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 Projekta 
„Dzīvot Latvijā” 

  pieredze

Informatīvi izglītojošs izdevums

2011

Projekts  (Nr. IF/2009/1.1./6) tiek īstenots Eiropas Trešo valstu  

valsts piederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros ar  

Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu



Šajā izdevumā esam apkopojuši Izglītības attīstības centra projekta „Dzīvot Latvijā” pieredzi,  
tajā rodama informācija par projekta norisi, sniegts ieskats projekta ietvaros izstrādātajā integrācijas 

programmā, atspoguļoti projekta dalībnieku un ekspertu viedokļi. 

Ceram, ka izdevums noderēs gan cilvēkiem, kuri nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā,  
gan sabiedrības integrācijas jautājumu ekspertiem un citiem interesentiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2009. gada  
programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. 

Par šī materiāla saturu pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs, un tas  
nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas oficiālo viedokli.
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Par projektu „Dzīvot Latvijā”
Projekts „Dzīvot Latvijā” tika īstenots 2011. gadā Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas 

fonda programmas ietvaros laikā no marta līdz jūnijam. Tā mērķis bija veicināt trešo valstu valsts piederīgo 
ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un 
Eiropas sabiedrībā. Projektu finansē Eiropas Savienība (75 %) un Latvijas valsts (25 %) Eiropas Trešo valstu 
valsts piederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros.

Projekta laikā tika izveidota un novadīta apmācības programma cilvēkiem, kuri nesen ieradušies uz 
dzīvi Latvijā. Programma paredz teorētisku un praktisku nodarbību ciklu par Latvijas vēsturi, iedzīvotājiem, 
politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi trīs tēmu ietvaros: „Mana identitāte Latvijas sabiedrībā”, 
„Latvijas valsts uzbūve un likumdošanas pamati”, „Latvijas kultūra un tradīcijas”. Līdzās mācību darbam 
semināros projektā tika aktīvi organizētas ekskursijas un praktikumi (uz Rīgas Vēstures un kuģniecības 
muzeju, Rīgas Domi un Vecrīgu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, keramikas darbnīcu „Cepļi”, 
Latvijas Nacionālo operu). Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja saņemt LR Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes eksperta, sociālā darbinieka, psihologa, jurista un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku 
konsultācijas, tikties ar amatniekiem un folkloristiem, dalīties problēmu risinājumu un citā pieredzē, kā arī 
papildināt savas latviešu valodas zināšanas un starpkultūru komunikācijas prasmes.

Projekta ietvaros tika veikts arī projekta monitorings dalībnieku vajadzību un projekta ietekmes 
novērtēšanai, kā arī izdots izglītojošs materiāls un veikti publicitātes pasākumi: raksti mājas lapā www.iac.
edu.lv projekta „Dzīvot Latvijā” sadaļā un sniegta informācija medijiem Latvijā.

Projektā piedalījās trešo valstu valsts piederīgie: vairāk nekā 40 dalībnieki, kuri nesen ieradušies 
uz dzīvi Latvijā. Viņu iepriekšējo dzīvesvietu ģeogrāfija ir ļoti plaša – Krievija, Baltkrievija, Ukraina, 
Turkmenistāna, Uzbekistāna, Kuba, Indija, Pakistāna, Austrālija, ASV u. c. Tas nodrošināja dalībnieku 
iepriekšējās pieredzes daudzveidību un piešķīra projektam lielu pievienoto vērtību. Darbs semināros un 
praktikumos notika latviešu, krievu un angļu valodā. Dalībniekiem projekta ietvaros tika dota iespēja 
satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un dalīties problēmu risinājumos, iegūt plašākas zināšanas un noderīgus 
informatīvus materiālus par Latvijas valsti, cilvēkiem, tradīcijām, darbu, sociālo atbalstu un palīdzību 
sev un ģimenes locekļiem, darboties praktiskās nodarbībās un piedalīties daudzveidīgās ekskursijās, kas 
iepazīstina ar dzīvi Latvijā, uzdot jautājumus speciālistiem, saņemt atbalstu un padomu, iepazīt latvisku 
vidi draudzīgā un labvēlīgā gaisotnē, papildināt latviešu valodas zināšanas, iegūt domubiedrus un draugus 
nākotnei.

Projektu īstenoja Izglītības attīstības centra komanda: projekta vadītāja Iveta Vērse un Izglītības 
attīstības centra speciālisti Linda Ugaine, Ingūna Irbīte, Daina Zelmene, Aija Rusiņa, Līga Puniņa. 

