
Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/4/1

Laika periods

Projekta nosaukums Profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņa ES dalībvalstīs integrācijas jomā.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Veicināt citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzes un labās prakses apgūšanu, lai uzlabotu Latvijas integrācijas politikas 

veidošanas un koordinēšanas metodes.

Rezultāti Pieredzes apmaiņas vizītes sagatavošana un ieviešana.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/3./4

Laika periods 28.11.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem.

Īstenotājs Biedrība "Patvērums "Drošā māja"'

Vispārīgais mērķis
Pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar trešo valstu pilsoņiem un stiprināt spēju īstenot 

integrācijas pasākumus dažādos pakalpojumu sniegšanas līmeņos.

Rezultāti

Apmācību kurss "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients", 

Pēcapmācību praktiskos treniņsemināros uzlabota 27 dažādu speciālistu kompetence starpkultūru komunikācijā un zināšanas par 

trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, it īpaši Latvijas reģionos (Olaine, Ozolnieki, Stopiņi, Liepāja, Alūksne, 

Balvi, Rīga) Diskusija/kontaktbirža, Reģionos īstenoti 5 Informatīvie semināri dažādiem speciālistiem „Trešo valstu valstspiederīgo 

un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas” Olainē, Stopiņos, Alūksnē, Ozolniekos un Balvos. 

Kursu metodiskie materiāli - 2 gb. http://patverums-dm.lv/lv/starpinstitucionalas-un-starpprofesionalas-sadarbibas-pilnveidosana-

darbam-ar-treso-valstu-pilsoniem

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/3./1

Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.



Projekta nosaukums Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra 

Vispārīgais mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus 

dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un 

starpkultūru dialoga prasmes- tika sasniegts, veiksmīgi realizējot plānotās aktivitātes.

Rezultāti

Izdota brošūra par labās prakses piemēriem (800 gb). Visos Latvijas reģionos Izglītības darbinieki tika iepazīstināti ar konkrētās 

mērķauditorijas (trešo valstu valstspiederīgajiem) vajadzībām, iekļaušanās iespējām, pedagogu pieredzi. LVA mājaslapā un portālā 

www.sazinastilts.lv ir ievietotas astoņas videofilmas, kas palīdzēs pedagogiem un tālākizglītotājiem darbā ar konkrēto 

mērķauditoriju, kā arī sniegs ieskatu reālajā situācijā.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/2/1

Laika periods 10.01.2015.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Trešo valstu pilsoņu integrācijas iespēju novērtēšana un problēmu identificēšana, tai skaitā, nosakot atbilstību ES tiesību normām, 

integrācijas politikas efektīvai īstenošanai.

Rezultāti

Pētījums par trešo valstu valstspiederīgo attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu. Konsultācijas centru izveide un informācijas 

dienu organizēšana par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām: naturalizācijas kārtību un naturalizācijas eksāmeniem Rīgā. 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9555&Itemid=252&lang=lv

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.b./1

Laika periods 02.07.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Nacionālais integrācijas centrs.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds



Vispārīgais mērķis Veicināt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā un veicināt Latvijas sabiedrības toleranci.

Rezultāti

Informatīvi pasākumi (iepazīstināšana ar labās prakses piemēriem), lai uzlabotu savstarpējo sapratni starp trešo valstu pilsoņiem 

un Latvijas sabiedrību. Konsultācijas un apmācības reģionos valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem darbam ar trešo 

valstu pilsoņiem; Pilnveidota un nodrukāta mācību grāmata “Starpkultūru komunikācija II", Atklātnīšu kopums (vismaz 15)= Latvijas 

kultūras kanonā iekļautās Latvijas kultūras vērtības; Interaktīvi semināri skolās (“Dzīvās bibliotēkas”) ar iespēju uzdot jautājumus 

trešo valstu pilsoņiem, dodot iespēju bērniem nokļūt saskarē ar dažādību; Interaktīvas ekskursijas uz Latgali, Zemgali, Kurzemi;

Latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēstures kursu un aktivitāšu organizēšana; valodas kafejnīcas “Praktizējam kopā” (2x/mēn), 

Radošās darbnīcas, Integrācijas programma,  Bezmaksas informatīvā tālruņa līnijas darbības nodrošināšana trešo valstu pilsoņiem 

par pamattiesību jautājumiem, kā arī diskriminējošu gadījumu reģistrēšanai; Pasākumi, lai iesaistītu medijus trešo valstu pilsoņu 

integrācijas jautājumu risināšanā un tolerantākas sabiedrības veidošanā, Jauno žurnālistu iesaiste publikāciju veidošanā par trešo 

valstu pilsoņu dzīvi, dokumentāla filma par trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā; www.integration.lv latviešu, krievu un angļu 

valodā uzturēšana un aktualizēšana.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./16

Laika periods 03.03.2015.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Atvērti integrācijai 2014/2015.

Īstenotājs Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""

Vispārīgais mērķis
Nodrošināt efektīvu integrācijas programmu un pasākumu  īstenošanu, sekmējot trešo valstu valstspiederīgo mazāk aizsargāto 

grupu (sievietes, bērnus, jauniešus, vecākus cilvēkus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām) vajadzību apmierināšanu.

Rezultāti
Bērniem: Latviešu valodas apmācības, Starpkultūru nodarbības, CD brošūra-grāmatiņa (100 gb). Pieaugušajiem: Latviešu valodas 

apmācības (120 h), sarunvalodas klubs, starpkultūru Interešu klubs. Izstrādāts video par projekta aktivitātēm (skat. www.aapieci.lv).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./14



Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Esam rīdzinieki!

Īstenotājs Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Vispārīgais mērķis

Attīstīt kvalitatīvas, brīvi pieejamas trešo valstu valsts piederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, nodrošinot 

pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem.

Veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas 

sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Rezultāti

~Drukāts informatīvais materiāls – brošūra (1000 ex).

~Precizētas mācību programmas un īstenota apmācība, kas tieši vērstas uz projekta mērķa grupas vajadzībām un interesēm, 

nodrošināti informatīvas tikšanās/diskusiju klubi, organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni, izglītojoša ekskursija, kā arī 

izveidots brīvprātīgo atbalsta tīkls.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./20

Laika periods 16.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Latvija un Turcija: tālā un tuvā.

Īstenotājs Nodibinājums "Turcijas biznesa, tirdzniecības un kultūras institūts" (+ RISEBA)

Vispārīgais mērķis

Attīstot un pilnveidojot daudzpusīgas trešo valstu pilsoņiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas Latvijas 

sabiedrībā, veicināt viņu motivāciju apgūt latviešu valodu un mazināt stereotipus un komunikācijas barjeras starpkultūru 

saskarsmē.



Rezultāti

Konsultācijas sievietēm, latviešu valodas kursi, bērnu pulciņš; 

Grāmata „Latvija un Turcija: tālā un tuvā” (1000 eks., 4 valodās (latviešu, krievu, angļu un turku), ar ilustrācijām un vārdnīcu četrās 

valodās, izmantota kā mācību materiāls un izplatīta kā dāvinājums skolu un pilsētu bibliotēkām). Visi projekta materiāli (raksti, 

intervijas, fotogrāfijas, preses relīzes, filma, grāmatas teksti un vārdnīca u.c.) būs pieejamas visiem interesentiem projekta mājas 

lapā www.tbcci.lv latviešu, krievu, turku un angļu valodās, kā arī projekta atbalstītāja mājas lapā www.ehorigi.lv, sociālajos tīklos. 

Visi materiāli var būt bezmaksas izmantoti turpmākai integrācijas procesa attīstībai Latvijā, sabiedrības konsolidācijai, intelektuālā, 

kultūra un izglītības līmeņa attīstībai un uzlabošanai katram Latvijas iedzīvotājam, kā arī migrantiem. Filma „Kontūrkarte: mēs 

dzīvojam Latvijā".  

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./11

Laika periods 16.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Integrācijas ABC- 2.

Īstenotājs Biedrība "Sadarbības platforma" (+ Biedrība "Radošā apvienība jauniešiem TREPES")

Vispārīgais mērķis
Sniegt trešo valstu valstspiederīgajiem, nepilsoņiem nepiecišamo informāciju, lai veicinātu trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu 

aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību, integrāciju sabiedrībā.

Rezultāti

Izveidots video informatīvo materiālu latviešu valodas apguvei ar papildus informāciju par integrācijas un naturalizācijas procesu 

mērķgrupas pārstāvjiem – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Video materiāls tiks veidots latviešu valodā ar tulkojumu angļu, 

krievu valodās.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./12

Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"

Vispārīgais mērķis
Uzlabot esošos un attīstījusi  jaunus Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamus atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas 

(pakalpojumus) Latvijā. 



Rezultāti

Uzlaboti un aktualizēti iepriekš izdotie 4 izglītojoši informatīvie bukleti par Veselības un sociālās sistēmas jautājumiem Latvijā, 

Izglītības sistēmu Latvijā, Darba tiesību jautājumiem Latvijā,  Nevalstiskām organizācijām, brīvprātīgo darbu un iespēju tajā 

iesaistīties Latvijā un nodrošināta to pieejamība trešo valstu valstpiederīgajiem to  mītnes zemēs (iztulkoti krievu un angļu valodās). 

Valodas un kultūras kursos iesaistīt 175 Trešo valstu valsts piederīgie un nepilsoņi.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./17

Laika periods 08.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Mūsu mājas - Latvija II.

Īstenotājs Biedrība "Radošās idejas"

Vispārīgais mērķis
Piedāvājot interaktīvus latviešu valodas apguves kursus un daudzveidīgus integrācijas pasākumus, sekmēt trešo valstu pilsoņu 

integrāciju un aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā.

Rezultāti

Latviešu val. kursi (120h/14 grupas), bērnu pieskatīšana, semināru cikls "NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības 

iespējas NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati", NVO tīklošanās pasākums, Integrācijas pasākumu cikla ģimenēm „Latvju zīmju 

spēks” ietvaros notikuši šādi pasākumi: „Egles rotas Latvijas tradīcijās”, „Saules gada kalendārs un tā interpretācija”, „Sveču 

liešana pēc sentēvu metodēm”, „Eko soma”, „Tautas tērpa interpretācija”, izgatavošana, interpretējot sentēvu metodes”, „Latviešu 

tautas tērpu rotas”, valodas lietojuma un integrācijas aktivitātes - izglītojošās ekskursijas  „Cauri zaļajai Zemgalei!”, „Iepazīsim 

Kurzemi!”, „Maizes klēts - Vidzeme!”, „Zilo ezeru zeme – Latgale!”. Materiāli pieejami: http://www.creativeideas.lv 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./19

Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā.

Īstenotājs Biedrība "Baltā māja"

Vispārīgais mērķis Sekmēt Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanās vietējā sabiedrībā.

Rezultāti Latviešu valodas kursi, radošās darbnīcas, amatierteātra pasākumi, prezentmateriāli. 



Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./18

Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā - DRAUGOS AR LATVIJU.

Īstenotājs Daugavpils universitāte

Vispārīgais mērķis

Vispārīgais mērķis bija veicināt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, piedāvājot projekta mērķauditorijai ar 

motivējošām aktivitātēm apgūt latviešu valodu kā integrācijas kopīgo pamatu, veidojot piederības sajūtu Latvijas valstij un cieņu 

pret Latvijas kultūrtelpu, kā arī sekmēt valsts atvērtību un cieņu pret mazākumtautību savpatnību.

Rezultāti

Latviešu valodas un vēstures kursi, valodas runātāju klubiņš, ekskursija, nometne (dalībnieki klātienē ir iepazinuši Latvijas kultūras 

kanonā ierakstītās 10 vērtības, piedalījušies interaktīvajās ekskursijās un nodarbībās, formālai un neformālai valodas apguvei, 

uzlabojuši visas valodas prasmes, paplašinājuši savu redzesloku par Latvijas kultūras un vēstures objektiem).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./5

Laika periods 28.11.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību.

Īstenotājs Biedrība "Sociālās inovācijas centrs"

Vispārīgais mērķis Īstenojot valodas un integrācijas kursus, sekmēt trešo valstu pilsoņu iespējas apgūt latviešu valodu. 

Rezultāti Brošūra “Sadarbība un integrācija: labās prakses piemēri. Videomateriāls „Sadarbība un integrācija: labās prakses piemēri”.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./6

Laika periods 28.11.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Dzīvot Latvijā - 4.

Īstenotājs Biedrība "Izglītības un attīstības centrs"



Vispārīgais mērķis
Īstenoti adaptācijas pasākumi, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības 

dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Rezultāti

Integrācijas programmas „Dzīvot Latvijā” īstenošana: 1.daļas/moduļa

 „Es Latvijas sabiedrībā” apguve, 2.daļas/moduļa „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības 

attīstības un izaugsmes iespējas” apguve, 3. daļas/moduļa „Latvijas valsts pārvaldes sistēma, iedzīvotāju pamattiesības un 

iespējas” apguve, 4. daļas/moduļa „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas: vienoti daudzveidībā” apguve. 

http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-latvija-4/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./3

Laika periods 08.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! - noslēguma posms.

Īstenotājs Biedrība  Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs"

Vispārīgais mērķis
Projekta vispārīgais mērķis ir tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu 

integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.



Rezultāti

Kulinārijas grāmatas “Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” atkārtota izdošana;

"Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” atkārtota izdošana;

Kalusāmgrāmatas “9 Tautu pasakas” atkārtota izdošana;

Dokumentālā stāsta DVD izdošana;

Dokumentālā filma “Oliņ boliņ..” pieejama Youtube vietnē un DVD formātā LLMC bibliotēkā;

Teātra DVD, Kulinārijas grāmata, CD Pasaku disks. DVD filma ir pieejami bibliotēkās, skolās, kultūras namos, sociālajos tīklos, 

LLMC tīmekļa vietnē, kā arī Autorraidījumi “Lāga sazobe” ir pieejami Radio NABA arhīvā;

Noslēguma semināri: https://vimeo.com/130412810 un https://vimeo.com/131073969

Svarīgo Latvijas sadzīves stāstu nodošana ieceļotājiem ar Komiksa palīdzību aktivitātes ietvaros būs radīts un izveidots vizuāls 

stāsts, kas stāstīs iebraucējiem par Latvijas sadzīves normām, paražām un pienākumiem.

