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Tālmācības programma Eiropas trešo valstu valsts piederīgajiem1

Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo 
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas 

valsts budžeta (25%) finansējumu.

Izglītības attīstības centra (IAC) īstenots projekts
"Izglītojoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā"

Projekta nr. 2008/1.2/6



Programmas saturs
1Plašāku informāciju par dažādiem programmas ieviešanas aspektiem iespējams saņemt IAC. Programmai atbilstošu tālmācības 

materiālu komplekts latviešu un krievu valodā pieejams IAC bibliotēkā – resursu centrā.
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I. Programmas mērķauditorija  ir Eiropas trešo valstu valstspiederīgie, kuri uzturas Latvijā un ir programmas tiešā 
mērķgrupa. Programmu iespējams adaptēt darbam citās mērķgrupās, kurām aktuāli ir integrācijas jautājumi.

Programmu izstrādājuši un tās ieviešanu vada biedrības Izglītības attīstības centrs eksperti. 

II. Programmas nepieciešamības pamatojums un tiesiskā bāze
KKopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, bet, jo īpaši, kopš valsts pievienošanās Šengenas zonai, Latvija kļūst arvien pievilcīgāks 

imigrācijas galamērķis. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2004.gadā termiņuzturēšanās atļaujas izsniegtas 6019 

ārzemniekiem, bet 2008.gadā 11648 ārzemniekiem. Joprojām būtiskākie imigrācijas iemesli ir darbs, studijas, kā arī vēlēšanās atgriezties 

etniskajā dzimtenē.

TTrešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās un integrācijas jautājumi ir politiski un sociāli jūtīgi. To izraisa virkne vēsturisku, ekonomisku un 

sociālu faktoru. Latvijas negatīvā imigrācijas pieredze, atrodoties PSRS sastāvā. Latvijas sabiedrības salīdzinoši nelielā starpkultūru sas-

karsmes pieredze rada bažas un aizspriedumus pret iebraucējiem. Sarežģītā ekonomiskā situācija valstī liek iedzīvotājiem uztraukties par 

iekšējā darba tirgus aizsardzību un apsvērt iebraucēju integrācijai izlietojamo līdzekļu izmantošanas lietderību. 

Trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās Latvijā var būt sarežģīta nepietiekamo valodas zināšanu un informācijas trūkuma dēļ. Tas var 

provocēt viņu diskrimināciju darba tirgū. Vietējo apstākļu nepārzināšana un sociālā izolētība var radīt psiholoģisko diskomfortu. Ir virkne 

valsts institūciju, kas nodrošina migrācijas plūsmas pārvaldību un risina Eiropas trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās jautājumus. Savas 

kompetences robežās ar to nodarbojas Iekšlietu, Ārlietu, Tieslietu, Labklājības, Ekonomikas, Veselības, Izglītības un zinātnes ministrija. 

Lokālos jautājumus risina katra novada pašvaldība un tās dienesti. 

EiropasEiropas trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās un integrācijas jautājumu tiesisko ietvaru rada ES direktīvas un Latvijas likumi. Tajā skaitā 

- Imigrācijas likums; Patvēruma likums; Pilsonības likums; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Likums par Eiropas Kopienas 

pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā; Eiropas Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr. 2003/109/EK par to trešo valstu 

pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji u.c.

TTrešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesa tiesiskā ietvara veidošanās sākās 1999.gada oktobrī, kad Eiropas Padomes Tamperes 

sanāksme lēma, ka trešo valstu valstspiederīgo juridiskais statuss būtu jātuvina dalībvalstu pilsoņu juridiskajam statusam un personai, kas 

dalībvalstī legāli ir nodzīvojusi ilgu laiku būtu jāpiešķir tāds vienotu tiesību kopums, kas būtu iespējami tuvs ES pilsoņu tiesībām. Šī politiskā 

lēmuma tiesisko bāzi radīja Eiropas Komisijas direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu valstspiederīgo statusu, kuri ir pastāvīgi dzīvojošas 

personas šajās valstīs. Lai iegūtu pastāvīgi dzīvojošas personas statusu iedzīvotājam ir jāpierāda, ka viņš nepārtraukti un legāli dzīvo 

dalībvalstīdalībvalstī vismaz piecus gadus un ka viņiem ir pietiekami līdzekļi un apdrošināšana slimības gadījumiem. Dalībvalstis var prasīt, lai trešo 

valstu valstspiederīgie izpilda integrācijas nosacījumus atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem. Uz šīs direktīvas ieguvēju statusu var pretendēt 

vismaz 10 miljoni trešo valstu valstspiederīgo. 