Sakām paldies par veiksmīgo sadarbību projekta ekspertiem – konsultantiem, tulkiem un citiem 
sadarbības partneriem, kas palīdzēja realizēt projekta ideju un piedāvāt izglītošanās iespējas un kopā 
būšanas prieku projekta dalībniekiem!
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Projekta dalībnieki par  
Latviju un savu nākotni šajā valstī

Man patīk dzīvot Latvijā, tāpēc, ka ...
Tamāra: „Latvijā dzīvo mana meita un mazbērni, šeit viņi ir atraduši sevi. Man patīk latviešu kultūra un 
dzīvesveids, daudzveidīgā daba. Latviešu valoda skan ļoti skaisti.”

Edgars: „Man patīk Latvijas zeme un cilvēki, kultūra un laikapstākļi.”

Anna: „Latvijā ir mierīga dzīve. Man patīk latviešu svētki un tradīcijas un tas, ka latvieši zina un atceras 
savas tradīcijas. Man patīk spēlēt latviešu mūziku un runāt latviski. Patīk dzīvot netālu no jūras un staigāt 
gar jūru.”

Vladimirs: „Te dzīvo visi man svarīgie cilvēki.”

Vladimirs: „Man patīk runāt latviski, domāt latviski. Man ir sajūta, ka dzīvoju pareizā vietā un pareizā laikā. 

Man patīk, ka Latvija ir neatkarīga Eiropas Savienības valsts. Patīk, ka latvieši ciena sevi, savas tradīcijas 
un valodu. Patīk Latvijas daba un kultūra, augstu vērtēju to, ka latvieši atceras un zina savu vēsturi, 
piemēram, cilvēkus, kurus padomju vara represējusi.”

Khurams: „Mana ģimene un darbs ir Latvijā.”

Irina: „Latvijā dzīvo ļoti viesmīlīgi cilvēki. Man patīk staigāt pa šaurām Vecrīgas ielām, staigāt gar jūru. 
Man patīk priedes un smiltis vienā vietā un vienā laikā. Man patīk latviešu tautasdziesmas. Agri no rīta man 
patīk klausīties putnus.”

Vladislavs: „Atbraucis uz Latviju, es atklāju sev jaunu pasauli. Latvijā ir brīnišķīga daba un ļoti 
interesanti cilvēki.”

Iveta: „Latvijā ir izglītoti un kulturāli cilvēki. Šeit pret katru līdzcilvēku izturas ar cieņu.”

Aslans: „Latvija ir skaista zeme ar laipniem cilvēkiem, skaistām meitenēm, garšīgu alu un zivīm, skaistu 
jūru. Patīkami, ka šeit nav varas iestāžu patvaļas.”

Margarita: „Latvijā ir skaista daba, man īpaši patīk zaļā zāle un koki. Gaisā virmo īpaša nomierinoša sajūta. 
Man patīk latviešu tautas mentalitāte, priecājos par arhitektūru Vecrīgā.”

Aleksandra: „Man patīk dzīvot šeit, jo te es jūtos lepna un piepildīta. Es gribētu iemācīties iespējami 
daudz par Latvijas vēsturi un kultūru. Es ļoti gribētu redzēt, kā Latvija izaug par stipru valsti, un ceru, ka 
es palīdzēšu tam notikt.”

Linards: „Latvija ir lieliska zeme ar interesantu kultūru un valodu, senu vēsturi, skaistām ēkām, ielām, 
parkiem un dabu.”

Amirs: „Man ir ģimene Latvijā. Latvijā ir jauka daba un patīkami laikapstākļi.”

Irina: „Latvijā apvienota brīnišķīga daba un pārsteidzoša arhitektūra. Latvijā ir laipni cilvēki, kuri gatavi 
palīdzēt. Kopumā dzīve Latvijā rada miera un aizsargātības sajūtu, pat neraugoties uz problēmām un 
grūtībām, kuras pastāv.”
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Projekta dalībnieki par  
Latviju un savu nākotni šajā valstī

Es un Latvija pēc 10 gadiem
Valentīns: „Es pratīšu latviešu valodu ļoti labā līmenī, spēšu brīvi runāt, rakstīt un varbūt pat domāt 
latviski. Es būšu Latvijas pilsonis. Latvija būs valsts ar augstu dzīves līmeni, valdība atvieglos nodokļu 
slogu un palīdzēs cilvēkiem, kam tas nepieciešams. Es centīšos ietekmēt politiku un ekonomiku vietējā 
līmenī. Sigulda, kur es dzīvoju, spēs piesaistīt vēl daudz vairāk tūristu nekā pašlaik. Ceļu segums būs tādā 
kvalitātē, ka somi mūs apskaudīs. Latvijā atgriezīsies cilvēki, kuri no tās aizbraukuši, un atbrauks vēl citi 
ar jaunām idejām un pieredzi.”