Būs radīti 1500 komiksa eksemplāri

Links uz Komiksiem LMC mājaslapā

http://issuu.com/lmc.lcca/docs/latvia_step_by_step_engx 

http://issuu.com/lmc.lcca/docs/latvia_step_by_step_rus

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./15

Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums "Sapņu zeme Latvija".

Īstenotājs Nodibinājums "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja atbalsta fonds"

Vispārīgais mērķis

Organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus (latviešu valodas kursus, kultūrorientācijas 

kursus, atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un 

līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.



Rezultāti

Latviešu val. kursi, bērnu pieskatīšana, praktiska latviešu kultūras un tradīciju apguve (19 praktiski izglītojoši un interaktīvi 

pasākumi latviešu kultūras, tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai, iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs, Latvijas Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā, pie Vidzemes amatniekiem (maizes, siera, iesala gatavošana) , Liepājas amatnieku darbnīcā (dzintara 

apstrāde), Līvānu amatniecības un mākslas centrā (stikla apstrāde), Kuldīgas audēju darbnīcā (prievīšu un grāmatzīmju aušana) 

un koka restaurācijas centrā (logu ķitēšana));

https://www.facebook.com/LatviaDreamland

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./1

Laika periods 28.11.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3.

Īstenotājs Biedrība "Patvērums "Drošā māja"' (+ Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS")

Vispārīgais mērķis Attīstītīt un pilnveidot trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Rezultāti

~Latviešu val. programma zemākajam zināšanu līmenim -1 gb.

~Latviešu val. programma vidējam zināšanu līmenim -1 gb.

~Eksāmenu paraugi;

~Sarunvalodas kluba programma  24 nodarbībām;

~Ceļvedis "Dažādības meklējumos" pa 5 novadiem (5 gb.)

~ Radošo nodarbību programmas: „Latviskās  virtuves dažādība”, „Manas dzīves vitrāža”, „Viens otram”, „Latviskie rokdarbi”;

~Pilnveidota mājas lapa www.dzivotLatvija.lv;

~Bloga izveide iebraucēju stāstiem http://voiceofmigrants.eu, @LatvijaVOM  

~Brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas semināru programmas;

~Ilustrētā latviešu sarunvalodas burtnīca. http://www.patverums-dm.lv/lv/daudzpusigi-risinajumi-sabiedribas-izglitosanai-un-

integracijai-3

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./2



Laika periods 05.12.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis

Piedāvāt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un organizēt pasākumus (latviešu valodas apguves kursus, 

kultūrorientācijas kursus, atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi 

pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī veicinātu uzņemošās sabiedrības spēju izprast, pieņemt citādo.

Rezultāti

~Seminārs/ nometne 30 trešo valstu un vietējās sabiedrības bērniem, 5 pedagogiem

~Portāla www.sazinastilts.lv latviešu valodas elektronisko mācību materiālu bāzes papildināšana („Ekskursijas” papildināta ar 3 videoekskursijām 

bez titriem un 3 videoekskursijām ar latv. val. titriem. Izstrādāti un pogā „Ekskursijas” ievietoti 15 uzdevumi. Pogā „Ekskursijas” ievietots saturiski 

papildināts metodiskais pielikums

~Portāla pogā „Vārdnīcas” ievietota terminu un jēdzienu vārdnīca ar 600 šķirkļiem.)

~Latviešu valodas apguves materiālu un to izvietošanas vides izstrādes pakalpojumi (trešo valstu valstspiederīgo valodu portfeļa papildināšana 

atbilstoši C1 un C2 līmenim; lasīšanas tekstu izstrāde C līmenim; latviešu valodas prasmju C līmeņa vadlīniju izstrāde; terminu un jēdzienu 

vārdnīcas izstrāde).

~Latviešu valodas apguves videomateriālu par latviešu tradīcijām izstrāde; videomateriālu „Ekskursijas” izstrāde; videomateriāla „Mācīšanās 

stratēģijas” izstrāde

~Izveidots valsts valodas prasmes pārbaudes darbu. Katram valodas prasmes līmenim (A, B, C) uzdevumu komplektu, kurā ir:

1)2 lasīšanas uzdevumi;

2)2 klausīšanās uzdevumi;

3)2 valodas lietojuma uzdevumi;

4)2 rakstīšanas uzdevumi;

5)2 runāšanas uzdevumi;

6) kritēriji rakstīšanas un runāšanas uzdevumu vērtēšanai.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2013/1.a./7

Laika periods 28.11.2014.-30.06.2015.

Projekta nosaukums Drošība un tolerance - imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, V posms.

Īstenotājs Starptautiskā Migrācijas Organizācija



Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, saliedējot sabiedrības grupas un mazinot neiecietības un rasisma 

izpausmes.

Rezultāti

Latviešu valodas un integrācijas skola (apmācītas 185 sievietes – trešo valstu valstspiederīgās), Informatīvā platforma, Latviešu 

valodas nometne (30 trešo valstu valstspiederīgās un viņu bērni). Informatīvi izglītojoši pasākumi (radošo darbu konkurss 

skolniekiem, izdoti informatīvi materiāli skolēniem).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/2./3

Laika periods 28.01.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku kompetences paaugstināšana trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanai Latvijas 

pilsonībā

Īstenotājs Biedrība "Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija"

Vispārīgais mērķis

Izstrādāt un ieviest apmācību programmas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem par naturalizācijas procesa 

aktualitātēm, un darbu ar Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmu ar mērķi uzlabot trešo valstu 

valstspiederīgajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Rezultāti

Apmācību programmas „Naturalizācijas procesa aktualitātes pēc grozījumu Pilsonības likumā stāšanās spēkā (ar 01.10.2013.)” 

sagatavošana un ieviešana. Apmācību programmas „Informācijas sistēmas „Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas 

sistēma” lietotāju apmācība” sagatavošana un ieviešana. Apmācību programmas „Informācijas sistēmas „Pilsonības iegūšanas un 

zaudēšanas informācijas sistēma” lietotāju apmācība” e-kursa versijas izstrāde.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/2./2

Laika periods 11.02.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis

Stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un 

pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga 

prasmes.



Rezultāti
Pedagogu semināri piecos Latvijas reģionos (Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Rīgā un Rīgas reģionā). Pedagogu izglītošana 

un kompetenču celšana starpkultūru jautājumos. Izstrādāts video materiāls „Atbalsts darbam stapkultūru vidē”.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/2./1

Laika periods 12.02.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs"

Vispārīgais mērķis
Izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu, lai stiprinātu publiskās 

pārvaldes speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.

Rezultāti
Kapacitātes celšanas apmācību seminārs. Pilnveidots un novadīts 100 cilvēkiemapmācību kurss „Atšķirīgs klients daudzveidīgā 

Latvijā” ieviešana mērķa grupām. Sagatavots metodiskais materiāls pedagogiem par starpkultūru un daudzveidības jautājumiem.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a/5

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Sabiedrības integrācijas veicināšanas pasākumi Liepājā.

Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"

Vispārīgais mērķis
Veicināt Trešo valstu pilsoņu integrāciju un saliedētību Latvijā, nodrošinot aktivitātes, kas veicina informācijas saņemšanu par 

Latvijas kultūrtelpu un demokrātijas vērtībām, saliedējot sabiedrību. 

Rezultāti Dokumentālās filmas “Cosmopolitan Liepaja” izveide. Infografikas par uzturēšanos Liepājā izveide.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./12

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā.



Īstenotājs Kultūras Infrormācijas sistēmas

Vispārīgais mērķis
Palielināt  trešo valstu valstspiederīgo informētību par integrācijas iespējām Latvijas sabiedrībā, kā arī nodrošināt informatīvo 

atbalstu trešo valstu pilsoņiem naturalizācijas procesa uzsākšanai.

Rezultāti
Informatīva bukleta izstrāde un izplatīšana. Informatīvo plakātu izstrāde un izplatīšana. Video materiāla izstrāde un izplatīšana. 

Tiešsaistes seminārs publisko bibliotēku pārstāvjiem.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a./7

Laika periods 07.03.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Mūsu mājas - Latvija.

Īstenotājs Biedrība "Radošās idejas"

Vispārīgais mērķis
Piedāvāt interaktīvus latviešu valodas apguves kursus un daudzveidīgus integrācijas pasākumus, sekmēt trešo valstu pilsoņu 

integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Rezultāti

Latviešu valodas apguves kursi. Atbalsta pasākumi - bērnu

istabas nodrošināšana, lekcijas un konsultācijas. Izglītojošas tematiskās

aktivitātes (saulgriežu pasākumi un ekskursijas). Tautas deju elementu un latviešu rotaļu mācīšanās. 

http://www.creativeideas.lv/lv/projects/musu-majas-latvija-nosledzies/4/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./14

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums "Hallo, Latvija - 2014!"

Īstenotājs Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā -  atvieglojot viņiem piekļuvi kvalitatīviem atbalsta, adaptācijas 

pakalpojumiem Latvijā un arī pirms ieceļošanas, kā arī  nodrošinot iespējas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē.



Rezultāti

Avīzes satura izstrāde, tehniskā sagatavošana, iespiešana, izplatīšana. Mājaslapas www.hallolatvia.lv pilnveide, (mobilās 

aplikācijas, e-konsultācijas, e-apmācību vides (Moodle vidē) izveide) un popularizēšana. Informatīvu pasākumu cikla „Info 

ekspresis” trešo valstu pilsoņiem par pilsonisko līdzdalību un interešu aizstāvību organizēšana un īstenošana. Konsultāciju 

sniegšana informatīvu pasākumu cikla „Info ekspresis” ietvaros. Atbalsta pasākumi TVVP - konsultāciju, apmācību nodrošināšana e-

vidē. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./6

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Vienoti daudzveidībā

Īstenotājs Biedrība "Radošā apvienība jauniešiem TREPES"

Vispārīgais mērķis

Attīstīt kvalitatīvas, pilnvērtīgi pieejamas trešo valstu valsts piederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, 

nodrošinot pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un trešo valstu valsts piederīgo līdzdalību un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā 

nodrošinot tās spēju pieņemt citādo.

Rezultāti
Latviešu sarunvalodas un starpkultūru integrācijas klubs: Videorullīšu izveide. Starpkultūru integrācijas un informatīvo aktivitāšu 

cikls: Ceļojošās izstādes izgatavošana (CD disks ar fotogrāfijām), grāmata – informatīvais materiāls (1000 gb).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./9

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Tālu no dzimtenes - tomēr mājās.

Īstenotājs Biedrība "Ritineitis" (+ Biedrība "Patvērums "Drošā māja"")

Vispārīgais mērķis Nodrošināt pasākumus trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas pilsoņu sadarbības veicināšanai un pilsoniskai līdzdalībai.

Rezultāti
Integrācijas pasākums ģimenēm ar bērniem. Integrācijas pasākums senioriem. Integrācijas pasākuma programma. Foto kolāža. 

Teātra izrādes scenārijs.



Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./2

Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums KOPĀ ESAM SPĒKS!

Īstenotājs Biedrība "Kustība demokrātiskai domai"

Vispārīgais mērķis

Veicināt un atbalstīt trešo valstu pilsoņu ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iekļaušanos Latvijas sabiedrībā - 

savstarpēja dialoga veidošanā un sekmējot toleranci, savstarpēju komunikāciju, izpratni un aktīvu līdzdalību kopīgās izglītojošās 

nodarbībās, lai stiprinātu kopīgas saiknes veidošanos starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību, kā arī nodrošinot 

uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Rezultāti Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem „KOPĀ ESAM SPĒKS!”

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a/3

Laika periods 12.02.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – III posms (SSSR-II).

Īstenotājs Biedrība "Laikmetīgās mākslas centrs"

Vispārīgais mērķis

Veicināt un sekmēt trešo valstu valstspiederīgo it sevišķi mazaizsargāto grupu sieviešu, bērnu un senioru iesaisti uzņemošajā 

sabiedrībā, aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā. Tādejādi saliedējot sabiedrības grupas un mazinot neiecietības un 

rasisma izpausmes.

Rezultāti

Sadarbības veicināšana ar dažādu etnisko biedrību pārstāvjiem – Teātra radošā darbnīca: Teātra radošā darbnīca „Kopā 5+5” 

veidošana, Teātra iestudējuma prezentēšana Latvijas reģionos, Teātra DVD ieraksta atkārtota izdošana. Bērnu kulinārijas grāmatas 

izveidošana, Kulinārijas grāmatas izdošana. Etnisko stāstu veidošana – mutvārdu tradīcijas mantojums: Dažādu tautību pasaku 

apkopošana/veidošana, Pasaku CD audio ieraksts, CD. Dokumentālās filmas atkārtota DVD izdošana, Dokumentālās 

filmas/izstādes prezentēšana Latvijas reģionos, Dokumentālās filmas DVD izplatīšana diskusijās. Krāsojamās grāmatas atkārtota 

izdošana, Krāsojamās grāmatas prezentācija un izplatīšana. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012_2/1.a./7



Laika periods 30.04.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļs Latvijā".

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Vācu savienība"

Vispārīgais mērķis

Projekta īstenošanas aktivitātes virsmērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu motivāciju un prasmes integrēties Latvijas sabiedrībā, 

mazinot stereotipus un komunikācijas barjeras starpkultūru saskarsmē, attīstot un pilnveidojot daudzpusīgas un Trešo valstu 

pilsoņiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Rezultāti

Diskusiju forums „Labā ziņa Latvijai”. Runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav"s abas malas!". Bērnu pulciņš „Pastalu zemē”. 