Direktīvas praktiskā ieviešanas nozīmīgākais instruments ir Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonds, kas darbojas ES program-

mas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros. Fonda pasākumu mērķis ir ļaut trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 

atšķirīga ekonomiskā situācija, kultūra, reliģija, valoda un etniskā izcelsme, izpildīt uzturēšanās nosacījumus un veicināt viņu integrāciju 

Eiropas sabiedrībā. Fonda pasākumu tiešā mērķgrupa ir nesen iebraukušie trešo valstu valstspiederīgie. 

Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir pievienojusies Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda daudzgadu programmai 

2007. – 2013.gadam. 

Latvijas prioritātes programmas ietvaros ir:

- ES imigrantu integrācijas politikas kopējo pamatprincipu īstenošana praksē

- Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošos 

mācību koordināciju

- Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts 

pārvaldes iestādēs

- Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.



Būtisks valsts sociālais partneris imigrācijas jautājumu efektīvai risināšanai ir nevalstiskais sektors. Biedrība Izglītības attīstības 

centrs, kurai ir daudzu gadu pieredze starpkultūru, pilsoniskās izglītības un sabiedrības integrācijas projektu īstenošanā piedalījās 

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu konkursā. IAC saņēma apstiprinājumu projektam „Izglītojoši pasākumi 

trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā”. Projekta ietvaros izveidota tālmācības pro-

gramma, kuras apguve palīdzēs Latvijā ieceļojušiem cilvēkiem sekmīgi risināt nodarbinātības un sadzīves jautājumus, kā arī gūt 

plašāku izpplašāku izpratni par Latvijas saimniecisko, politisko un kultūras dzīvi.

III. Programmā biežāk lietotie termini
Programmas satura pamatjēdzieni

indivīdu un grupu savstarpēja saprašanās un sadarbība Latvijas valsts ietvaros

personas pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi savā etniskajā dzimtenē vai pilsonības valstī

cilvēku pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz citu, ieceļošana valstī vai izceļošana no tās

jebkura persona, kas nav Eiropas Savienības pilsonis EK Līguma 17. panta 1. punkta nozīmē un kas nav persona, 

kam ir brīvas pārvietošanās tiesības Kopienā, kā noteikts Šengenas Robežu kodeksa 2. panta 5. punktā

citu valstu pilsoņu ieceļošana valstī uz laiku vai pastāvīgu dzīvi

Sabiedrības integrācija

Repatriācija

Migrācija

Eiropas trešo valstu 

valstspiederīgais

Imigrācija

Programmas metodikas pamatjēdzieni

pārbaudes uzdevumu kopums, kas ļauj programmas ieviesējiem izvērtēt dalībnieku zināšanas

izglītības veids, kas dod cilvēkam iespēju patstāvīgi mācīties, apgūstot mācību materiālus un konsultējoties ar 

skolotājiem

mācību materiālu kopums, kurus vieno kopējs tematisks saturs un kuri organizēti pēc vienotas struktūras 

– satura izklāsts, vingrinājumi, tests

mācību satura apguve sešos līmeņos sākot ar vienkāršāko un beidzot ar sarežģītāko, nosaukums radies no ASV 

psihologa Bendžamina S. Blūma vārda, kurš nosauca domāšanas līmeņus

programmas atzīšana par labu, tās satura un metodikas lietderīguma izvērtēšana pirms apstiprināšanas

Tests

Tālmācība

Modulis

Blūma taksonomija

Aprobācija

pārbaudes uzdevumi dalībniekiem patstāvīgai savu zināšanu un izpratnes izvērtēšanaiVingrinājumi

IV. Programmas mērķis
Programmas vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valo-

das un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā.