Jekaterina: „Es redzu Latviju kā valsti ar stabilu ekonomiku, augstu dzīves līmeni un iedzīvotājiem, kuri ir 
veseli, pārtikuši un lepojas un mīl savu valsti.”

Irēna: „Es strādāšu vadošā amatā uzņēmumā, kurš organizēs ārvalstu pilsoņu – tūristu, sportistu, individuālu 
ceļotāju un organizāciju vizītes uz Latviju. Es varēšu viņus iepazīstināt ar visdažādākajām Latvijas vietām.”

Andrejs: „Cilvēku skaits Latvijā pieaugs, ceru, ka arī es tam palīdzēšu notikt J. Katrs cilvēks Latvijā jutīsies 
labi un atradīs savu vietu dzīvē.” 

Dzidra Nora: „Es būšu iepazinusi Latviju visā tās skaistumā un kļuvusi par cilvēku, kurš ne tikai ir dzimis 
Latvijā, bet arī dzīvo tajā, zina tās vēsturi un tautas tradīcijas.”

Inna: „Latvija būs bagāta un ekonomiski spēcīga valsts ar attīstītu rūpniecību un tūrismu, bet vienlaikus, 
es ceru, būs saglabājusi savu tīro dabu, mežus, ezerus, savu bagāto kultūru un tautas tradīcijas. Es būšu 
atradusi iespējas, līdzekļus un spēku, lai iekārtotu māju un dārzu, kurā audzēt puķes un citus augus.”

Antoņina: „Ļoti vēlos savstarpējo sapratni. Tas ir ļoti svarīgi. Spēt iejusties otra cilvēka situācijā. Tas 
jāaudzina no bērnības. Mēs visi esam pieraduši pieprasīt, bet cilvēks ir tikai tas, kurš spēj dot arī citiem.”

Olga: „Man patīk latviešiem raksturīgā iejūtīgā un cieņpilnā attieksme pret citu tautību cilvēkiem. Tādēļ 
es ļoti gribētu, 

lai Latvijā saglabājas krievu kultūras elementi un darbojas kultūras centri ar bibliotēku, koncertzāli un 
valodas lietošanas iespējām.”

Marina: „Valstī būs attīstīts tūrisms, īpaši – lauku tūrisms. Ārzemju tūristi brauks uz Latviju, lai atpūstos 
tīrā un neskartā vidē un iepazītos ar daudzajiem muzejiem, pilīm un kultūras pieminekļiem.”

Harabella: „Pēc 20 gadiem es gribētu joprojām dzīvot Latvijā. Mana meita būs pieaugusi, studēs universitātē, 
runās daudzās valodās. Mana ģimene būs kopā un laimīga.
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Programma Eiropas trešo valstu  
valsts piederīgo integrācijai„Dzīvot Latvijā 2”

(Saīsināts programmas apraksts)

I. Programmas nepieciešamības pamatojums un tiesiskā bāze
Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija kļūst arvien pievilcīgāks imigrācijas galamērķis. 

Joprojām būtiskākie imigrācijas iemesli ir darbs, studijas, kā arī vēlēšanās atgriezties etniskajā dzimtenē. 
Trešo valstu valsts piederīgo uzturēšanās un integrācijas jautājumiem ir būtiska vieta gan Latvijas valsts 
pārvaldes iestāžu dienas kārtībā, gan iedzīvotāju ikdienas saskarsmē – sadzīvē, darba attiecībās u. tml. 

Trešo valstu valsts piederīgo uzturēšanās Latvijā var būt sarežģīta nepietiekamo valodas zināšanu 
un informācijas trūkuma dēļ. Vietējo apstākļu nepārzināšana un sociālā izolētība var radīt psiholoģisko 
diskomfortu. Arī uzņemošās sabiedrības attieksme pret cilvēkiem, kuri Latvijā ieradušies nesen, ir 
neviennozīmīga. To nosaka dažādi vēsturiskie, ekonomiskie un sociālie faktori.

