  

 Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;  

 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. 

b) Pasākums ir bezmaksas, bezdarbnieks saņem darba algu. 

c) NVA darbinieki sniedz konsultācijas un informāciju par šo pasākumu, nepieciešamības 

gadījumā tiek piesaistīts tulks vai valodas zinātājs, kas nodrošina informāciju klientam 

saprotamā valodā. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

a) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

b) Kādi ir galvenie rezultāti? 

c) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

d) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

e) Vai pasākums tiks turpināts? 

a) Pasākuma mērķa izpilde tiek nepārtraukti monitorēta, un pašreiz rezultāti liecina par 

nepieciešamību šo pasākumu turpināt. 
 b) Kā iznākuma rādītājs ir plānots – bezdarbnieku skaits, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas 
iesaistīti pasākumā. Kā rezultāta rādītājs ir plānots – pasākuma dalībnieku skaits, kuri ir 
nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā. Darbā 
iekārtošanās vēl nav iespējama, jo klienti turpina dalību pasākumā. Pasākums beigsies tikai 
2018. gadā un 2019. gadā. 
 c) Pasākuma rezultātus izvērtē, ņemot vērā, cik liels skaits no visiem pasākumā iesaistītajiem 
ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā. 
 d) Pasākuma īstenošanā tiek ņemtas vērā darba tirgus mainīgās prasības, kuras izriet no darba 
devēju pieteikumiem subsidētajām darba vietām. 

e) Tiek plānots īstenot šo pasākumu arī turpmāk. 
 

 

5. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums Latviešu valodas kursi projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu” ietvaros 
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Veids Projekts 

Joma Prasmju attīstība 

Mērķgrupa             

 

    Visi trešo valstu pilsoņi, kuriem ir likumīgs pamats uzturēties Latvijā. 

Budžets 

 

Projekta kopējais budžets ir 233 081,53 

PMIF 75%, Latvija 25% 

Saite 

 

http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/dzivoju-latvija-macos-latviesu-valodu/ 

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

 

a) Dalībai latviešu valodas kursiem var pieteikties visi trešo valstu pilsoņi, kuri likumīgi uzturas 

Latvijā. 

b) Dalība kursos ir brīvprātīga un bez maksas. Projekta dalībniekiem tiek nodrošināti mācību 

materiāli. 

c) - 
d) Personas var tikt atskaitītas, ja viņām beidzas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš vai 

tās tiek anulētas. Lai valodas kursi skaitītos sekmīgi pabeigti, ir obligāti jāapmeklē 90% 

nodarbību. Tāpat jāievēro nosacījums, ka trešās valsts pilsonis nedrīkst vienlaicīgi apmeklēt 

vairākus latviešu valodas kursus, kas norisinās PMIF 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

ietvaros projektu ietvaros. 

 

2. Lūdzu, aprakstiet pasākuma saturu:  

a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

a) Projekta darbības laiks ir no 15.11.2016. līdz 31.12.2018. 

b) Nē. 

c) Valsts valodas kursi ir viena no iespējām, kā realizēt sabiedrības integrācijas politiku. Lai 

trešo valstu pilsoņi pilnvērtīgi varētu integrēties Latvijas izglītības sistēmā, darba tirgū un 

uzlabotos viņu piekļuve pieejamajiem pakalpojumiem, noteicoša loma ir latviešu valodas 

pamatzināšanām. 

d) Kursi ir pieejami pēc ierašanās Latvijā. 
e) Projekta galvenā aktivitāte ir intensīvie latviešu valodas kursi (120 stundas). Plānots apmācīt 
300 trešo valstu pilsoņus. 

3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  
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a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 

b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas 

atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  

a) Projektu īsteno nevalstiskā organizācija “Izglītības attīstības centrs”. Projekta koordinējošā 

iestāde ir Kultūras ministrija kā PMIF deleģētā iestāde. 

b) - 

c) Informācija par iespēju pieteiktos kursos tiek galvenokārt izplatīta caur organizācijas 

sadarbības partneriem. Ir pieejami gan informatīvi bukleti, gan informācija atrodama trešo 

valstu pilsoņiem domātā interneta vietnē www.integration.lv.un IAC mājas lapā un facebook 

kontā. Informāciju par iespēju piedalīties dalībnieki iesaka tālāk citiem saviem paziņām, kas 

iebrauc Latvijā. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

a) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

b) Kādi ir galvenie rezultāti? 

c) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

d) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

e) Vai pasākums tiks turpināts? 

a) Ņemot vērā, ka projekts noslēgsies 2018. gada nogalē pagaidām gala rezultāti nav zināmi. 

b) 2017. gada laikā kursus apmeklēja 173 personas (A līmenī – 111, B līmenī – 62). 

c) Kursu noslēgumā dalībnieki aizpilda kursu novērtējumu anketu. Projekta īstenotāji projekta 

noslēgumā sagatavos atskaites un rezultatīvos rādītājus, lai apkopotu, cik dalībnieki ir sekmīgi 

uzsākuši un pabeiguši valodas kursus, un cik ir tālāk nokārtojuši valsts valodas prasmes 

pārbaudi un ieguvuši valsts valodas prasmes apliecību. 

d) Kā izaicinājumus kursu organizēšanas un nodrošināšanas procesā var minēt; 1) grūtības 

grupu nokomplektēšanā, lai atbilstu dalībnieku prasības par mācību procesa starpvalodu 

(piemēram, krievu vai angļu); 2) dalībnieku intereses noturēšana līdz sekmīgai kursu 

pabeigšanai, jo nereti dalībnieki saprot, ka viņiem neder piedāvātais nodarbību grafiks vai 

saskaras ar ģimeniskām problēmām, kad nav kur atstāt bērnus, vai nodarbības apmeklēt 

ierobežo reliģiskā piederība vai trūkst motivācijas; 3)nav viegli atrast  labus latviešu valodas 

pasniedzējus ar piemērotu kvalifikāciju. Kā viens no ieviestajiem risinājumiem ir, ka Ķīnas 

pilsoņiem grupas tiek komplektētas atsevišķi. 

e) Pagaidām nav zināms, vai projektam būs turpinājums, jo tas ir atkarīgs no PMIF izsludinātā 

projektu konkursa nosacījumiem un prasībām kursu īstenotājiem. 
 

 

6. PIEMĒRS 

Pārskats 

Nosaukums PROVIDUS projekts “Sabiedrības integrācija darba vietā” 

Veids Projekts 

Joma Stimulējošs pasākums darba ņēmējiem un darba devējiem 

Mērķgrupa 

 

     Uzņēmumi, trešo valstu pilsoņi, kuri likumīgi uzturas Latvijā 

Budžets 

 

Kopējais budžets ir 6970,00 EUR. Finansē Rīgas pašvaldība. 

http://www.integration.lv.un/
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Saite 

 

http://providus.lv/en/article/integration-of-society-in-the-work-place 

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet, kā trešo valstu pilsoņi var piekļūt konkrētajam pasākumam:  

a) Īss apraksts par trešo valstu pilsoņu piekļuves nosacījumiem un procesu dalībai pasākumā. 

b) Vai dalība pasākumā ir brīvprātīga vai obligāta? Vai pasākums ir bez maksas?  

c) Vai ir atšķirīgi piekļuves nosacījumi trešo valstu pilsoņiem un ES pilsoņiem? 

d) Vai ir, kādi iemesli, kuru dēļ trešās valsts pilsonis var tikt izslēgts no dalības pasākumā?  

 

a) Novērtēšanas procesā plānots veikt intervijas ar darba devējiem, kas nodarbina 

ārzemniekus, lai identificētu izaicinājumus attiecībā uz trešo valstu pilsoņu iekļaušanos 

darba vietā. Papildus trešo valstu pilsoņu fokosgrupā plānots analizēt darba devēju 

lomu integrācijas sekmēšanā. 

b) Dalība ir brīvprātīga. Fokusgrupas dalībniekiem tiek piedāvāta motivācijas maksa.  

c) Tā kā projekts aptver integrāciju darba tirgū un piekļuvi atbalsta pasākumiem 

sociālekonomiskai integrācijai, viens no projekta uzdevumiem ir izcelt atšķirības 

izaicinājumos, ar ko saskaras abas grupas.  

d) Nē. 