Programmas konkrētie mērķi:

- sniegt izpratni par būtiskiem Latvijas sabiedrības dzīves jautājumiem, kas tieši ietekmē mērķgrupas dzīves kvalitāti un 

iekļaušanās procesu uzņēmējvalstī;

- stimulēt mērķgrupas motivāciju tālākai izziņas darbībai, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu;

- veicināt latviešu valodas lietošanas prasmju uzlabošanu;

-- radīt Eiropas trešo valstu valstspiederīgajiem priekšnoteikumus produktīvai un sekmīgai dzīvei Latvijā, sekmēt lojalitātes izjūtu 

pret uzņēmējvalsti.

V. Plānotie rezultāti
Programmas apguves plānotie rezultāti trešo valstu valstspiederīgajiem:

- trešo valstu valstspiederīgie uzlabojuši esošās un guvuši jaunas zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām, Latvijas 

sabiedrību, Latvijas valsts uzbūves pamatiem un likumiem, Latvijas saimniecību;

-- trešo valstu valstspiederīgie guvuši iespēju pārbaudīt un nostiprināt jauniegūtās zināšanas un saņēmuši atgriezenisko saikni par 

apgūto;

- trešo valstu valstspiederīgie izzinājuši daudzveidīgas informācijas meklēšanas iespējas par sev neskaidriem jautājumiem, 

uzlabojušās viņu prasmes patstāvīgi rast risinājumus sadzīves problēmsituācijām;

- uzlabojušās dalībnieku savstarpējās neformālās komunikācijas prasmes, dalībnieki ieguvuši jaunus sociālos kontaktus;

- uzlabojušās dalībnieku lietišķās komunikācijas prasmes, dalībnieki apguvuši lietišķo rakstu veidošanas prasmes;

- uzlabojušās trešo valstu valstspiederīgo latviešu valodas zināšanas un valodas lietojuma iemaņas;

- trešo valstu valstspiederīgie saņēmuši psiholoģisku atbalstu dzīvei un darbībai uzņēmējvalstī.- trešo valstu valstspiederīgie saņēmuši psiholoģisku atbalstu dzīvei un darbībai uzņēmējvalstī.

VI. Programmas metodoloģija
Pieaugušo izglītības specifika

Programmas izstrādē ņemti vērā pedagoģijas zinātnē un praksē formulēti pieaugušo mācīšanās pamatprincipi. Tie paredz apmācāmā aktīvu 

iesaistīšanos mācību procesā, katra dalībnieka atbildību par savu mācīšanos un tās rezultātiem, mācīšanos kā intelektuālu un emocionālu 

procesu, apmācāmajiem būtisku problēmu un piemēru izmantošanu, iepriekšējās pieredzes aktualizēšanu, pastāvīgu izglītojamo 

motivācijas uzturēšanu.

Tālmācības metodoloģijas pamatojumsTālmācības metodoloģijas pamatojums

Programma „Dzīvot Latvijā” tiks ieviesta tālmācības veidā. Tālmācība ļauj cilvēkiem mācīties viņiem izdevīgā laikā, vietā un mierīgā 

režīmā, respektējot katra individuālās mācīšanās vajadzības. Tālmācības kurss trešo valstu valstspiederīgajiem piedāvā tēmas, kas aktuālas 

cilvēkiem, kuri Latvijā ir iebraukuši un vēlas savu nākotni saistīt ar Latviju. Tālmācības programmas mērķis ir sniegt izpratni par būtiskiem 

Latvijas sabiedrības dzīves jautājumiem, lai tādējādi veicinātu trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

VII. Programmas moduļi, to tematika un īsa anotācija
TālmācībasTālmācības programma „Dzīvot Latvijā” sastāv no četriem moduļiem. Katrā modulī ir ietverti noteikti satura aspekti par Latvijas 

sabiedrību, valsti, likumdošanu un sociāli ekonomisko situāciju. Katrs modulis veidots no trīs sadaļām:

- informatīvā sadaļa satur pamatinformāciju par noteiktu satura tēmu

- vingrinājumu sadaļa ietver vingrinājumus un uzdevumus par tēmu

- testa sadaļa ietver noslēguma jautājumus par apgūto tēmu



Programmas moduļi:

- pirmais modulis „Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas”;

- otrais modulis „Latvijas sabiedrība”;

- trešais modulis„Latvijas valsts un likumi”;

- ceturtais modulis „Latvijas saimniecība”.

a. Pirmais modulis „Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas”

MērķisMērķis ir paplašināt dalībnieku izpratni un zināšanas par Latvijas vēstures pamatjautājumiem, kultūru un tradīcijām.