Ir daudzas valsts institūcijas, kas risina Eiropas trešo valstu valsts piederīgo uzturēšanās jautājumus. 
Savas kompetences robežās ar to nodarbojas Iekšlietu, Ārlietu, Kultūras, Tieslietu, Labklājības, Ekonomikas, 
Veselības, Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra sēdes 
lēmumu no 2011. gada 1. aprīļa Kultūras ministrija no Tieslietu ministrijas pārņēmusi imigrantu integrācijas 
politikas izstrādi un īstenošanu. 

Eiropas trešo valstu valsts piederīgo uzturēšanās un integrācijas jautājumu tiesisko ietvaru rada 
ES direktīvas un Latvijas likumi. ES programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros 
darbojas Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonds. Fonda pasākumu mērķis ir sniegt trešo 
valstu valsts piederīgajiem, kuriem ir atšķirīga ekonomiskā situācija, kultūra, reliģija, valoda un etniskā 
izcelsme, izpildīt uzturēšanās nosacījumus un veicināt viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā. 

Latvijas valsts politiku trešo valstu valsts piederīgo integrācijas jomā nosaka Sabiedrības integrācijas 
politikas pamatnostādņu projekts 2010.–2019. gadam. Izglītības attīstības centrs (IAC), īstenojot 
projektu „Dzīvo Latvijā”, ir izstrādājis programmu „Dzīvot Latvijā”. Programma vērsta uz noteiktā 
sabiedrības integrācijas politikas mērķa sasniegšanu –saliedētas sabiedrības, demokrātiskas, nacionālas 
Latvijas valsts līdzsvarotu attīstību, veidojot vidi cieņpilnai attieksmei un sadarbībai starp sabiedrības 
locekļiem. 

II. Programmas mērķauditorija
Eiropas trešo valstu valsts piederīgie ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un 

etnisko izcelsmi, kuri uzturas Latvijā. Programmu iespējams adaptēt darbam citās mērķgrupās, kurām 
aktuāli ir integrācijas jautājumi.
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III. Programmas mērķis
Programmas vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas trešo valstu valsts piederīgo ar dažādu ekonomisko, 

sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā.

IV. Plānotie rezultāti 
Programmas ieviešanas rezultātā

•  trešo valstu valsts piederīgie uzlabojuši esošās un guvuši jaunas zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, 
kultūru, tradīcijām, sabiedrību, valsts uzbūves pamatiem un likumiem; 

•  trešo valstu valsts piederīgie izzinājuši daudzveidīgas informācijas meklēšanas iespējas par sev neskaidriem 
jautājumiem, uzlabojušās viņu prasmes patstāvīgi rast risinājumus sadzīves problēmsituācijām;

•  uzlabojušās trešo valstu valsts piederīgo latviešu valodas zināšanas un valodas lietojuma iemaņas.

V. Programmas izstrāde un sagatavošana ieviešanai
 Programmu izstrādājusi biedrības Izglītības attīstības centrs ekspertu komanda. Uzsākot darbu pie 

programmas veidošanas, tika pārskatīta IAC izstrādātā programma „Dzīvot Latvijā 1”, kas izveidota 2009. 
gadā projektā „Izglītojoši pasākumi trešo valstu valsts piederīgo atbalstam un sekmīgai integrācijai 
Latvijā”. 

 Programmas apguve notika integrācijas kursu laikā. Programmas apguve integrācijas kursu veidā 
izvēlēta, lai

•  veicinātu izpratnes veidošanu dalībniekiem par viņiem aktuāliem jautājumiem;

•  dotu iespēju dalībniekiem pārliecināties par savu zināšanu līmeni, saņemt individuālas konsultācijas par 
neskaidrajiem jautājumiem un psiholoģisku atbalstu nepieciešamības gadījumā;

•  veicinātu uz mācīšanās vajadzībām balstītu regulāru ilgtermiņa sadarbību starp trešo valstu valsts 
piederīgajiem un IAC ekspertiem – dalībnieku konsultantiem.

VI. Programmas metodoloģija
Programmas izstrādē ņemti vērā pedagoģijas zinātnē un praksē formulēti pieaugušo mācīšanās 

pamatprincipi. 

Programmas ieviešanas soļi

Programma sastāv no trīs daļām/moduļiem jeb satura un metodisko pieeju blokiem. Katra apmācību 
daļa/modulis tiek apgūts integrācijas kursos. Katra moduļa iekšējo ciklu veido divas daļas – teorētiskā un 
praktiskā. 