Informatīvais raksts: „Projekts „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” – par starpkultūru toleranci Latvijā un Eiropā”.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/3./1

Laika periods 30.09.2013.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Pieredzes un labās prakses apmaiņa ES dalībvalstīs par trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Veicināt citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzes un labās prakses pārņemšanu, lai izveidotu efektīvu trešo valstu pilsoņu 

integrācijas sistēmu.

Rezultāti Pieredzes apmaiņas vizītes sagatavošana. Pieredzes apmaiņas vizītes ieviešana. Pieredzes apmaiņas vizītes izvērtēšana.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.b/1

Laika periods 11.07.2013.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Nacionālais integrācijas centrs.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis

Attīstīt NIC kā ilgtspējīgu un koordinējošu institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot dažāda veida atbalsta pakalpojumu 

pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem, lai palīdzētu integrēties Latvijas sabiedrībā un veicinātu izpratni par migrāciju 

uzņemošajā sabiedrībā.



Rezultāti

Regulāra un apmeklētāju vajadzībām atbilstoša NIC darbība. Informatīvi un izglītojoši pasākumi par integrācijas jautājumiem un 

labās prakses piemēru popularizēšana, lai veicinātu abpusēju sapratni starp Latvijas sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Interneta mājas lapa latviešu, krievu un angļu valodā uzturēšana un aktualizēšana.

Apmācības valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ar trešo valstu pilsoņiem. Konsultācijas reģionos valsts 

iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ar trešo valstu pilsoņiem. 

Latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēstures apmācības. Bezmaksas informatīvā tālruņa darbība trešo valstu pilsoņiem par 

pamattiesību jautājumiem un diskriminējošu gadījumu reģistram. Aktivitātes, kas veicina plašsaziņas līdzekļu iesaisti trešo valstu 

pilsoņu integrācijas jautājumu risināšanā un tolerantākas sabiedrības veidošanos.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a/11

Laika periods 28.01.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrībai veidošanā Latgales reģionā.

Īstenotājs Biedrība "Baltā māja"

Vispārīgais mērķis
Sekmēt projekta dalībnieku trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanās vietējā sabiedrībā, veicināt Latgales reģiona sabiedrības 

izpratne par integrācijas procesiem.

Rezultāti

Latviešu valodas apmācības. Integrācijas kurss. Kultūras pasākumu apmeklējumi projekta dalībniekiem. Interaktīvs diskusiju 

vakars. Informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO. Pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas".

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a/12

Laika periods 28.01.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Vienoti, nevis šķelti!

Īstenotājs Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"

Vispārīgais mērķis Sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, iniciējot sabiedrības integrācijas procesus Latvijas Republikas pilsētās.

Rezultāti

Informācijas sniegšana mērķa auditorijas dalībniekiem to mītnes vietā pirms ieceļošanas Latvijas Republikā. Valodas un 

integrācijas kursu organizēšana. Diskusiju vakari par aktuālajām tēmām. Brīvprātīgo mentoru programma. Jauniešu, kā nākotnes 

paaudzes, integrācijas pasākumi.



Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a/5

Laika periods 23.01.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Drošība un tolerance - imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, IV posms.

Īstenotājs Starptautiskā Migrācijas organizācija

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, saliedējot sabiedrības grupas un mazinot neiecietības un rasisma 

izpausmes. 

Rezultāti
Latviešu valodas un integrācijas skola. Informatīvi izglītojoši pasākumi. Informatīvā platforma (konsultēto personu reģistrs). Latviešu 

valodas nometne.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a./4

Laika periods 09.01.2014.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 2.

Īstenotājs Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" (+ Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus")

Vispārīgais mērķis Attīstīt daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Rezultāti

Integrācijas kurss latviešu valodas praktiskai lietošanai: latviešu sarunvalodas klubs trešo valstu valstspiederīgajiem. Praktiskās 

nodarbības MOODLE vides pielietošanā latviešu valodas apgūšanai interneta vidē. Informatīvi pasākumi trešo valstu 

valstspiederīgajiem Latvijas pilsonības iegūšanas veicināšanai: Informatīvās dienas reģionos „Riču Raču; Daudzpusīga piekļuve 

konsultantu pakalpojumiem.

Informācijas pieejamības paplašināšana trešo valstu valstspiederīgajiem pirms ieceļošanas: Mājas lapas www.dzivotlatvija.lv 

pilnveidošana. Informācijas resursa imigrantiem satura pilnveide. Pasākumi saliedētas sabiedrības veidošanai: Pilsoņu debates; 

Dialoga platformas attīstīšana; NVOTV integrācijai; Televīzijas sižetu cikls „Man ir…”; Sadarbības iespējas brīvprātīgo darbā. 

Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām: Atbalsta pasākumi sievietēm un bērniem; Atbalsta pasākumi 

senioriem sociālās izolētības mazināšanai. http://www.patverums-dm.lv/lv/daudzpusigi-risinajumi-sabiedribas-izglitosanai-un-

integracijai-2

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2012/1.a./1



Laika periods 28.12.2013.-30.06.2014.

Projekta nosaukums Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis

Izstrādāt un organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus (valodas kursus, kultūrorientācijas 

kursus, atbalsta pasākumus mazākaizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un 

līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Rezultāti

Portāla www.sazinastilts.lv radošuma platforma bērniem un jauniešiem valodas apguvei un integrācijai. Trešo valstu 

valstspiederīgo bērnu, jauniešu, vecāku un Latvijas bērnu un skolotāju integrācijas nometne valodas apguvei. Trešo valstu 

valstspiederīgo valodu portfeļa papildināšana. Lasīšanas tekstu izstrāde B1 un B2 līmeņiem. Interaktīvas frāžu vārdnīcas izstrāde.  

Videomateriāls latviešu valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgajiem pirms ieceļošanas. Informatīva elektroniska uzziņu 

materiāla izstrāde „LVA elektroniskie mācību materiāli latviešu valodas apguvei”. Portāla videomateriālu titrēšana. Video-materiālu 

par latviešu tradīcijām izstrāde. Video interviju izstrāde. Pedagogu un brīvprātīgo pedagogu sagatavošana darbam ar trešo valstu 

valstspiederīgajiem. Izstrādāta kursu programma, apmācīti 27 trešo valstu valstspiederīgie un  trešo valstu pilsoņi bez noteiktas 

valsts pilsonības.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/2./7

Laika periods 03.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Uzlabot valsts un pašvaldību speciālistu, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, zināšanas par integrāciju un 

stiprināt daudzveidību pārzināšanas un  starpkultūru komunikācijas prasmes.

Rezultāti

Programmas pilnveidošana un sagatavošana. Sagatavotās infografikas koncepcijas saskaņošana ar projekta ieviešanas komandu. 

Apmācību programmas ieviešana. Iespiests mācību materiāls latviešu valodā (50 ex) un sagatavots mācību materiāls angļu valodā, 

elektroniski pieejami SIF mājaslapā. Sagatavota un iespiesta inforgrafika latviešu valodā: 

http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/starpkulturu_kom/2013/infografika/imigranti_gala.pdf, krievu valodā:  

http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/starpkulturu_kom/2013/infografika/migranti_ru_gala.pdf un angļu valodā: 

http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/starpkulturu_kom/2013/infografika/imigranti_eng.pdf. 



Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/2./2

Laika periods 03.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis

Stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus dažādos valsts 

pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru 

dialoga prasmes. 

Rezultāti

Uzlabotas vismaz 100 ar trešo valstu valstspiederīgajiem strādājošu speciālistu zināšanas un pakalpojumu kvalitāte par trešo 

valstu pilsoņu uzņemšanas, integrācijas, naturalizācijas un repatriācijas jautājumiem, kā arī starpkultūru komunikāciju. Izveidota 

starpkultūru mācību un daudzveidības pārzināšanas sistēma (pasākumu komplekss, kas ietver programmas izstrādi un aprobāciju. 

Mācību programmas un materiālu atkārtota izdošana. Elektroniskais mācību materiāls. Programmu un materiālu ieviešanas 

semināri. Apaļā galda diskusijas (3 gb). Uzlabota uzņemšanas procedūras metodika.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/2./3

Laika periods 26.02.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem.

Īstenotājs Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

Vispārīgais mērķis
Publiskā sektora darbinieki iegūst pietiekamas zināšanas par dažādības vadību un starpkultūru komunikāciju, lai kompetenti un 

iejūtīgi strādātu ar trešo valstu valstpiederīgajiem.



Rezultāti

Pētniecība mācību programmas izveide: Mācību kursa „Dažādības vadība” metodiskās vadlīnijas; Mācību kursa „Starpkultūru 

komunikācija” metodiskās vadlīnijas; Aprobēšana; Publicitāte: 3 analītiskie raksti:

1.1. „Vienlīdzīgs, bet ne vienāds” http://politika.lv/article/vienlidzigs-bet-ne-vienads

1.2. „Padomi veiksmīgai starpkultūru komunikācijai” http://politika.lv/article/padomi-veiksmigai-starpkulturu-komunikacijai

1.3. „Iebraucēju acīm” http://politika.lv/article/iebrauceju-acim  

1. Raksts „Austrumi kā smalka lieta” http://politika.lv/article/austrumi-ka-smalka-lieta

2. Raksts „Georgia, Gruzija, Sakartvelo – trīs vārdi, viena valsts” http://providus.lv/article/georgia-gruzija-sakartvelo-tris-vardi-viena-

valsts

3. Raksts „Kirgizstāna – Centrālāzijas mozaīka” http://politika.lv/article/kirgizstana-centralazijas-mozaika

4. Raksts „Bez steigas Sīrijā” http://politika.lv/article/bez-steigas-sirija

5. Raksts „Seismiskā Čīle” http://politika.lv/article/seismiska-cile

6. Raksts „Vienlīdzīgs, bet ne vienāds” http://politika.lv/article/vienlidzigs-bet-ne-vienads

7. Raksts „Trīs bučas Horvātijā” http://politika.lv/article/tris-bucas-horvatija

8. Raksts „Moldāviem esam savējie” http://politika.lv/article/mes-moldaviem-esam-savejie

9. Raksts „Kafiju mājās nedzer” http://politika.lv/article/kafiju-majas-nedzer

10. Raksts „Padomi veiksmīgai starpkultūru komunikācijai” http://politika.lv/article/padomi-veiksmigai-starpkulturu-komunikacijai

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/2./5

Laika periods 27.02.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums
Kompetences paaugstināšanas mācību programmas izstrāde un ieviešana valsts iestāžu darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar trešo 

valstu valstspiedrīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija"

Vispārīgais mērķis

Stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus dažādos valsts 

pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru 

dialoga prasmes.



Rezultāti

PMLP darbiniekiem Apmācību programmas kursa „Informācijas sistēmas „Ielūgumu reģistrs” lietotāju apmācība” sagatavošana un 

ieviešana. Apmācību programmas kursa „Uzturēšanās atļauju izsniegšana elektronisko viedkaršu formā. Informācijas sistēmas 

„Uzturēšanās atļauju reģistrs” lietotāju apmācība” sagatavošana un ieviešana.

Apmācību programmas kursa „Starpkultūru saskarsmes kultūra, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” 

sagatavošana un ieviešana. Apmācību programmas kursu e-kursa versiju izstrāde.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./19

Laika periods 11.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Darbosimies kopā!

Īstenotājs Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”

Vispārīgais mērķis

Veicināt trešo valstu valstspiederīgo motivāciju un prasmes integrēties latviešu sabiedrībā, mazinot stereotipus un komunikācijas barjeras 

starpkultūru saskarsmē. Lai to īstenotu projektā tika veikta apmācība mentoriem, lai tie nodrošinātu konsultatīvo atbalstu trešo valstu 

valstspiederīgo ģimenēm un iesaistītu trešo valstu valstspiederīgos dažādās aktivitātēs (tika organizēti 2 kultūras pasākumi (Brīvdabas muzeja 

apmeklējums, koncerts), organizēti pikniki, Latvijas tradicionālo vietu apmeklējumi (Sigulda u.c.) , kas veicinātu viņu integrāciju.

Rezultāti

Mentoru apmācības. Izstrādāts metodiskais krājums mentoru darbam. Mentoru atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Individuālas psihoterapeita konsultācijas ģimenēm. Atbalsta grupas pieaugušiem (30) un bērniem (20). Projekta noslēguma 

nometne.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./16

Laika periods 09.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI!

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis Veicināt trešo valstu valstspiederīgo pilsonisko aktivitāti un stiprināt NVO lomu divpusējos integrācijas procesos Latvijā.



Rezultāti

Izveidota 1 e-platformas www.ngolatvia.lv. Pasākumu organizēšana trešo valstu valstspiederīgo aktivitātes sekmēšanai: organizēts 

seminārs trešo valstu valstspiederīgo jauniešiem; 60 semināra dalībnieki piedalījušies pieredzes apmaiņā un paaugstinājuši savu 

kompetenci darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Apkopota un pieejama informācija par vismaz 90 NVO. Publicēti vismaz 3 

raksti par pieredzi darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem vai labo praksi. 60 semināra dalībnieki piedalījušies pieredzes apmaiņā 

un paaugstinājuši savu kompetenci darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Organizētas 2 fokusgrupu diskusijas par pieredzi 

trešo valstu valstspiederīgo  integrācijas jomā, katrā ~10 dalībnieki. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./15

Laika periods 02.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Integrācijas ABC.

Īstenotājs Biedrība „Rīgas Latviešu biedrība”

Vispārīgais mērķis
Attīstīt kvalitatīvas, pilnvērtīgi pieejamas trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, veicinot 

naturalizācijas procesu un trešo valstu valstspiederīgo iesaisti uzņemošajā sabiedrībā.