 

2. Lūdzu, aprakstiet pasākuma saturu:  

a) Kad pasākums tika uzsākts un kāds ir tā darbības laiks?  

b) Vai pasākumam ir kāda saistība ar migrantu plūsmas pieaugumu, kas sākās 2015. gadā?  

c) Kāds bija iemesls/ vajadzība pasākuma uzsākšanai un ieviešanai?  

d) Kad pasākums tiek nodrošināts (piemēram, pirms vai pēc ierašanās valstī)? 

e) Galvenās aktivitātes? 

a) 01.03.2018. – 12.11.2018. 

b) Nē. 

c) Šobrīd Rīgā dzīvo aptuveni 50 000 citu valstu pilsoņu. Kaut arī nav zināms precīzs 

skaits, daudzi no viņiem ir darba ņēmēji vai par tādiem var kļūt. Tāpēc, pieaugot 

darbinieku skaitam no dažādām valstīm, daudziem darba devējiem ir būtiski veicināt 

starpkultūru dialogu gan darba kolektīvā, gan pašvaldībā kopumā, un nereti darba 

devēji ir tieši primārie integrāciju veicinošie aktieri. Ņemot vērā, ka noris darba pie 

Integrācijas plāna izstrādes laika posmam 2019. – 2025. gadam, kurā tiks izvērtēti 

iepriekš īstenotie integrācijas pasākumi un dažādu iestāžu loma, tajā skaitā privātā 

sektora nozīme. Šis projekts ir mēģinājums izcelt privātā sektora potenciālu veicināt 

trešo valstu pilsoņu sociālekonomisko integrāciju. Sarunās darba ņēmēji norāda, ka ir 

nepieciešams mērķēts, viņu vajadzībām atbilstošs integrācijas pasākumu kopums, kas 

vērsts uz līdzdalību un brīvprātīgu iesaistīšanos. Tāpat darba devējiem nav šobrīd 

pieejama informācija par citu valstu pilsoņu integrācijas labās prakses piemēriem Rīgā, 

Latvijā un citur pasaulē, kā arī nav notikusi savstarpēja domu apmaiņa šajā jautājumā. 

d) Nav noteikts laika ierobežojums.  

e) Projekta rezultātā tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kurā apkopota informācija par 

labās prakses piemēriem, darba ņēmēju un darba devēju bažām integrācijas procesā, 

kā arī iespējamiem to risinājumiem. Projekta noslēgumā plānots seminārs, kurā 

informācija par sagatavoto materiālu tiks izplatīta darba devējiem un pašvaldības 

darbiniekiem, kā arī noritēs diskusija par integrācijas jautājumiem darba vidē. 
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3. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ieviešanas aspektus:  

a) Kas ir pasākuma ieviesējs un kas ir koordinējošā institūcija? 

b) Ja attiecas, vai trešās valsts pilsonim ir iespējama daļēja vai pilnīga dalības maksas 

atlīdzināšana?     

c) Kā un kurš veic pasākuma popularizēšanu?  

a) Nevalstiskā organizācija ‘Providus” 

b) - 

c) Caur Providus sociālo mediju profiliem, darba devējiem un citām nevalstiskām 

organizācijām, kuras pārstāv trešo valstu pilsoņus. 

 

4. Lūdzu, aprakstiet pasākuma ietekmi un rezultātus:  

f) Vai tika sasniegts izvirzītais mērķis? Jā/ Nē  

g) Kādi ir galvenie rezultāti? 

h) Vai ir veikta rezultātu izvērtēšana? 

i) Izaicinājumi, ar kuriem saskārās pasākuma ieviešanas laikā.  

j) Vai pasākums tiks turpināts? 

Tā kā projekts ir nesen uzsācis savu darbību, vēl nav iespējams novērtēt rezultātus. 
 

 

4.2. Privātā sektora iniciatīvas integrācijai darba vietā 
Izpētes darba ietvaros, veicot vairāku uzņēmumu apzināšanu57, kuri nodarbina trešo valstu pilsoņus, izdevās saņemt 

pozitīvas atbildes tikai no pāris uzņēmumiem. Kā viens no iemesliem ir fakts, ka lielākā daļa nodarbināto ir no valstīm kā 

Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Uzbekistāna un pārvalda krievu valodu vismaz sarunvalodas līmenī. Līdz ar to uzņēmumi nav 

ieinteresēti nodrošināt papildus integrācijas pasākumus. Galvenokārt atbalstu sniedz individuālā kārtā vai ir sagatavoti 

informatīvi izdales materiāli. Atsevišķi uzņēmumi norādīja, ka nodarbināto trešo valstu pilsoņu skaits nav tik liels un līdz ar 

to pieprasījums pēc papildus integrācijas aktivitātēm nav būtisks. Savukārt, kādā citā uzņēmumā darbinieki brīvprātīgi pēc 

savas pašiniciatīvas māca latviešu valoda un palīdz sadzīvisku jautājumu risināšanā. 