Pēc katra programmas apguves moduļa dalībnieki sniedz izvērtējumu par saturu, metodiku un norisi. 
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VII. Programmas daļas/moduļi, to tematika un īsa anotācija
 Integrācijas kursu programma „Dzīvot Latvijā 2” sastāv no trīs daļām/moduļiem. Katrā modulī 

ietverts noteikts saturs par Latvijas sabiedrību, valsti, likumdošanu, sociāli ekonomisko situāciju, kultūru 
un tradīcijām. 

Programmas daļas/moduļi:

•  pirmais modulis – „Mana identitāte Latvijas sabiedrībā”;

•  otrais modulis – „Latvijas valsts uzbūve un likumdošanas pamati”;

•  trešais modulis – „Latvijas kultūra un tradīcijas”.

Programmas moduļu mērķi un satura pamatjautājumi

Modulis Moduļa mērķis Satura pamatjautājumi

„Mana identitāte 
Latvijas sabiedrībā”

Veidot izpratni par Latvijas 
sabiedrību un tās attīstības 
tendencēm, par katra indivīda 
lomu sabiedrības dzīvē, veicināt 
dalībnieku iekļaušanos Latvijas 
sabiedrībā

Mana identitāte – manas intereses, hobiji, draugi u. c. 
Latvijas sabiedrības raksturojums, 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. Latvijas 
sabiedrības daudzveidīgās identitātes veidošanās dažādu 
vēstures notikumu un apstākļu ietekmē (praktikums 
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā). Individuālās un 
kolektīvās identitātes attiecības

„Latvijas valsts 
uzbūve un 
likumdošanas 
pamati”

Paplašināt dalībnieku izpratni 
par Latvijas valsts uzbūvi un 
sniegt ieskatu Latvijas tiesību 
aizsardzības sistēmā, sniegt 
izpratni par daudzveidīgām 
iespējām risināt dažādas sadzīves 
situācijas

Latvijas 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, Tieslietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes kompetence un atbalsta 
saņemšanas iespējas. Iestādes, kur risināt sociālās 
palīdzības, nodarbinātības un juridiskos jautājumus. 
Iespējas sadarboties ar dažādām NVO un citām 
organizācijām

„Latvijas kultūra un 
tradīcijas”

Paplašināt dalībnieku izpratni par 
Latvijas kultūru un daudzveidīgām 
kultūras nozarēm, sniegt ieskatu 
Latvijas tradīcijās un sabiedrības 
ikdienas dzīves ieradumos

Latvijas kultūra, kultūras nozares, ievērojamākie kultūras 
darbinieki un viņu veikums. Latvijas kultūrvēsturiskie 
novadi, to raksturojums un īsa vēsture. Latvijas svētku 
tradīcijas. Ikdienas dzīve un iedzīvotāju vērtības
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Mērķgrupas monitoringa apraksts un rezultāti
Programmas „Dzīvot Latvijā 2” saturs balstīts mērķgrupas vajadzību izpētē un analīzē. Programmas 

veidošanā izmantota IAC iepriekšējā pieredze darbā ar Eiropas trešo valstu valsts piederīgajiem, ieteikumi, 
kas gūti konsultācijās ar jomas ekspertiem, kā arī socioloģisko pētījumu, tiesību aktu un citu resursu 
analīze. Nozīmīgs programmas pilnveidošanas instruments ir mērķgrupas monitorings – projekta dalībnieku 
anketēšana, projektu uzsākot, projekta ieviešanas laikā un noslēguma fāzē. Turpinājumā – ieskats 
mērķgrupas sākotnējās anketēšanas būtiskākajos rezultātos.

Anketēšanas mērķi:
•  fiksēt mērķgrupas zināšanu līmeni, informācijas ieguves ieradumus, intereses, vajadzības un gaidas 

projekta sākuma fāzē;

•  salīdzināt anketēšanā iegūtos datus ar atbilstošiem mērījumiem projekta noslēguma fāzē un gūt 
priekšstatu par projekta ietekmi uz mērķgrupu;

•  izmantot anketēšanas rezultātus programmas „Dzīvot Latvijā 2” satura, metodikas un ieviešanas plāna 
izstrādē;

•  uz anketēšanā iegūto datu pamata izstrādāt secinājumus un ieteikumus dienestiem un speciālistiem, kuri 
nodarbojas ar Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas jautājumiem.