Rezultāti

Apmācības trešo valstu valstspiederīgajiem. Informatīvo materiālu izstrāde naturalizācijas procesa veicināšanai. Informācijas 

pieejamības nodrošināšana un savstarpējā dialoga veidošana. Pasākums trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu bērniem - 

radošo darbu konkurss „Es dzīvoju Latvijā”. Kultūras aktivitātes – dialogam un integrācijai (Pasākums „Vasaras saulgrieži”). 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./6

Laika periods 09.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums Informatīva atbalsta sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām.

Īstenotājs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, nodrošinot informatīvu atbalstu par pilsoniskās un politiskās 

līdzdalības iespējām, iegūstot Latvijas pilsonību.



Rezultāti

Pētījums par trešo valstu valstspiederīgo attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu. Konsultācijas centru izveide un informācijas 

dienu organizēšana par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām: naturalizācijas kārtību un naturalizācijas eksāmeniem, Rīgā, 

Liepājā un Daugavpilī. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļveža – konsultanta “Pilsonības iegūšanas konsultants” izstrāde un 

ieviešana PMLP mājas lapā. Informatīva materiāla – brošūras - izstrāde tulkošanai angļu un krievu valodās. 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/par-pmlp/projekti/solidarit%C4%81tes-un-migr%C4%81cijas-pl%C5%ABsmu-

p%C4%81rvald%C4%AB%C5%A1anas-pamatprogramma-2007.-2013.gadam/informat%C4%ABva-atbalsta-snieg%C5%A1ana-

tre%C5%A1o.html

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./25

Laika periods 11.01.2013.-30.01.2013.

Projekta nosaukums „Sapņu zeme Latvija – Latvija – strana mečti”.

Īstenotājs Nodibinājums „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja atbalsta fonds”

Vispārīgais mērķis

Kvalitatīvu trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas programmu (valodas kursu, kultūrorientācijas kursu, atbalsta pasākumu 

mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām) izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem 

un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, kā arī veicinātu integrācijas pasākumu pieejamību mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo 

grupām – sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai personām ar zemu izglītības līmeni.

Rezultāti

Latviešu valodas apguve (pamata vai vidējā līmenī). Bērnu pieskatīšana latviešu valodas apguves laikā. Praktiska latviešu kultūras 

un tradīciju apguve - sagatavoti un izplatīti projekta materiāli, rezultātu USB. Izstrādāta mājaslapa: www.latvija-dreamland.lv 

Izgatavoti bukleti (1000 gb) - Buklets krievu valodā “Проект  “Sapņu zeme Latvija - Латвия - страна мечты””

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./2

Laika periods 19.12.2012.-30.06.2013.

Projekta nosaukums „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.



Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis

Kvalitatīvu trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas programmu (valodas kursu, kultūrorientācijas kursu, atbalsta pasākumu mazaizsargātām trešo 

valstu valstspiederīgo grupām) izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, 

kā arī nostiprinātu integrācijas pasākumu spēju sasniegt mazaizsargātas trešo valstu valstspiederīgo grupas - sievietes, bērnus, gados vecus 

cilvēkus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām vai personas ar zemu izglītības līmeni.

Rezultāti

Atbalsta platforma trešo valstu valstspiederīgajiem "Atvērsim vārtus". Portāla www.saziņastilts.lv latviešu valodas mācību materiālu 

bāzes papildināšana (valodas portfelis 3 valodās (LV, RU, EN) ar interaktīviem uzdevumiem latviešu valodas prasmes (A1, A2) 

noteikšanai): Par 800 vārdiem papildināta A1 un A2 latviešu valodas prasmes līmeņu vārdnīcas papildināšana, tulkošana 4 valodās 

(RU, EN, DE, FR); A1 un A2 līmeņu lasīšanas teksti ar uzdevumiem; 5 videointervijas ar metodisko pielikumu. Praktisks atbalsts 

Latvijas kultūras un valodas apguvei.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./20

Laika periods 19.12.2012.-30.06.2013.

Projekta nosaukums „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – II posms”.

Īstenotājs Biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”

Vispārīgais mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo it sevišķi mazaizsargāto grupu sieviešu, bērnu un senioru iesaisti 

uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā. Tādejādi saliedējot sabiedrības grupas un mazinot 

neiecietības un rasisma izpausmes.

Rezultāti

Teātra iestudējums (teātra izrāde „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” un ierakstīts izrādes DVD, kas ir ļoti pieprasīts skolās un 

bibliotēkās). Dokumentālās filmas/izstādes prezentēšana Latvijas reģionos. Krāsojamās grāmatas izveide un izdošana. Mediju 

kampaņa -publicitāte Diskusiju cikls plašsaziņas līdzekļos.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./8

Laika periods 19.12.2012.-30.06.2013.

Projekta nosaukums Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, III posms.

Īstenotājs Starptautiskā Migrācijas organizācija

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, saliedējot sabiedrības grupas un mazinot neiecietības un rasisma 

izpausmes. 



Rezultāti

Izglītojoši integrācijas pasākumi (latviešu valodas un integrācijas kursi (280 akadēmiskās stundas) trīs līmeņos – iesācēju A1 (33 

kursanti) un A2 (14 kursanti) un ar vidējām zināšanām B1 (31 kursanti) un B2 (42 kursanti) grupās; notika latviešu valodas 

praktizēšanas pulcēšanās - kafejnīca „Savējie sapratīs”, kopā notika 15 tikšanās, kurās vidēji piedalījās 25 dalībnieki (mērķa grupas 

pārstāvji, brīvprātīgie un vietējie iedzīvotāji)). Informatīvā platforma (IOM telpās visu projekta laiku darbojās informatīvā platforma, 

kurā tika sniegtas konsultācijas par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuālām tēmām 86 mērķa grupas pārstāvjiem: 1) praktiskas 

konsultācijas par dažādiem mērķa grupu interesējošiem jautājumiem; 2) jurista konsultācijas; 3) psihologa konsultācijas). 

Informatīvā kampaņa (vietējā latviešu un krievu presē tika publiskoti raksti(3)/sižeti(3)/intervijas(2) par mērķa grupu). Interaktīvas 

integrācijas nometnes sievietēm ar bērniem (2 nometnes sievietēm un bērniem. 1 nometne  – Jēkabpils rajona Saukā, otra Rīgas 

apkārtnē – Siguldā, katrā piedalījās 30 dalībnieki).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./17

Laika periods 19.12.2012.-30.06.2013.

Projekta nosaukums Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai.

Īstenotājs Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Vispārīgais mērķis
Nodrošināt atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumus Trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot un izglītojot Latvijas 

sabiedrību.

Rezultāti

Latviešu valodas kursi. Latviešu sarunvaloda - atbalsta klubs trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācību materiāli Moodle vidē. 

Vizualizēts materiāls integrācijai. Daudzpusīga piekļuve sociāliem un juridiskiem pakalpojumiem. Atbalsta pasākumi īpašām trešo 

valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm un bērniem (Bērnu un vecāku radošā darbnīca un Pašpalīdzības grupa „Viena otrai”). 

Informatīvie pasākumi trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (Televīzija integrācijai, Informatīvās dienas reģionos „Riču Raču”, 

Sprīdīša skola, Vizuālais materiāls „Reiz piedzima cilvēks”). Dialoga platformas izveidošana. http://patverums-dm.lv/lv/daudzpusigi-

risinajumi-sabiedribas-izglitosanai-un-integracijai-53

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./22

Laika periods 19.12.2012.-30.06.2013.



Projekta nosaukums Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstpiederīgajiem Latgales reģionā.

Īstenotājs Biedrība „Baltā māja”

Vispārīgais mērķis
Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikai atbilstošu pasākumu īstenošanu. Tika  sekmētu  Trešo valstu valstspiederīgo 

iekļaušanās vietējā sabiedrībā, veicināta kopienas izpratne par interāgcijas procesiem.

Rezultāti
Latviešu valodas un Integrācijas apmācības (100 dalībnieki). Ceļojošā fotoizstāde. Interaktīvs izglītojošs pasākums bērniem (15 

pasākumi).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.a./1

Laika periods 18.12.2012.-30.06.2013.

Projekta nosaukums Dzīvot Latvijā – 3.

Īstenotājs Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis Attīstītīt un pilnveidot trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Rezultāti Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-latvija-3/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2011/1.b./1

Laika periods 11.07.2012. - 30.06.2013.

Projekta nosaukums NACIONĀLAIS INTEGRĀCIJAS CENTRS

Īstenotājs LR KULTŪRAS MINISTRIJA

Vispārīgais mērķis
Veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo centienus integrēties Latvijas sabiedrībā – sasniegts, ievērojami paaugstinot 

Nacionālā integrācijas centra  kapacitāti.

http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-latvija-3/


Rezultāti

Centra speciālistu sniegtie pakalpojumi. Konsultatīvi izglītojošo pasākumu cikls reģionos. Informācijas pieejamības nodrošināšana 

internetā. Bezmaksas tālruņa trešo valstu valstspiederīgajiem nodrošināšana. 2 informatīvo materiālu izstrāde. Aktīva darba tirgus 

politikas pasākumi. Sabiedrības informēšana, veidojot toleranci pret trešo valstu valstspiederīgajiem un izpratni par migrācijas un 

nepilsoņu jautājumiem Latvijas sabiedrībā. Dialoga un savstarpējas sapratnes veidošana starp trešo valstu valstspiederīgajiem, 

nepilsoņiem un pārējo sabiedrību, kā arī latviešu valodas prasmju stiprināšana. Izglītojošā radio raidījuma, kas uzlabo projekta 

mērķa grupas latviešu valodas zināšanas, palielina viņu iespējas pārvarēt naturalizācijas barjeru un tā   veicina līdzdalību 

sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, nodrošināšana. Citu valstu imigrācijas politikas pieredžu analīze Latvijas politikas virzienu 

definēšanai. Forums: Cik atvērta ir izglītība Latvijā?

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/3.2./01

Laika periods 16.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā.

Īstenotājs Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"

Vispārīgais mērķis

Atbalstīt nevalstisko organizāciju attīstību, izveidojot platformu apspriedēm ar trešo valstu valstspiederīgajiem, dialogam starp 

dažādu kultūru, ticību un reliģiju kopienām, nodrošinotinformatīvos resursus, paaugstinot mazākumtautību un citu organizāciju 

potenciālu un kompetenci un īstenojot  kultūras aktivitātes trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā un iesaistei esošajās 

nevalstiskajās organizācijās.

Rezultāti
Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.rlb.lv/es-projekti/integracija-platforma/projekts-sadarbibas-platformas-

un-starpkulturu-dialoga-veidosana-latvija

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/3.1./06

Laika periods 16.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Uzlabot valsts, pašvaldību iestāžu, biedrību un nodibinājumu speciālistu, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, 

starpkultūru komunikācijas prasmes kultūru daudzveidību pārzināšanā.



Rezultāti

Programmas aktualizēšana un sagatavošana. Apmācību programmas ieviešana. Izveidots un iespiests mācību materiāls (200 gb). 

Apmācību programmas materiāli pieejami angļu valodā. 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=7651%3AStarpkulturu-komunikacija-

2012&catid=2%3Afonds&Itemid=188&lang=lv

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/3.1./04

Laika periods 16.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Saprasties pasaules daudzveidībā.

Īstenotājs Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"

Vispārīgais mērķis

Veikt apmācību programmas dažādos starpkultūru dialoga prasmju un komunikācijas attīstības jautājumos, stiprinot valsts iestāžu 

darbinieku, vietējo pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju, mediju pārstāvju u.c. speciālistu 

spēju īstenot, uzraudzīt un novērtēt pasākumus, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas 

kultūras un tradīcijas un izveidojot sadarbības modeļus, lai tie kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem.

Rezultāti
Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.rlb.lv/rigas-latviesu-biedriba-isteno-projektu-quotsaprasties-pasaules-

daudzveidibaquot?yearID=1971&monthID=12&p=9119

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/3.1./01

Laika periods 16.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs"

Vispārīgais mērķis

Izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu palīdzošo profesiju 

speciālistiem par kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju 

kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem kvalitatīvus un 

pieejamus pakalpojumus.

http://www.rlb.lv/rigas-latviesu-biedriba-isteno-projektu-quotsaprasties-pasaules-daudzveidibaquot?yearID=1971&monthID=12&p=9119
http://www.rlb.lv/rigas-latviesu-biedriba-isteno-projektu-quotsaprasties-pasaules-daudzveidibaquot?yearID=1971&monthID=12&p=9119


Rezultāti
Apmācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” saturiskā un metodoloģiskā pilnveidošana. Tiesu prakses analīze 

diskriminācijas lietās. Apmācību kursa cikla ieviešana mērķa grupām. Pretdiskriminācijas datu bāzes saturiska papildināšana.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./33

Laika periods 28.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs lepojamies ar tās valodu un kultūru! 

Īstenotājs Biedrības "Latvijas sarkanais krusts" struktūrvienība "Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne"

Vispārīgais mērķis

Realizēt kvalitatīvu trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas programmu (latviešu valodas un kultūrorientācijas kurss), lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nostiprinātu integrācijas pasākumu spēju 

sasniegt mazaizsargātas trešo valstu valstspieredīgo grupas – sievietes, bērnus, gados vecus cilvēkus, cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām vai personas ar zemu izglītības līmeni.

Rezultāti

Latviešu valodas un kultūrorientācijas kurss; 4 ekskursijas pa Latviju. 4 izglītojošu un informatīvu materiālu izstrādāšana, tulkošana 

un izdošana. 3 bērnu pieskatīšanas centru izveide un atvēršana. Subsidētās darba vietas 10 cilvēkiem. Ģimeņu atbalsta sistēma – 

starp ģimeņu tikšanās. Mentoru programma. Bērnu nometne.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./32

Laika periods 12.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! 

Īstenotājs Biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, saliedējot sabiedrības grupas un mazinot neiecietības un rasisma 

izpausmes.