1. piemērs 

Nosaukums  Ārvalstu darbinieku atbalstīšana 

Nodarbināto 

skaits  

Vairāk nekā 250 darbinieku 

Uzņēmuma 

tips 

Nacionāls 

Sektors Finanses, finanšu pakalpojumi 

Mērķgrupa 

 

 

Augsti kvalificēti trešo valstu pilsoņi 

                                                           
57 Par pamatu uzņēmumu apzināšanai tika izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par uzņēmumu saņemtajiem pieprasījumiem uzturēšanās 

atļauju izsniegšanai saistībā ar nodarbinātību. Tika uzrunāti uzņēmumi informāciju un tehnoloģiju jomā, banku sektorā, autopārvadātāju un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzēji. Izpētes darbā ir iekļauti tie piemēri, no kuriem tika saņemta pozitīva atbilde un sīkāk izklāstīta informācija, kas atbilda izpētes darba 

kontekstam. 
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Budžets 

 

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana nav paredzēta uzņēmuma stratēģijā un šāda 

nodarbinātība drīzāk ir izņēmums, nekā ierastā prakse, tādēļ atbalsta pasākumu 

izdevumi tiek segti no budžeta pozīcijas “neplānoti izdevumi”. 

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet pasākuma iezīmes: 

a) Laika posms nodarbinātības uzsākšanai (jaunu darbinieku piesaiste, sākotnējais karjeras 

atbalsts, turpmākā attīstība).  

b) Mērķi un galvenās aktivitātes. 

c) Sadarbības partneri, piemēram, nevalstiskās organizācijas, darba devēju apvienības vai 

arodbiedrības.  

d) Kā trešās valsts pilsonis var piekļūt atbalsta pasākumiem? Vai viņi tiek atlasīti?  

a) Atbalsta pasākumi tiek piedāvāti pēc darbinieka pieņemšanas darbā. 

b) Lai veicinātu trešo valstu pilsoņu kopējo labklājības līmeni, strādājot Latvijā un atbalstot 

iekļaušanos jaunajā darba vietā, kompānija atbalsta darbinieku latviešu valodas apmācības 

ārpus darba vietas. Vienlaikus individuālā kārtā darbinieki saņem konsultācijas par sadzīves 

jautājumiem – par mājokli, par veselības aprūpi, par bērnu izglītošanas iestādēm u.c. 

c) Nav piesaistīti. 

d) Par iespēju saņemt praktisku atbalstu darbiniekus informē kompānija. Pasākumi tiek 

piedāvāti individuālā kārtā. 

 

2. Lūdzu novērtējiet iniciatīvas ietekmi::   

a) Aprakstiet, vai atbalsta pasākums ir ticis izvērtēts. Ja jā, kādi ir galvenie secinājumi. Kādas 

novērtēšanas metodes ir izmantotas.   

b) Kādi ir pasākuma būtiskākie rezultāti? 

c) Vai ir identificēti kādi izaicinājumi un šķēršļi? 

Ņemot vērā, ka kompānijas piedāvātie pasākumi nav sistemātiski, bet sniegti individuālā kārtā, 

kompānija neveic sniegto atbalsta pasākumu atsevišķu novērtējumu. Ja jaunais darbinieks 

turpina kompānijā strādāt ilglaicīgi, tiek pieņemts, ka sniegto atbalsta pasākumu mērķis ir 

sasniegts.  
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2. piemērs 

Nosaukums  Jauno darbinieku integrācijas pasākumi (angļu val. - Onboarding process) 

Nodarbināto 

skaits  

Vairāk nekā 250 darbinieku 

Uzņēmuma 

tips 

Starptautisks 

Sektors IT pakalpojumi 

Mērķgrupa 

 

 

Augsti kvalificēti trešo valstu pilsoņi un ES pilsoņi 

Budžets 

 

- 

Apraksts 

 