Satura pamatjautājumi

Latvijas vēstures galvenie notikumi, vēsturiskas personības un to loma. Latvijas valsts simboli, to nozīme, lietojums un vēsture. Latvijas 

kultūrvide, tās veidošanās no pagātnes līdz mūsdienām. Mūsdienu Latvijas simboli un ietekmīgas personības politikā, sportā, kultūrā u.c. 

jomās.

Vingrinājumu raksturojums:

- ietverti uzdevumi par tradīcijām un ikdienas dzīvi Latvijā;

- vingrinājumi veidoti, lai ieinteresētu izzināt vairāk par ikdienas dzīvi un padziļinātu dalībnieku izpratni par tradīcijām Latvijā;- vingrinājumi veidoti, lai ieinteresētu izzināt vairāk par ikdienas dzīvi un padziļinātu dalībnieku izpratni par tradīcijām Latvijā;

- izmantoti informācijas atpazīšanas uzdevumi, trūkstošās informācijas pievienošanas uzdevumi, pareizo/nepareizo atbilžu 

izvērtēšanas uzdevumi, savietošanas uzdevumi;

- vingrinājumiem ir sniegtas pareizās atbildes, lai dalībnieki varētu veikt paškontroli un pārliecināties par rezultātiem;

- vingrinājumi veidoti gan zināšanu un izpratnes līmenī, gan arī apgūto zināšanu izmantošanas un analīzes līmenī.

Testa raksturojums:

-- tests satur 16 jautājumus, no kuriem uz 15 jautājumiem atbildes atrodamas moduļa saturā, bet vienā jautājumā jāpauž savs vie-

doklis un tas jāpamato;

- testā ietverti jautājumi, kas pārbauda dalībnieku zināšanas – liek atpazīt, atcerēties informāciju;

- testā ietverti jautājumi, kas vērtē dalībnieku izpratni – liek secināt un parādīt, kā apgūtā informācija saprasta;

- testā ietverts viens informācijas izmantošanas jautājums – jautājums, kas liek pamatot, kāpēc viens no Latvijas simboliem 

dalībniekam ir tuvākais. Tas liek izvērtēt zināšanas un pēc individuāliem kritērijiem pamatot atbildi;

- tests galvenokārt balstīts uz Blūma taksonomijas pirmo divu līmeņu jautājumiem, lai izpētītu dalībnieku prasmi meklēt atbildes 

uz jautājumiem, pamatot tās un pielietot iegūto informāciju. 

Specifiskā moduļa metodika:

- Darbs ar vizuālajiem informācijas avotiem, vizuālo informācijas avotu lasīšana, atpazīšana un interpretēšana;

- Viedokļa veidošana un formulēšana;

- Būtiskākās informācijas atlase un izzināšana.

b. Otrais modulis „Latvijas sabiedrība”

MērķisMērķis ir paplašināt dalībnieku izpratni par Latvijas sabiedrību un tās attīstības tendencēm.

Satura pamatjautājumi

Latvijas sabiedrības demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju migrācija, iedzīvotāju nacionālais sastāvs, latviešu valodas attīstība, sabiedrības 

struktūra un iedzīvotāju grupas, ģimenes loma sabiedrībā, iedzīvotāju pamatvērtības un izglītības sistēma.



Vingrinājumu raksturojums:

- ietverti uzdevumi, kas pārbauda apgūto saturu un kuru atbildes izriet tieši no mācību materiāla satura;

- ietverti uzdevumi, kuri prasa pielietot apgūtās zināšanas, bet kuru atbildes nav atrodamas tieši moduļa tekstā. Šie uzdevumi 

vērsti uz izpratnes veicināšanu un valodas lietošanas prasmju pilnveidošanu;

- ietverts jautājums, kurā dalībniekiem jāizvēlas atbilde un jāpamato sava izvēle;

-- iekļauts uzdevums, kas satur informāciju par Latvijas sabiedrību, cilvēku dzīves vērtībām, paradumiem. Uzdevums veidots, pama-

tojoties uz statistikas datiem. Dalībnieki atbild uz jautājumiem, kas izriet no teksta, bet vienlaikus papildina arī savas zināšanas 

par Latvijas sabiedrību. Vingrinājums ir loģisks otrā moduļa satura turpinājums.