Rezultāti Dokumentālā filma "Tuvu prom savā vietā" 100 DVD (scenārijs, filmēšana) http://old2.lcca.lv/?p=1724 . Mediju kampaņa. Izstāde.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./30



Laika periods 28.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Imigrantu tiesības un integrācija veselības aprūpes un sociālās palīdzības jomā.

Īstenotājs Nodibinājums "Ilgtspējīgas attīstības fonds"

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstpiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un informēt viņus par iespējām saņemt sociālo un veselības 

aprūpi, atbilstoši esošajai likumdošanai, lai mazinātu nevienlīdzību un sociālo spriedzi sabiedrībā.

Rezultāti

Informatīvā materiāla par tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpes un sociālā palīdzības pakalpojumus trešo valstu 

valstpiederīgajām personām izdošana un izplatīšana. Informatīvu integrācijas semināru TVVP sadarbībai ar sabiedrības 

pārstāvjiem, valsts iestāžu  un publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem organizēšana un īstenošana. http://iaf.lv/?p=89

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./29

Laika periods 28.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums "Hallo, Latvija - 2012!"

Īstenotājs Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un 

kvalitāti.

Rezultāti
Mājaslapas www.hallolatvia.lv izveide. Informatīvu integrācijas semināru TVVP sadarbībai ar sabiedrības pārstāvjiem, valsts 

iestāžu  un publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem organizēšana un īstenošana.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./27

Laika periods 20.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.

Īstenotājs Biedrība „Baltā māja”

Vispārīgais mērķis
Veicināt Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikai atbilstošu pasākumu īstenošanu, kas sekmētu  trešo valstu 

valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā. 



Rezultāti

Īstenoti latviešu valodas apmācības  un integrācijas kursi trešo valstu 45 valstspiederīgajiem trīs norises vietās - Rēzeknē, 

Daugavpilī un Līvānos. Izveidota un izplatīta informatīvā atklātne, kas satur trešo valstu valsts piederīgajiem nepieciešamo 

informāciju, kas nepieciešama dažādās sadzīves situācijās (piekļuve izglītībai, veselības aprūpei). Īstenots interaktīvs, izglītojošs 

un iniciatīvu veicinošs pasākums trešo valstu valstspiederīgo bērniem.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./24

Laika periods 20.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Atvērti integrācijai 2012.

Īstenotājs Biedrība „Attīstības aģentūra „Pieci””

Vispārīgais mērķis

 Īstenot pasākumus īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām (bērniem, jauniešiem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar 

zemu izglītības līmeni un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ņemot vērā viņu vajadzības, tā veicinot viņu integrāciju uzņemošajā 

sabiedrībā.

Rezultāti

Izglītojošās nodarbības bērniem. Pasākumi bērniem un ģimenēm. Pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana. CD formāta brošūras 

grāmatiņas izdošana bērniem. Psiholoģiskās nodarbības sievietēm/ māmiņām. Atbalsta grupas pirmsskolas vecuma bērnu 

māmiņām/ vecākiem. Latviešu valodas nodarbības māmiņām. Sarunvalodu klubi. Interešu grupa/klubiņš vecvecākiem. Apmācības 

māmiņām nodokļu likumdošanā un biznesā. http://www.aapieci.lv/projekts-%E2%80%9Eatverti-integracijai-2012-nr-if2010-1-1-24/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./19

Laika periods 27.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Integrācijas ABC trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"

Vispārīgais mērķis

Rezultāti

Apmācības trešo valstu valstspiederīgajiem. Informatīvo materiālu izstrāde un pieejamības nodrošināšana. Pasākumi trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem. http://www.rlb.lv/es-projekti/integracijas-abc/rigas-latviesu-biedriba-isteno-integracijas-abc-programmu-

treso-valstu-valstspiederigajiem



Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./15

Laika periods 19.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo bērniem un jauniešiem.

Īstenotājs Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra”

Vispārīgais mērķis
Nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo bērnu un jauniešu iespējas apgūt latviešu valodu un integrēties Latvijas sabiedrībā, 

īstenojot inovatīvas pieejas latviešu valodas apguvē un veicinot uzņemošās sabiedrības līdzdalību.

Rezultāti

Notikusi valodas apguve platformā „Jaunietis jaunietim”: 36 h mācību programma ar izmantotajiem materiāliem brīvprātīgo 

izglītošanas darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; trešo valstu valstspiederīgo jauniešu apmācība (40h); Mācību materiālu un 

programmu izveide trešo valstu valstspiederīgo apmācībai; Informatīvā materiāla par Latvijas izglītības sistēmu un latviešu valodas 

apguves iespējām izveide un izdošana; Trešo valstu valstspiederīgo jauniešu un uzņemošo jauniešu integrācijas forums „Sarunu 

dienas”. Notikusi trešo valstu valstspiederīgo bērnu un Latvijas bērnu vasaras nometne valodas apguvei. Izveidots informatīvi 

izglītojošs valodas apguves portāls www.sazinastilts.lv jauniešiem un pedagogiem; Audiomateriāls (24 klausīšanās teksti ar 

uzdevumiem) valodas apguvei A1 un A2 līmenim; videointervijas ar metodisko pielikumu; situatīvi klipi valodas apguvei.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./03

Laika periods 20.04.2012.-30.06.2012.

Projekta nosaukums Esi gatavs dialogam II.

Īstenotājs Biedrība „Kustība demokrātiskai domai”

Vispārīgais mērķis
Veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas 

sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Rezultāti
Izglītojoša, interaktīva un iniciatīvu veicinoša nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem “Esi gatavs 

dialogam II”.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2010/1.1./02

Laika periods 20.04.2012.-30.06.2012.



Projekta nosaukums Dzīvot Latvijā – 2.

Īstenotājs Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju 

Latvijas un Eiropas sabiedrībā. 

Rezultāti

Programmas „Dzīvot Latvijā - no A līdz Z” aktualizācija un ieviešana; Pirmais seminārs „Es Latvijas sabiedrībā”: teorija un prakse; 

Otrais seminārs „Kā darbojas Latvijas valsts?”: teorija un prakse; Trešais seminārs „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas teorija un 

prakse; . Interešu klubi „Labai dzīvei Latvijā”; Pasākums bērniem „Brīnumainā Latvija”. http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-

latvija-2/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.7./1

Laika periods 01.06.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Informatīvi pasākumi Latvijas sabiedrībai par imigrāciju un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas atbalstam.

Īstenotājs Kultūras ministrija

Vispārīgais mērķis

Rezultāti

Buklets latviešu valodā: http://www.sfl.lv/upload_file/2011%20gads/Brosura_imigrantiem_LAT.pdf; krievu valodā: 

http://www.sfl.lv/upload_file/2011%20gads/Brosura_imigrantiem_RUS.pdf un angļu valodā: 

http://www.sfl.lv/upload_file/2011%20gads/Brosura_imigrantiem_ENG1.pdf

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./34

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums
Mācību programmas "Inovatīvas pieejas starpprofesionāļu komandas darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" izveide un 

ieviešana Vadības un sociālā darba augstskolā "Attīstība".

Īstenotājs
Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" SIA (+Rīgas Domes Labklājības departaments, biedrība "Latvijas profesionālo 

sociālā darba speciālistu asociācija", Rīgas Pašvaldības policija, biedrība "Sociālo darbinieku biedrība", Rīgas patversme)

Vispārīgais mērķis

Aktualizēt un ieviest apmācību programmu, izstrādāt materiālus pašvaldību sociālā darba speciālistiem, pašvaldību institūciju 

pārstāvjiem un citiem speciālistiem, lai uzlabotu šo personu kompetenci un nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus trešo valstu 

valstspiederīgajiem.



Rezultāti

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./28

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums
Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus 

trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"

Vispārīgais mērķis

Izstrādāt apmācību programmas starpkultūru dialoga prasmju un komunikāciju attīstības jautājumos, uzlabojot valsts iestāžu darbinieku, vietējo 

pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju un skolotāju kompetenci, sniedzot pakalpojumus trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas. Ieviest izstrādātās programmas, apmācot mērķauditorijas personas un izveidojot 

sadarbības modeļus, lai viņi kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem.

Rezultāti
Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://rlb.lv/integracija-2011 un http://rlb.lv/es-projekti/integracija-

2011?b=1&lbu=15961

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./27

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs"

Vispārīgais mērķis

Pilnveidot un īstenot apmācību kursu ciklu kultūru dažādībā un pret-diskriminācijas jomā medicīnas personālam, policijas 

darbiniekiem, arodbiedrību pārstāvjiem un žurnālistiem ar mērķi celt šo pakalpojumu sniedzēju grupu kompetenci un prasmes, 

nodrošinot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem un sniedzot informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem.

Rezultāti
Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/news/nosledzies-projekts-atskirigs-klients-

daudzveidiga/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./25

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.



Projekta nosaukums
Kompetences paaugstināšanas apmācību programmas izstrāde un ieviešana valsts iestāžu darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar 

trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija"

Vispārīgais mērķis

Izveidot un ieviest  īpaši  pielāgotu apmācību programmu Pilsonība un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes 

darbiniekiem, kas paaugstinās šo personu kompetenci pakalpojumu sniegšanā trešo valstu valsts piederīgajiem un uzlabos sniegto 

pakalpojumu kvalitāti.

Rezultāti

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./22

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" izstrāde un ieviešana.

Īstenotājs Sabiedrības integrācijas fonds

Vispārīgais mērķis
Īstenot valsts iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju, biedrību, nodibinājumu un citu speciālistu apmācību par starpkultūru 

komunikācijas jautājumiem.

Rezultāti

Informācija par projektu aktivitātēm un rezultātu: 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3ARokasgramata-Starpkulturu-komunikacija-

&catid=2%3Afonds&lang=lv

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./17

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Mēs par integrāciju.

Īstenotājs Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"

Vispārīgais mērķis

Izveidot un īstenot apmācību programmas ciklu, balstītu uz pieredzes izglītības principiem, kas paaugstinās NVO pārstāvju, sociālo 

darbinieku, medicīnas personāla, valsts iestāžu un pašvaldību darbinieku izpratni, kompetenci un prasmes, kuru darba pienākumos 

ir sniegt nepieciešamo atbalstu, informāciju un pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

Rezultāti Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.krize.lv/projekts-mes-par-integraciju/

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3ARokasgramata-Starpkulturu-komunikacija-&catid=2%3Afonds&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3ARokasgramata-Starpkulturu-komunikacija-&catid=2%3Afonds&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3ARokasgramata-Starpkulturu-komunikacija-&catid=2%3Afonds&lang=lv


Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./13

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Vispārīgais mērķis
Izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem 

darbiniekiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

Rezultāti Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://patverums-dm.lv/lv/socialo-darbinieku-apmacibas

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/3.1./7

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance.

Īstenotājs Biedrība "Izglītības attīstības centrs"

Vispārīgais mērķis

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, veicinot sabiedrības iecietību, toleranci un uzlabojot pedagogu 

kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Viens no visefektīvākajiem šī mērķa sasniegšanas ceļiem ir pedagogu un 

izglītības iestāžu kopumā kapacitātes celšana iekļaujošas vides veidošanai, kas balstās zināšanām un prasmēm starpkultūru 

komunikācijas jautājumos.

Rezultāti
Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/starpkulturu-saskarsme-daudzveidiba-un-

tolerance/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/2.1./4

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana.

Īstenotājs Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"

Vispārīgais mērķis

Izstrādāt Latvijas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas īstenošanas un progresa uzraudzības instrumentus un 

novērtēšanas sistēmu, kas paredz integrācijas politikas jomas visaptverošu indikatoru (rādītāju) un to mērīšanas metožu 

noteikšanu un pārbaudīšanu (aprobēšanu).



Rezultāti

Latvijā īstenotās un citu ES valstu integrācijas politikas novērtēšanas pieredzes izpēte, politikas dokumentu analīze sabiedrības 

integrācijas jomā, integrācijas politikas uzraudzības un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, politikas ekspertu diskusijas par 

politikas novērtējuma metodoloģijā iekļaujamajiem indikatoriem, izstrādātās metodoloģijas aprobācija, metodoloģijas 

rokasgrāmatas sagatavošana un izplatīšana. 

http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/imigranti2011/BISS_TVVP_integr_pol_novert_metodika_2011.pdf; 

http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/imigranti2011/BISS_Elektroniska_TVVP_integr_pol_novert_metodika.pdf

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.6./8

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums
Mācību programmas un materiālu latviešu valodas apguves veicināšanai izveide un ieviešana trešo valstu valstspiederīgo bērniem 

vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Īstenotājs Latviešu valodas aģentūra

Vispārīgais mērķis
Izveidot mācību programmu un dažādus materiālus 13 – 18 gadus veciem bērniem, lai nodrošinātu valsts valodas pamatprasmes 

(A1) un zināšanu par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru apguvi.

Rezultāti

Izveidota adaptācijas/mācību programma (60 stundu apjomā) 13–18 gadu veciem pusaudžiem, kuru realizējot trešo valstu 

valstspiederīgais jaunietis apgūs valsts valodas pamatprasmes (A1 līmenis), iegūs valodas prasmei atbilstošu zināšanu apjomu par 

Latvijas un Eiropas pamatvērtībām, vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru. Programmu papildina izstrādātais mācību līdzeklis, e–mācību 

materiāls, kartiņu komplekts,  kā arī metodiskie ieteikumi skolotājiem latviešu valodas apguvei bez starpniekvalodas. Mācību 

materiāli izstrādāti, domājot par jauniešu adaptācijas vajadzībām, un ir veidoti pārskatāmi un draudzīgi gan skolēnam, gan 

skolotājam. Veikta arī izstrādāto materiālu aprobācija 3 Latvijas skolās, kurās mācās trešo valstu valstspiederīgo bērni (Rīgas 15. 

vidusskolā, Rīgas 22. vidusskolā, Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.5./32

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Atvērti integrācijai 2011.