1. Lūdzu, aprakstiet pasākuma iezīmes: 

a) Laika posms nodarbinātības uzsākšanai (jaunu darbinieku piesaiste, sākotnējais karjeras 

atbalsts, turpmākā attīstība).  

b) Mērķi un galvenās aktivitātes. 

c) Sadarbības partneri, piemēram, nevalstiskās organizācijas, darba devēju apvienības vai 

arodbiedrības.  

d) Kā trešās valsts pilsonis var piekļūt atbalsta pasākumiem? Vai viņi tiek atlasīti?  

a) Sākotnējais karjeras atbalsts – integrācijas pasākumos (angļu val. – onboarding process)  

piedalās visi jaunie darbinieki 

b) Integrācijas pasākumu kopuma (angļu val. – onboarding process) mērķis ir pēc iespējas 

pilnīgāk jauno darbinieku iepazīstināt ar uzņēmuma darba vidi, tā iekšējo kultūru un vērtībām, 

tādējādi radot skaidru priekšstatu, kas tiek sagaidīts no jaunā darbinieka. Integrācijas 

pasākumu kopumu veido: 

- pirmās dienas praktiskā iepazīšanās ar jauno darba vietu, kad tiek sniegta informācija par 

darba drošības jautājumiem, izsniegts darba pienākumu veikšanai nepieciešamais inventārs. 

Jaunais darbinieks tiek instruēts par darbinieka ētikas un konfidencialitātes jautājumiem. Tiek 

izrunāti darba metodoloģijas jautājumi; 

- pirmā mēneša laikā jaunais darbinieks piedalās vienas dienas apmācībās klātienē par 

uzņēmumu kopumā. Apmācības nodrošina uzņēmuma personāls.    

- pēc pirmajiem trīs nostrādātajiem mēnešiem ir “check-point”. kad jaunajam darbiniekam tiek 

sniegta papildus informācija. 

Katram jaunajam darbiniekam tiek piešķirts karjeras konsultants, kurš vada darbinieka karjeras 

virzību un seko līdzi darbinieka profesionālajai attīstībai, un mentors, kurš sniedz padomus un 

ieteikumus, lai jaunais darbinieks pēc iespējas veiksmīgāk apgūtu un veiktu savus darba 

pienākumus. 

Trešo valstu pilsoņiem papildus: 

- ir pieejams pārcelšanās speciālists, kurš sniedz atbalstu uzturēšanās dokumentu 

noformēšanā; 

- “draugs” no darbinieku vidus, kurš sniedz palīdzību sadzīvisku jautājumu risināšanās.  
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c) Integrācijas pasākumus sniedz pats uzņēmums. 

d) Integrācijas pasākumos tiek iesaistīti visi jaunie darbinieki. Mēnesī vidēji 10 cilvēki.  

 

 

2. Lūdzu, novērtējiet iniciatīvas ietekmi::   

a) Aprakstiet, vai atbalsta pasākums ir ticis izvērtēts. Ja jā, kādi ir galvenie secinājumi. Kādas 

novērtēšanas metodes ir izmantotas.   

b) Kādi ir pasākuma būtiskākie rezultāti? 

c) Vai ir identificēti kādi izaicinājumi un šķēršļi? 

a) Uzņēmumā sniegtais integrācijas pasākumu kopums tiek nepārtraukti izvērtēts un to veic 

speciāla Uzņēmuma grupa (angļu val.- agile group).  

b) Piedaloties integrācijas pasākumos, jaunais uzņēmuma darbinieks ir pilnībā iepazinies ar 

uzņēmuma vērtībām un spēj tām pielāgoties, ir sekmīgi iekļāvies darba vietā un kolektīvā, 

veiksmīgi veic savus darba pienākumus un viņam ir izstrādāts profesionālās izaugsmes plāns. 

c) Uzsākot darba gaitas jaunā uzņēmumā, ir jāapgūst ļoti daudz informācijas, kas saistīta ne 

tikai ar tiešo darba pienākumu veikšanu, bet arī ar uzņēmuma darba vidi un tradīcijām. Tādēļ 

uzņēmums ir izstrādājis integrācijas pasākumu kopumu (angļu val. – onboarding process), 

kurš, pamatojoties uz regulāru novērtēšanu, ir efektīvs un jaunajiem darbiniekiem “draudzīgs”. 
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