Testa raksturojums:

- testā iekļauti 16 jautājumi, no kuriem 15 ir zināšanu pārbaudes jautājumi par  moduļa saturu, bet viens jautājums prasa sniegt 

dalībnieku viedokli un pamatot to;

- testā izmantoti Blūma taksonomijas pirmo divu līmeņu jautājumi – jautājumi, kas pārbauda zināšanas un izpratni; 

- viens izmantotais jautājums ir zināšanu sintēzes un analīzes jautājums, kas prasa uz apgūto zināšanu bāzes sniegt savu vērtējumu 

un tā pamatojumu;

- daļa jautājumu pārbauda, kā dalībnieki izpratuši precīzu skaitlisku informāciju.

Specifiskā moduļa metodika:

- statistikas datu izmantošana un šo datu analīze;

- vērtību analīzes jautājumi un viedokļa izteikšana un pamatošana;

- teksta kritiska lasīšana ar uzdevumu.

c.c. Trešais modulis „Latvijas valsts un likumi”

Mērķis ir paplašināt dalībnieku izpratni par Latvijas valsts uzbūvi un sniegt ieskatu Latvijas tiesību aizsardzības sistēmā, sniegt izpratni par 

daudzveidīgām iespējām risināt dažādas sadzīves situācijas.

Satura pamatjautājumi

LatvijasLatvijas Republikas Satversmes raksturojums, Latvijas valsts uzbūve – Saeima, Ministru kabinets, Valsts prezidents, tiesu sistēma. Juristi un 

to funkcijas – tiesneši, prokurori, advokāti, notāri, policisti, Tiesībsargs. Tiesiskā statusa noformēšana. Iestādes, kur risināt sociālās 

palīdzības, nodarbinātības un juridiskos jautājumus. Iespējas sadarboties ar dažādām NVO un citām organizācijām. Lietišķo rakstu 

noformēšanas pamatnoteikumi.

Vingrinājumu raksturojums:

- vingrinājumos iekļautie jautājumi vērsti uz izpratnes nostiprināšanu par apgūto moduļa saturu;

- vingrinājumos ietverti moduļa saturā izmantotie pamatjēdzieni un tēmas atslēgas vārdi;

- vingrinājumi prasa izvērtēt pareizās un nepareizās atbildes, savienot pareizās atbildes, ierakstīt trūkstošos vārdus;- vingrinājumi prasa izvērtēt pareizās un nepareizās atbildes, savienot pareizās atbildes, ierakstīt trūkstošos vārdus;

Testa raksturojums:

- tests veidots no divām daļām. Pirmā testa daļa ietver jautājumus par moduļa saturu, otrā testa daļa ietver viedokļa izteikšanas 

un pamatošanas jautājumus, kas paplašina moduļa satura izpratni;

- testa pirmajā daļā desmit pirmie jautājumi ir veidoti pamatojoties uz moduļa informatīvajā daļā sniegto informāciju. Saskaņā ar 

Blūma taksonomiju tie ir pirmo divu līmeņu  jautājumi -  zināšanu  un izpratnes jautājumi;

- testa pirmajā daļā ietverti divi jautājumi, kas ir izvērtēšanas jautājumi un prasa pamatot atbildi pēc noteiktiem kritērijiem;

-- testa otrajā daļā ir izmantoti analīzes un sintēzes jautājumi. Atbildes uz šiem jautājumiem prasa formulēt dalībnieku personīgo 

viedokli un pamatot to;



Specifiskā moduļa metodika:

- Interneta resursu analīze un izvērtējums;

- rakstīšanas prasmju attīstīšana;

- situāciju atpazīšana un analīze.

d. Ceturtais modulis „Latvijas saimniecība”

MērķisMērķis ir informēt dalībniekus par Latvijas saimniecības nozarēm un attīstību un paaugstināt dalībnieku prasmes darba tirgus izpētē un 

darba meklēšanā.