Īstenotājs Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""



Vispārīgais mērķis
Attīstīt integrācijas centru trešo valstu valstspiederīgajiem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu māmiņām un vecvecākiem, 

sniedzot informēšanas, izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Rezultāti

Aktualizēta integrācijas jautājumu nozīmība starp Latvijas pamatiedzīvotājiem un Trešo valstu valstspiederīgajiem. Tika attīstīts 

integrācijas centrs trešo valstu valstspiederīgajiem pirmsskolas vecuma bērniem, viņu māmiņām un vecvecākiem, sniedzot 

informēšanas, izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus. http://www.aapieci.lv/projekts-atverti-

integracijai-2011/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.5./24

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Integrācijai nepieciešamo zināšanu paaugstināšana īpašai trešo valstu valstspiederīgo grupai - sievietēm.

Īstenotājs Biedrība "Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija"

Vispārīgais mērķis

Izveidot un īstenot mācību programmas īpašai trešo valstu valstspiederīgo grupai – sievietēm – latviešu valodas apguvei 

sarunvalodas līmenī un izpratnes iegūšanai par Latvijas valsts iekārtu, iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem, sociālo un nodokļu 

sistēmu, latviešu tradīcijām un vērtībām.

Rezultāti

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.5./15

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Kompass dzīvei Latvijā augstskolu studentiem - trešo valstu valstspiederīgajiem: izglītība un integrācija.

Īstenotājs Biedrība "Risinājumu darbnīca"

Vispārīgais mērķis

Nodrošināt augstskolu studentu - trešo valstu valstspiederīgo – iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, sniedzot tiem nepieciešamās 

zināšanas, sekmējot viņu iekļaušanos sociālajos tīklos un sadarbību ar studentu organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un 

augstskolām. 

Rezultāti
Meteriāls latviešu valodā: http://bsa.edu.lv/docs/kompas_lv.pdf; krievu valodā: http://bsa.edu.lv/docs/kompas_ru.pdf un angļu 

valodā: http://bsa.edu.lv/docs/kompas_en.pdf

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.5./5



Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Drošība un tolerance - imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms "Integrācijas skola".

Īstenotājs Starptautiskā Migrācijas organizācija (+Biedrība "Baltā māja")

Vispārīgais mērķis

Sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenojot konsultējošus un izglītojošus pasākumus sievietēm – 

trešo valstu valstspiederīgajām, un veicināt Latvijas sabiedrības toleranci un atvērtību pret citu tautību, rasu, reliģiju un kultūru 

pārstāvjiem.

Rezultāti

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.5./2

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Iepazīsties, Latvija.

Īstenotājs Biedrība "Veselību visiem"

Vispārīgais mērķis

Izveidot publiski pieejamu izglītojošu interneta vietni, kur primāri bērniem un jauniešiem, bet sekundāri visiem cilvēkiem viegli 

saprotamā veidā ar izglītojošiem video "Iepazīsties, Latvija" un datorspēles "Viktorīna" palīdzību iespējams ātri un vienkārši iegūt 

un pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, kā arī realizēt dzīvē savas specifiskās zināšanas ar integrācijas sociālo tīklu "Izmanto 

izdevību".

Rezultāti

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.1./31

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Hallo, Latvija - 2011!

Īstenotājs Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstpiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un 

kvalitāti.



Rezultāti

Sagatavotas, izdotas jaunas 4 informatīvas avīzes “Hallo, Latvija!” trešo valstu valstspiederīgo integrēšanai sabiedrībā, avīzes 

izplatītas un popularizētas mērķauditorijai visā Latvijā; sagatavota un īstenota integrācijas kursa programma trešo valstu 

valstspiederīgajiem; sagatavoti, organizēti un īstenoti semināri valsts iestāžu un publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem; 

sagatavoti un novadīti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem pārstāvības organizācijas dibināšanai; izveidoti materiāli " 

Trešo valstu valstspiederīgo interešu pārstāvības un NVO dibināšanas ABC"; nodrošināta atgriezeniskā saikne ar aktivitāšu 

dalībniekiem, mērķauditoriju – veikta avīžu lasītāju aptauja; pilnveidotas un attīstītas Izglītības un inovāciju attīstības centra 

darbinieku kompetences darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem to konsultēšanai, informācijas sniegšanai. http://iiac.lv/hallo-

latvija?page=4

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.1./11

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Vispārīgais mērķis

Veicināt trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā un interešu pārstāvībā, attīstīt šīs mērķa grupas 

latviešu valodas prasmes un tiem sniegtos sociālos pakalpojumus, tādējādi paaugstinot iespējas veiksmīgi integrēties un iekļauties 

Latvijas sabiedrībā.

Rezultāti Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://patverums-dm.lv/lv/atbalsta-sistema-imigrantiem

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.1./9

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Esi gatavs dialogam!

Īstenotājs Biedrība "Kustība demokrātiskai domai" (+Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments)

Vispārīgais mērķis

Veicināt dialogu starp trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijas sabiedrību, organizējot valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu 

vadītājiem un darbiniekiem izglītojošus seminārus par specifiskiem ar imigrāciju saistītiem jautājumiem un trešo valstu 

valstspiederīgajiem - bērniem un jauniešiem izglītojošu nometni, kas sekmētu izpratni par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un 

tradīcijām, palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā.



Rezultāti

Rīkoti trīs izglītojoši semināri 162 valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekiem par imigrantu integrācijas 

problēmjautājumiem. Organizēta izglītojoša piecu dienu vasaras nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstpiederīgajiem, 

kurā kopumā piedalījās 32 bērni un jaunieši no Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Ukrainas, ASV, Taizemes un Ķīnas.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) IF/2009/1.1./6

Laika periods 07.03.2011.-30.06.2011.

Projekta nosaukums Dzīvot Latvijā.

Īstenotājs Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis
Veicināt Trešo valstu valsts piederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju 

Latvijas un Eiropas sabiedrībā.

Rezultāti Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātu: http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-latvija/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.1./12

Laika periods 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs LR Tieslietu ministrija

Vispārīgais mērķis
Informēt un veicināt Latvijas sabiedrību izpratni par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu dzīves apstākļiem Latvijā. 

Sniegt vispārēju ieskatu Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikā.

http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/dzivot-latvija/


Rezultāti

Izstrādāta iedzīvotāju informēšanas stratēģija 2011. - 2015. gadam. Izstrādāts iedzīvotāju informēšanas plāns 2010. gadam. 

Izveidoti un pārraidīti divi TV un radio raidījumi latviešu valodā, kā arī divi TV un radio raidījumi krievu valodā. Izstrādātas īsfilmas, 

kuras pārraidītas TV. Publicētas deviņas publikācijas latviešu, krievu un angļu valodās laikrakstos un interneta portālos. Izstrādāti 

vides reklāmas plakāti, kuri izvietoti statiskajos stendos un sabiedriskā transporta pieturvietās, vides reklāma izvietota uz Rīgas 

pilsētas autobusiem un starppilsētu autobusiem. Izgatavoti 2000 informatīvie plakāti, kuri nodoti izplatīšanai izglītības iestādēs, 

tādējādi nodrošinot mācībspēku un jaunatnes uzmanības pievēršanu jautājumiem, kuri saistīti ar projekta mērķauditoriju. 

Norisinājušies 6 semināri Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā, kuros mērķauditorija informēta par Fondu. 

https://www.tm.gov.lv/lv/cits/solidaritates-un-migracijas-plusmu-parvaldisanas-pamatprogrammas-2007-2013-gadam-eiropas-treso-

valst

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.1./8

Laika periods 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums Adaptācijas programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Īstenotājs LR Izglītības un Zinātnes ministrija (+Latviešu valodas apguves valsts aģentūra)

Vispārīgais mērķis
Sekmēt trešo valstu valstspiederīgo bērnu adaptācijas un integrācijas procesu Latvijas vidē un sabiedrībā, veicinot valsts valodas 

prasmju, praktisko starpkultūru prasmju apgūšanu, kas nepieciešamas efektīvai adaptācijai, kā arī Eiropas pamatvērtību izpratnei.

Rezultāti

Sagatavota adaptācijas programma imigrantu bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem un adaptācijas programma 10 līdz 12 gadus 

veciem bērniem. Sagatavotas darba lapas adaptācijas programmām. Sagatavotas metodiskās vadlīnijas skolotājiem. Izveidotas 

„Identitātes pases - portfolio” katrai vecuma grupai (6 - 9 un 10 - 12 g. v.). Izveidota lasāmā grāmata komiksa žanrā „Latvija drauga 

acīm”. Izveidota instrukcija/padomi „Kā palīdzēt bērnam”. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.3./127

Laika periods 31.12.2009.-31.03.2010.

Projekta nosaukums Atvērti integrācijai!

Īstenotājs Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci"" (+TOASTMASTERS LATVIA)



Vispārīgais mērķis
Izveidot integrācijas centru pirmsskolas vecuma bērniem un viņu māmiņām (trešo valstu valstspiederīgajiem), sniedzot 

izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Rezultāti

Izveidots Bērnu integrācijas centrs, projekta īstenošanas laikā to apmeklējuši 321 bērni. Notikušas Psiholoģiskās atbalsta grupas 

24 māmiņām. Notikušas izglītojošās nodarbības 12 bērniem. Notikušas izglītojošās nodarbības 36 māmiņām. Organizēti integrējoši 

pasākumi bērniem. www.aapieci.lv

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.3./10

Laika periods 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums Atbalsts repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

Īstenotājs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Vispārīgais mērķis Sekmēt repatriantu - trešo valstu valstspiederīgo adaptāciju un integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Rezultāti

Sniegta palīdzība 57 repatriantu ģimenēm (kopā 138 cilvēkiem), atbalsts sniegts 197 gadījumos (viena ģimene varēja lūgt atbalstu 

dažādos jautājumos - juridiskais un psiholoģiskais atbalsts, mājokļa jautājumi, medicīniskie jautājumi). 20 repatrianti apguvuši 

latviešu valodu. 14 repatriantiem veikta datorapmācība. 6 repatriantiem notikuši profesionālie kursi, lai palīdzētu iegūt darbu. 4 

repatriantiem sniegta palīdzība mācību maksas apmaksai mācību iestādēs Latvijā (daļa no mācību maksas summas). Organizēta 

integrācijas nometne repatriantu bērniem, kurā piedalījušies 17 bērni. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.2./124

Laika periods 31.12.2009.-31.05.2010.

Projekta nosaukums Informatīvi izglītojošās vides izveide trešo valstu valstspiederīgajiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"

Vispārīgais mērķis

Veicināt trešo valstu valstspiederīgo pielāgošanos Latvijas sabiedrībai, sniedzot atbalstu svarīgāko zināšanu un iemaņu apguvē. Sekmēt trešo 

valstu valstspiederīgo cilvēku ar invaliditāti zināšanu apguvi par valsts institūcijām, sociālo sistēmu un citiem cilvēkiem ar invaliditāti būtiskiem 

jautājumiem, izveidojot vajadzībām atbilstošu apmācību programmu. Izdot informatīvi izglītojošu materiālu – resursu karti „Mans ceļš un atbalstu”. 

Izveidot sadaļu mājaslapā trešo valstu cilvēkiem ar invaliditāti par aktuālajiem jautājumiem.



Rezultāti

Apkopota informācija par citās ES valstīs jau apzinātām apmācību vajadzībām attiecībā uz imigrantu integrāciju sabiedrībā. 

Izstrādāta apmācību programma. Izveidots informatīvi izglītojošais materiāls „resursu karte” – „Mans ceļš līdz atbalstam”. 

http://www.sustento.lv/resource/show/464

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/3.1.1./125

Laika periods 31.12.2009.-31.05.2010.

Projekta nosaukums Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"

Vispārīgais mērķis

Attīstīt politikas potenciālu un profesionālo kompetenci Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem saskarsmē ar trešo 

valstu valstspiederīgiem, kuriem ir invaliditāte vai ģimenes loceklis ar invaliditāti, izstrādājot un ieviešot mācību kursu valsts iestāžu 

darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem u.c., kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu 

valstspiederīgiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Rezultāti

Izstrādāta apmācību programma ar modulāro plānojumu, kas balstās uz 5 atsevišķiem moduļiem, kur katram ir definēts mērķis, 

sniegts apraksts, kā arī identificētas moduļa apguvei nepieciešamās nodarbību tēmas. Mācību tēmu aprobācijai notikuši divi 

apmācību semināri, kuros piedalījušies valsts un pašvaldību atbildīgo institūciju pārstāvji. http://www.sustento.lv/resource/show/462

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/3.1.1./1

Laika periods 31.12.2009.-01.12.2010.

Projekta nosaukums Atšķirīgs klients daudzveidīgajā Latvijā, mācību kursu cikls.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs"

Vispārīgais mērķis

Izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu un Eiropas Savienības institūciju un dalībvalstu labās praksēs 

balstītu apmācības sistēmu valsts, pašvaldību iestāžu, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, par kultūras dažādības un pret-diskriminācijas 

jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un 

nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem konkrētā integrācijas instrumenta kvalitāti un pieejamību.



Rezultāti

Sagatavotas apmācību kursu daļas „Ievads kultūru dažādībā”, „Ievads – kas ir diskriminācija?”, „Dažādības vadība”, „Pozitīva 

rīcība”, „ES un Latvijas labo prakšu analīze”. Sagatavoti 5 minēto kursu metodiskie norādījumi un izdales materiāli tālākai 

pasniegšanai. Novadīts kursu cikls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” 4 mērķa grupām:

1) valsts institūciju darbiniekiem;

2) pašvaldību un sociālajiem darbiniekiem;

3) medicīnas darbiniekiem;

4) policijas darbiniekiem.

Materiāls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, 

nosūtīts mērķauditorijas iestādēm, kursu dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ievietots biedrības mājas lapā: 

http://cilvektiesibas.org.lv/lv/publications/atskirigs-klients-daudzveidiga-latvija/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/3.1.1./123

Laika periods 31.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā.

Īstenotājs Starptautiskā Migrācijas organizācija

Vispārīgais mērķis

Atvieglot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, apkarojot neiecietības un rasisma izpausmes un veicinot sabiedrības saliedētību. 

Izstrādāt rekomendācijas un nodrošināt apmācības tiesībsargājošo institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas nodrošinās jaunu 

starptautisku un Eiropas Savienības prasību rasisma un neiecietības apkarošanai ieviešanu Latvijā. Sekmēt mazaizsargātās trešo valstu 

valstspiederīgo grupas – sieviešu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenojot izglītojošu - interaktīvu apmācību ciklu.

Rezultāti

Izstrādāts mācību materiāls tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem par rasisma un neiecietības novēršanu, apkarošanu un 

tolerances veicināšanu pret trešo valstu valstspiederīgajiem. Noticis seminārs tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem par rasisma un 

neiecietības novēršanu un apkarošanu pret trešo valstu valstspiederīgajiem un starpkultūru komunikāciju. Noticis seminārs 

tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem par praktiskā darba uzlabošanu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, diskriminācijas un 

rasisma novēršanu. Izstrādāta rokasgrāmata plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par rasisma un neiecietības novēršanu pret trešo 

valstu valstspiederīgajiem. Noticis seminārs žurnālistikas studentiem „Līdzsvarots skatījums uz trešo valstu valstspiederīgajiem”. 

Īstenots interaktīvo apmācību cikls mazaizsargātai trešo valstu valstspiederīgo grupai – sievietēm. Notikušas latviešu valodas 

nodarbības, integrācijas klubs, kā arī profesionālie kursi sievietēm - trešo valstu valstspiederīgajām.



Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.2./9

Laika periods 31.12.2009.-31.03.2010.

Projekta nosaukums Skolotājs starpkultūru telpā.

Īstenotājs Latviešu valodas apguves valsts aģentūra

Vispārīgais mērķis

Izstrādāt izglītības programmu skolotāju starpkultūru izglītības prasmju un komunikāciju attīstībai. Apmācīt skolotājus, kuri strādā ar 

skolēniem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas Latvijas reģionos. Izveidot mācību metodiskos materiālus un skolotāju 

sadarbības modeļus tālāko zināšanu nodošanai.

Rezultāti

Izstrādāta izglītības programma „Skolotājs starpkultūru telpā”, kuras veidošanā iesaistījušies skolotāji no visas Latvijas. Latgalē, 

Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē notikušas skolotāju mācību nometnes, kurās skolotājiem bija iespēja apgūt izstrādāto izglītības 

programmu (nometnēs piedalījušies 150 skolotāji). Noslēgumā izdots mācību metodiskais materiāls „Skolotājs starpkultūru telpā”. 

http://www.valoda.lv/projekti/starpkulturu-projekti/projekts-skolotajs-starpkulturu-telpa/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.3./5

Laika periods 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums Integrēties ir viegli!

Īstenotājs Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra „Ģimenes krīzes centrs”"

Vispārīgais mērķis Veicināt mazaizsargāto – sieviešu un bērnu trešo valstu valstspiederīgo pielāgošanos un integrāciju uzņemošajā sabiedrībā.

Rezultāti

Izstrādāta pakalpojumu programma un metodoloģija projekta mērķgrupai trešo valstu valstspiederīgajiem – sievietēm un bērniem. 

Organizētas un vadītas 48 izglītojošas nodarbības sievietēm un bērniem. Sniegtas individuālas jurista, sociālā darbinieka un 

psihologa konsultācijas trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm. Notikuši 2 starpkultūru dialoga apaļie galdi. Organizētas un 

vadības 2 treniņprogrammas nometnes projekta mērķgrupai. Organizēts un vadīts projekta noslēguma seminārs. 

http://www.krize.lv/node/54

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.2./3



Laika periods 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta nosaukums
Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgiem izglītības un darba tirgus pieejamības 

veicināšanai.

Īstenotājs Akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (+ Latviešu valodas  aģentūra; IZM; PMLP )

Vispārīgais mērķis

Nodrošināt taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, īstenojot spēcīgu 

integrācijas politiku ar mērķi piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem līdzvērtīgas tiesības un pienākumus kā Eiropas Savienības 

pilsoņiem, kā arī novēršot diskriminēšanu ekonomikas, sociālajā un kultūras dzīvē.

Rezultāti

Sadarbībā ar projekta partneriem ir veikta apmācību metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā mērķa grupas specifiku. Izstrādāts divu 

apmācību programmas moduļu tēmu saturs Eiropas valodu līmeņu A1 un A2 sasniegšanai, katram līmenim sagatavotas 20 

nodarbības, kā arī pašnovērtējuma uzdevumi tēmu satura zināšanu pārbaudei. Izstrādāts elektronisks latviešu valodas apguves 

kurss trešo valstu valstspiederīgajiem. Darbam ar valodas mācību kursiem klātienes apmācību semināros apmācīti trešo valstu 

valstspiederīgie - projekta mērķa grupas dalībnieki.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/3.1.1./4

Laika periods 01.12.2009.-30.03.2010.

Projekta nosaukums
Apmācību programmas izstrāde un ieviešana pakalpojumu sniedzēju Trešo valstu valstspiederīgajiem kompetences 

paaugstināšanai.

Īstenotājs Akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (+PMLP)

Vispārīgais mērķis

Izveidot īpašu apmācību programmu integrācijas, starpkultūru dialoga un dažādības jautājumos valsts iestāžu darbiniekiem un 

vietējo pašvaldību pārstāvjiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem un īstenot šīs apmācības, uzlabojot 

šo personu kompetenci pakalpojumu sniegšanā.



Rezultāti

Izstrādāta metodoloģija apmācību programmas izveidei mērķa auditorijai (pakalpojumu sniedzējiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem) imigrācijas, starpkultūru dialoga, starpreliģiju un dažādības jautājumos (klātienes apmācībām un ekursa 

izstrādei); Izveidota apmācību programma pakalpojumu sniedzējiem trešo valstu valstspiederīgajiem imigrācijas, starpkultūru 

dialoga, starpreliģiju un dažādības jautājumos klātienes apmācībām, kas sastāv no 4 moduļiem: 1) Starpkultūru kompetence 

dialoga veidošanai darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; 2) Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšana trešo valstu 

valstspiederīgajiem; 3) Trešo valstu valstspiederīgo uzaicināšana nodarbinātības nolūkā vienas pieturas aģentūras principa 

ietvaros; 4) Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā. Modulis „Starpkultūru kompetence dialoga 

veidošanai darba ar trešo valstu valstspiederīgajiem” izstrādāts arī kā emācību kurss; Veikta vairāk nekā 75 PMLP darbinieku 

apmācība par 3 apmācību programmas moduļiem un vairāk nekā 25 pašvaldību pārstāvju apmācība par vienu programmas moduli, 

tādejādi uzturēta un uzlabota pakalpojumu sniegšanas procesā iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikācija. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.2./2

Laika periods 01.12.2009.-31.05.2010.

Projekta nosaukums
Starpkultūru komunikācijas un zināšanu nodošanas metodoloģijas apmācību programmas izveide un ieviešana, skolotāju prasmju 

darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem paaugstināšanai.

Īstenotājs Akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (+LR Izglītības un zinātnes ministrija)

Vispārīgais mērķis
Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos 

pamatprincipus.

Rezultāti

Izstrādāta divu apmācību programmas moduļu tēmu saturs, iekļaujot moduļa tēmām atbilstošus pašpārbaudes uzdevumus (2 gb.).

Aktivitātes laikā tieka veikta katram apmācību programmas modulim atbilstoša elektroniskā mācību kursa maketa izstrāde atbilstoši 

elektronisko apmācību materiālu standartu prasībām atbilstošs elektronisks resurss HTML un SCORM standartizētos datu 

apmaiņas formātos, gatavs  publicēšanai Skolu portālā un tiražēšanai CD/DVD formātā (2 gb.).

Elektronisko apmācību kursa (e-kursa) adaptācija autonomai izmantošanai (kompaktdiska formātā) (2 gb.).

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.2./11

Laika periods 01.02.2010.-30.06.2010.



Projekta nosaukums Skolotāji apgūst starpkultūru prasmes.

Īstenotājs Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""

Vispārīgais mērķis
Attīstīt starpkultūru prasmi Latvijas skolotāju vidū un veicināt iecietību pret trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības sistēmā un 

sabiedrībā, apmācot skolotājus (visos Latvijas reģionos), lai viņi kļūtu par starpkultūru izglītības multiplikatoriem.

Rezultāti

Izstrādāts apmācību saturs skolotājiem. Notikušas skolotāju apmācības visos Latvijas reģionos ar mērķi uzlabot skolotāju 

starpkultūru prasmes un sagatavot viņus kā multiplikatorus, kas var apmācīt kolēģus par starpkultūru komunikāciju un toleranci. 

http://providus.lv/article/skolotaji-apgust-starpkulturu-prasmes

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.2./128

Laika periods 16.06.2009.-31.06.2010.

Projekta nosaukums Metodisku materiālu krājums "Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti".

Īstenotājs Biedrība „Dialogi.lv”

Vispārīgais mērķis
Attīstīt latviešu valodas skolotāju un pasniedzēju izpratni par trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu dzimtās valodas un kultūras 

izcelsmi socializācijas un integrācijas problēmām un uzlabošanas iespējām sociolingvistiskā aspektā.

Rezultāti

Izstrādāta projekta ilgtermiņa stratēģija; izstrādāts metodiskais līdzeklis – metodisks atbalsts latviešu valodas pasniedzējiem par 

teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar otrās valodas mācīšanu daudzvalodīgā vidē; noticis pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Īriju; notikuši informatīvi semināri mērķgrupas pārstāvjiem.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.2./6

Laika periods 01.07.2009.-31.03.2010.

Projekta nosaukums Izglītojoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā.

Īstenotājs Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju 

Latvijas un Eiropas sabiedrībā.



Rezultāti

Izveidota, aprobēta, uzlabota programmas „Dzīvot Latvijā” papīra un elektroniskā versija. Programma ievietota biedrības mājas 

lapā un par to informēti jomas speciālisti Latvijā; Uz programmas pamata izveidoti tālmācības materiāli četru moduļu apjomā:

1) „Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas”;

 2) „Latvijas sabiedrība”;

 3) „Latvijas valsts un likumi”;

 4) „Latvijas saimniecība un nodarbinātība”.

Tālmācības programmas apguve tika organizēta divos klātienes semināros un nosūtot materiālus dalībniekiem individuāli pa pastu. 

Dalībniekiem tika dota iespēja izpildīt tos sev izdevīgā laikā, par izpildītajiem testiem dalībnieki saņēma atgriezenisko saiti. 

Tālmācības programmu četru moduļu apjomā pilnībā apguva vairāk kā 70 dalībnieki.

http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/izglotojosi-pasakumi-treso-valstu-valstspiederigo-zinasanu-un-prasmju-pilnveidei-sekmigai-

integracijai-latvija/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2008/1.4.2./7

Laika periods 15.06.2009.-31.03.2010.

Projekta nosaukums Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā.

Īstenotājs Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis
Trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, sabiedrības iecietības un tolerances veicināšana, attīstot skolotāju 

starpkultūru komunikācijas prasmes un veidojot sistēmu zināšanu nodošanai citiem skolotājiem.



Rezultāti

Notikuši divi mācību programmas „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” veidošanas semināri un 

viens programmas izvērtēšanas seminārs. Semināros izveidota programmas koncepcija, mērķi un uzdevumi, analizēts un izvērtēts 

izstrādātās mācību programmas saturs un materiāli; Balstoties uz izstrādāto programmu un metodiskajiem materiāliem, īstenota 

mācību programma „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” piecos Latvijas reģionos. Katrā reģionā 

izglītoti vairāk nekā 30 skolotāji. Programmas saturā iekļautās tēmas: Kas ir starpkultūru izglītība? Starpkultūru komunikācijas 

pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti. Valodu vide. Kultūra. Sociālais un pilsoniskais aspekts starpkultūru komunikācijā. Skola kā 

sociāla sistēma; Izstrādāts, izdots un izplatīts projekta mācību metodiskais materiāls „Starpkultūru saskarsme”, ko izmanto izglītībā 

strādājošie visā Latvijā - skolotāji, klašu audzinātāji un skolas atbalsta personāls, kuri strādā dažādos izglītības posmos: 

pamatizglītībā, vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā dažādu mācībvalodu (latviešu un mazākumtautību) skolās. 

http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/skolotaju-profesionala-kompetence/

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/1.2./7

Laika periods 04.08.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Nacionālā integrācijas centra izveide.

Īstenotājs LR Tieslietu ministrija

Vispārīgais mērķis

Izveidot vienotu institūciju, kas koordinētu un pārraudzītu visas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktivitātes Latvijā, 

nodrošinot trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem, kā arī palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā. 

Nepieļaut trešo valstu valstspiederīgo sociālo atstumtību un segregāciju, tajā pašā laikā stiprinot pozitīvos aspektus – sociālo, 

ģimenes un etnisko tīklu atbalsta veicināšanu.

Rezultāti

Izstrādāta mājas lapa – informatīvs resurss trešo valstu valstspiederīgajiem; Sniegtas telefoniskas konsultācijas par dažādiem 

jautājumiem trešo valstu valstspiederīgajiem; 10 trešo valstu valstspiederīgie apguvuši latviešu valodu latviešu valodas kursos; 12 

trešo valstu valstspiederīgie piedalījušies kvalifikācijas celšanas kursos; Sniegtas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem 

jautājumiem trešo valstu valstspiederīgajiem; Organizētas tematiskās nodarbības par integrācijas jautājumiem; Notikušas 3 apaļā 

galda diskusijas starp biedrību un valsts iestāžu pārstāvjiem par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem. 