Satura pamatjautājumi

Latvijas saimniecības nozares, ekonomiskā attīstība. Nodarbinātības struktūra un tās rādītāji. Darba meklēšana, darba intervija. Darba 

tiesību jautājumi - darba laiks, darba samaksa, aplokšņu algas, nodokļi. Lietišķie raksti darba tiesiskajās attiecībās - motivācijas vēstule, 

dzīves gājums – CV, darba līgums.

Vingrinājumu raksturojums:

- vingrinājumu saturs paplašina dalībnieku zināšanas par darba tirgu un nodarbinātības jautājumiem;- vingrinājumu saturs paplašina dalībnieku zināšanas par darba tirgu un nodarbinātības jautājumiem;

- vingrinājumi dalībniekiem sniedz ieskatu lietišķo rakstu veidos un nosacījumos;

- vingrinājumi palīdz dalībniekiem izvērtēt savas prasmes darba meklēšanā un sniedz iespēju vērtēt Latvijas nodarbinātības ten-

dences, modelēt savas iespējas darba tirgū.

Testa raksturojums:

- tests veidots no divām daļām. Pirmā testa daļa satur jautājumus par ceturtā moduļa satura jautājumiem. Otrā testa daļa satur ko-

psavilkuma jautājumus par visu tālmācības moduļu saturu.

- pirmajā testa daļā tiek vērtētas dalībnieku zināšanas par Latvijas saimniecību un nodarbinātību. Testā iekļauti Blūma taksonomi-

jas pirmo un augstāko līmeņu jautājumi;

- otrās testa daļas jautājumi vērsti uz zināšanu nostiprināšanu un pielietošanu;

- otrā testa daļa ietver arī pašvērtējuma jautājumus gan par visu moduļu satura apguvi, gan progresu latviešu valodas lietojumā.

Specifiskā moduļa metodika:

- likumu un citu tiesību aktu analīze;

- situāciju izpēte un analīze;

- rakstīšanas prasmju attīstīšana, rakstīšana ar uzdevumu;

- informācijas apkopošana un izvērtēšana;

- pašvērtējuma veikšana un secinājumu izdarīšana.

VIII. Programmas efektivitātes indikatori:
- ekspertu un mērķgrupas atgriezeniskā saikne par tālmācības materiālu kvalitāti un izmantošanas iespējām;

- dalībnieku iesaistīšanās pakāpe – līdzdalība visu programmas moduļu apguvē;

- programmas ieviešana notiek katram modulim paredzētajā laikā un apjomā;

- sadarbības institūciju ieinteresētība programmas apguves pieredzes izmantošanā;- sadarbības institūciju ieinteresētība programmas apguves pieredzes izmantošanā;

- programmas izmantošana tālākizglītības pasākumos pēc projekta beigām.



IX. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi:
- dalībnieku testu izvērtējumi un analīze;

- dalībnieku atsauksmes visā projekta gaitā;

- dalībnieku izvērtējums projekta noslēgumā;

- ekspertu un projekta koordinatora izvērtējums par tālmācības procesa norisi visā projekta gaitā;

- ekspertu un projekta koordinatora izvērtējums pēc programmas īstenošanas.

X. Informācijas avotu sarakstsX. Informācijas avotu saraksts
Internetā

- Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde www.pmlp.gov.lv 

- Oficiālais Latvijas serveris www.latvia.lv 

- Naturalizācijas pārvalde www.np.gov.lv

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra www.vsaa.lv

- Labklājības ministrija ww- Labklājības ministrija www.lm.gov.lv

- Rīgas domes Labklājības departaments www.ld.riga.lv

- Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.lv

- Valsts darba inspekcija www.vdi.lv; www.stradavesels.lv

- Juridiskā palīdzība www.latvijasnotars.lv; www.tiesibsargs.lv; ptac@ptac.gov.lv

- Tiesību aktu datu bāze www.likumi.lv

- Eiropas Savienības darba mobilitātes portāls www.ec.europa.eu/eures; http://europass.cedefop.europa.eu/europass

- Latvijas institūts ww- Latvijas institūts www.li.lv
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