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/4.1.1./8



Laika periods 04.08.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pieredzes apguve ES valstīs.

Īstenotājs LR Tieslietu ministrija

Vispārīgais mērķis Apgūt Eiropas Savienības valstu pieredzi un praksi efektīvas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas sistēmas izveidošanai.

Rezultāti
38 dalībnieki no nevalstiskajā organizācijām un valsts iestādēm piedalījušies mācību vizītēs, kuru rezultātā izstrādātas 

rekomendācijas par Eiropas savienības dalībvalstu veiksmīgāko integrācijas mehānismu adaptēšanu Latvijā.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./126

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"

Vispārīgais mērķis

Atvieglot trešo valstu valstspiederīgo cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju Latvijā, 

izmantojot nevalstisko organizāciju potenciālu, un veidot kompetenci Cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti NVO – atbalsta 

punktiem trešo valstu valstspiederīgo cilvēku ar invaliditāti informēšanai un atbalsta sniegšanai.

Rezultāti

Izstrādāta apmācību programma, lai sniegtu zināšanas par psiholoģiskās saskarsmes principiem ar citu kultūru un reliģiju 

pārstāvjiem, citu kultūru un reliģiju vērtībām, atbalsta grupu veidošanu un organizatoriskā darba iemaņām. Notikuši četri semināri 

apmācību programmas ietvaros. http://www.sustento.lv/resource/show/463

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/2.1.1./6

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmas datu apstrādes procesa uzlabošana.

Īstenotājs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Vispārīgais mērķis Nodrošināt nepieciešamo statistikas datu iegūšanu par trešo valstu valstspiederīgajiem.



Rezultāti

Izstrādāta metodika un rekomendācijas, kas tiks izmantotas iepirkuma procedūras rezultātā atlasīta pakalpojuma sniedzēja darba 

uzdevuma definēšanai Vienotās migrācijas sistēmas apakšsistēmas „Uzturēšanas atļauju informācijas sistēma” uzlabošanai. Tā 

rezultātā būs iespēja iegūt detalizētāku informāciju par Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/1.3./5

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums.

Īstenotājs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Vispārīgais mērķis
Palielināt valsts spējas nodrošināt tādu adaptācijas pasākumu īstenošanu, kas atbilst repatriantu - trešo valstu valstspiederīgo - 

vajadzībām.

Rezultāti

Veikts pētījums par repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem – un izstrādātas rekomendācijas tālākam darbam. Izpētīta 

repatriācijas pieredze Polijā, Grieķijā un Somijā. Izstrādāti un izdoti 500 bukleti ar informāciju repatriantiem - trešo 

valstspiederīgajiem. Latviešu valodā: http://www.pmlp.gov.lv/assets/documents/anketas/LV.pdf, krievu valodā: 

http://www.pmlp.gov.lv/assets/documents/anketas/RU.pdf un angļu valodā: 

http://www.pmlp.gov.lv/assets/documents/anketas/ENG.pdf. Rekomendācijas: 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/P%C4%93t%C4%ABjumi/Rekomendacijas_29122009.pdf

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/1.1./1

Laika periods 08.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana.

Īstenotājs Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”

Vispārīgais mērķis
Izanalizēt tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopumu, kāds raksturo imigrantu situāciju Latvijā un uz tā bāzes izstrādāt 

priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgo iekļaujošas ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras sistēmas veidošanai.

Rezultāti
Izstrādāts pētījums „Imigranti Latvijā – iekļaušanās iespējas un nosacījumi”. 

http://www.biss.soc.lv/?lang=lv&category=resurss&id=2009



Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/1.3./132

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos – palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem

Īstenotājs Biedrība „Baltā māja”

Vispārīgais mērķis Veicināt trešo valstu valstspiederīgo sekmīgu integrāciju mūsu valstī.

Rezultāti

Nodrošināti mērķa grupai nepieciešamie informācijas sniegšanas pakalpojumi, nodrošināta piekļuve internetam un biroja tehnikai, 

sniegta sociāla rakstura palīdzība. Notikusi atbalsta grupu tikšanās ar mērķi neformālā veidā sekmēt mērķa grupas integrāciju 

vietējā sabiedrībā. Notikuši divi apmācību kursi (latviešu valoda; vēsture un integrācija). Viena apmācību grupa notika Līvānos, otra 

apmācību grupa - Daugavpilī. Apmācību norise sekmēja izpratni par Latviju, tās vēsturi, veicinās sarunvalodas apguvi. Notikuši 

četri informatīvie semināri, kas sniedza informāciju un ļāva izzināt mērķa grupas problēmas un vajadzības. Izgatavotas informatīvās 

atklātnes ar mērķi sniegt informāciju mērķa grupai un plašākai sabiedrībai par jautājumiem saistībā ar imigrantiem no trešajām 

valstīm. Izgatavots Informatīvais kalendārs ar mērķi sniegt informāciju par Trešo valstu valstspiederīgo personu integrācijas labās 

prakses piemēriem Latgales reģionā. http://www.baltamaja.lv/lv/projekti/projekts17/index.html

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./3

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Latvijas Sarkanā Krusta kapacitātes stiprināšana trešo valstu valstspiederīgo integrācijai.

Īstenotājs Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Vispārīgais mērķis

LSK darbinieku kompetences un kapacitātes attīstīšana efektīvas un modernas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

veicināšanai un paaugstināt LSK darbinieku un sadarbības organizāciju darbinieku kompetenci ar mērķi nākotnē sniegt palīdzību 

un pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo integrācijas atbalstīšanai. Informatīvu materiālu izstrāde LSK darbiniekiem un trešo 

valstu valstspiederīgajiem.



Rezultāti

Īstenotas divas mācību vizītes ar mērķi iepazīties ar citu valstu Sarkanā Krusta organizāciju darbu trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijā. Īstenoti divi secīgi mācību pasākumi, kuros apmācīti darbinieki no LSK un pārstāvji no sadarbības organizācijām. 

Iegūtās zināšanas ļauj izstrādāt pasākumus, kurus turpmāk piemērot trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā. Sagatavots 

buklets un brošūra LSK darbiniekiem ar informāciju, kas saistīta ar trešo valstu valstspiederīgajiem - "Par darbu ar imigrantiem".

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./131

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Hallo, Latvija!

Īstenotājs Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”

Vispārīgais mērķis

Palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt 

uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglot viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā. Nodrošināt precīzu un praktisku informāciju trešo 

valstu valstspiederīgo integrēšanai sabiedrībā, stiprinot un attīstot NVO „Izglītības un inovāciju attīstības centru” kā informācijas 

resursu nodrošinātāju migrantiem.

Rezultāti

Izdoti seši avīžu numuri ar informāciju trešo valstu valstspiederīgajiem. Notikušas divas apmācības biedrības biedriem, 

darbiniekiem un projekta darba grupas locekļiem, tādējādi paaugstinot projektā iesaistīto darbinieku profesionālo kapacitāti. 

http://iiac.lv/hallo-latvija?page=5

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./2

Laika periods 25.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Iesim kopā! 2009-Integrācija.

Īstenotājs Biedrība „Velku biedrība"

Vispārīgais mērķis
Veicināt trešo valstu valstspiederīgo, kam ir bērni ar īpašām vajadzībām, veiksmīgu sociālo, veselības, kultūras, etnisko, 

ekonomisko, reliģisko integrāciju sabiedrībā.



Rezultāti

Izveidota darba grupa, kas izstrādāja apmācības materiālu – Mācību programmu – Rīcības plānu, kas sniedz ieskatu 

pamatjautājumos saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, integrāciju vietējā sabiedrībā. 

Notika Vasaras skola, kur zināšanas par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem ieguva mērķa grupas pārstāvji. 

Notika pieredzes studiju brauciens uz Zviedriju, Ēsterjētlandes lēni. Desmit Latvijas pilsētās notika kopā 30 vecāku atbalsta grupu 

tikšanās. Tajās piedalījās vietējie atbalsta grupu informācijas resursu cilvēki trešo valstu valstspiederīgo jautājumos, kas mācījušies 

Vasaras skolā un piedalījušies pieredzes studiju braucienā. Tādējādi projekta īstenošanas laikā iegūtās zināšanas tika aprobētas 

praksē. Vienu reizi mēnesī trīs stundu ilgās nodarbībās, tiekoties ar vecāku atbalsta grupām, vecāku atbalsta grupās apvienotie 

vecāki tika informēti un rosināti paši kļūt par informācijas resursu cilvēkiem trešo valstu valstspiederīgo, kuriem ir bērni ar īpašām 

vajadzībām, integrācijai Latvijas sabiedrībā.

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./130

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Tikšanās telpa.

Īstenotājs Biedrība „Patvērums „Drošā māja”

Vispārīgais mērķis Izveidot funkcionējošu atbalsta resursu centru trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā.

Rezultāti

Sagatavota praktiska informācija trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu, krievu, angļu un franču valodās. Projekta laikā darbojās 

resursu centrs trešo valstu valstspiederīgajiem, kur viņi saņem palīdzību un nepieciešamās konsultācijas, kā arī varēja izmantot 

datortehniku un biroja tehniku. Projekta rezultātā ir uzlabota biedrības darbinieku kapacitāte migrācijas, integrācijas un starpkultūru 

komunikācijas jautājumos. Ir apmācīti biedrības darbinieki – dažādu profesiju speciālisti – par darba specifiku ar trešo valstu 

valstspiederīgajiem. http://www.patverums-dm.lv/lv/tiksanas-telpa

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/3.1./129

Laika periods 08.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Resursu centra izveide imigrantiem no Ukrainas.

Īstenotājs Biedrība „Dialogi.lv”



Vispārīgais mērķis
Sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā ar termiņuzturēšanās atļaujām, strādā Latvijas uzņēmumos vai veido ģimeni 

ar Latvijas iedzīvotājiem.

Rezultāti

Izveidota Resursu centra mājas lapa internetā www.ukrlatvian.lv. Izveidots buklets par RC pakalpojumiem ukraiņu valodā. Izveidota 

brošūra „Zini savas tiesības, strādājot Latvijā” – informatīvs materiāls imigrantiem krievu un ukraiņu valodās, kurā saprotamā veidā 

tika aplūkoti LR tiesību akti, kas regulē Trešo valstu valstspiederīgo imigrāciju, nodarbinātību un sociālo aizsardzību. Izveidota 

brošūra „Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” ukraiņu valodā. Izveidota projekta prezentācijas filma, izmantojot projekta laikā 

izveidotos video materiālus. Veikta darba tirgus izpēte, lai noskaidrotu nozares un uzņēmumus, kuros nodarbināts ukraiņu 

darbaspēks, darba migrantu skaitu un raksturojumu. Uz izpētes pamata tika izstrādāts piedāvājums profesionālās kvalifikācijas 

celšanas kursiem, uz kuriem ieinteresētie uzņēmēji nosūtīja savus darbiniekus no Ukrainas. Organizētas trīs apaļā galda diskusijas 

- Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī. Tajās tika stāstīts par Resursu centra pakalpojumiem un perspektīvām. Notikuši latviešu valodas 

kursi –Rīgā un Ventspilī. Noskaidrojot ukraiņu strādnieku darba devēju un pašu strādnieku vajadzības profesionālās kvalifikācijas 

celšanā, Latvijas Jūras akadēmijas mācībspēki izstrādāja lekciju kursus un speciālo kuģu metinātāju atestācijas programmu. Mērķa 

grupām tika nodrošinātas jurista un nodokļu speciālista konsultācijas.Imigrantu psiholoģiskajam atbalstam tika rīkoti brīvā laika 

pasākumi – brīvdienu klubu „Kas notiek?” un tautas dziesmu pulciņš.

www.ukrlatvian.lv

Līg.nr. (gads, aktivitāte) 2007/1.3./4

Laika periods 16.06.2009.-31.12.2009.

Projekta nosaukums Kompass dzīvei Latvijā augstskolu studentiem - trešo valstu piederīgajiem.

Īstenotājs Biedrība "Risinājumu darbnīca"

Vispārīgais mērķis
Dot ieskatu par problēmām, ar kurām, dzīvojot Latvijā, saskaras studenti, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, un piedāvāt 

ieteikumus šo problēmu risināšanai.



Rezultāti

Detalizēti apzinātas trešo valstu valstspiederīgo – augstskolu studentu – vajadzības, uzturoties Latvijā. Šī informācija nodota 

augstskolām, NVO, politikas īstenotājiem. Veicināta trešo valstu valstspiederīgo – augstskolu studentu – iekļaušanās sociālajos 

tīklos, augstskolu un NVO labās prakses piemēru pārņemšana, sekmējot ārvalstu studentu integrāciju Latvijā. Fokusgrupu diskusiju 

laikā augstskolas un studenti ieguva informāciju par studentu organizāciju, augstskolu ārlietu departamentu pieredzi un iespējām 

sadarboties. Sociālajā portālā Facebook tika radīta domubiedru grupa Compass for Living in Latvia for Students – Third - country 

nationals, kurā aktīvi darbojas 53 dalībnieki, apmainoties ar ārvalstu studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem – aktuālu 

informāciju. Sagatavots projekta ziņojums ar priekšlikumiem politikas veidotājiem un īstenotājiem situācijas uzlabošanai un izplatīts 

atbildīgajām institūcijām: file:///C:/Users/user/Downloads/itpr_19614_392727832%20(1).pdf. Izstrādāts un publicēts informatīvs 

materiāls studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem, kas apkopo studentiem nepieciešamo informāciju (satura izstrādē 

piedalījušies 38 studenti). Informatīvais materiāls izplatīts elektroniski 92 studentiem, kā arī latviski, krieviski un angliski publiskots 8 

augstskolu un NVO mājas lapās. Latviešu valodā: http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/kompas_lv.pdf, krievu valodā: 

http://www.bsa.edu.lv/kompas_ru.pdf un angļu valodā: http://www.bsa.edu.lv/lang/eng/kompas_en.pdf