Respondenti

Eiropas trešo valstu valsts piederīgie – projekta „Dzīvot Latvijā” dalībnieki

Anketēšanas laiks – 2011. gada aprīlis

Anketēšanas rezultāti (saīsināti)
Diagrammā 1. attēlā apkopotas atbildes uz jautājumu: „Cik svarīgi jums ir mācīties par šīm 

jomām projekta ietvaros?”(novērtējums 3 ballu skalā). Izvērtējot atbildes uz šo jautājumu, var izdarīt 
secinājumus par dalībnieku motivāciju piedalīties programmas apguvē. 

Mērķgrupas augsto motivāciju piedalīties projektā apliecina fakts, ka tikai 18 reizes (8,5 %) respondenti 
atbildējuši, ka minēto tēmu apgūt „nav svarīgi”. Salīdzinājumam – 78 reizes (37 %) atzīmēta atbilde „vidēji 
svarīgi”, bet visvairāk – 116 reizes (54 %) izvēlēta atbilde „ļoti svarīgi”. Visieinteresētākie trešo valstu 
valsts piederīgie ir jautājumos par Latvijas likumiem, vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī Latvijas kultūru un 
tradīcijām. Visu trīs minēto jumu apguvi par ļoti svarīgu uzskata vairāk nekā puse respondentu. Tas liecina, 
ka trīs plānotās programmas daļas/moduļi saturiski pilnībā atbilst mērķgrupas interesēm un aktuālajām 
vajadzībām. Programmas „Dzīvot Latvijā 2” 1. daļas tēma ir  „Mana identitāte Latvijas sabiedrībā”, 2. 
daļas tēma – „Latvijas valsts uzbūve un likumdošanas pamati”, bet 3. daļas tēma – „Latvijas kultūra un 
tradīcijas”.
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Tabulā 2. attēlā apkopotas dalībnieku atbildes uz jautājumu: „Cik svarīgas jums ir projekta piedāvātās 
iespējas?” Piedāvātie atbilžu varianti – dalīties pieredzē ar citiem cilvēkiem, kuri nesen ieradušies Latvijā; 
piedalīties nodarbībās un apgūt zināšanas par Latvijas valsti un cilvēkiem; saņemt mācību materiālus par 
Latvijas valsti, tās likumiem, ikdienas dzīvi, cilvēkiem; uzdot jautājumus speciālistiem (juristiem, valsts 
ierēdņiem, psihologiem); piedalīties ekskursijās un kultūras pasākumos; papildināt latviešu valodas zināšanas.

Nr. p. k. Iespēja
1

Nav svarīgi
2

Vidēji svarīgi
3

Ļoti svarīgi

%

1. Dalīties pieredzē ar citiem cilvēkiem, kuri nesen 
ieradušies Latvijā

8 25 67

2. Piedalīties nodarbībās un apgūt zināšanas par Latvijas 
valsti un cilvēkiem

0 17 83

3. Saņemt mācību materiālus par Latvijas valsti, tās 
likumiem, ikdienas dzīvi, cilvēkiem

0 36 64

4. Uzdot jautājumus speciālistiem (juristiem, valsts 
ierēdņiem, psihologiem u. c.)

6 19 75

5. Piedalīties ekskursijās un kultūras pasākumos 0 50 50

6. Papildināt latviešu valodas zināšanas 3 11 86

2. attēls
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 Atbilžu apkopojums liecina, ka projekta dalībnieki visvairāk ieinteresēti  latviešu valodas prasmju 
pilnveidošanā, līdzdalībā projekta semināru un praktikumu nodarbībās un iespējā uzdot jautājumus 
dažādu jomu ekspertiem. Programmas organizatoriskā struktūra veidota, lai šīs dalībnieku vēlmes 
tiktu apmierinātas – projekta ietvaros proporcionāli lielāko laika daļu piepilda semināru nodarbības un 
tikšanās ar speciālistiem. Semināru darba pamatvaloda bija latviešu valoda, bet nepieciešamības gadījumā 
dalībniekiem bija iespēja dzirdēt tulkojumu krievu vai angļu valodā. Arī mācību materiāli bija pieejami 
trijās valodās.

 Pozitīvs dalībnieku iekšējās motivācijas rādītājs ir tas, ka atbilde „nav svarīgi” izvēlēta salīdzinoši 
ļoti reti – 3–8 % gadījumu. Jāsecina, ka visas projekta piedāvātās iespējas vairums dalībnieku uzskata par 
nozīmīgām vai ļoti nozīmīgām. 

Viens no anketas atvērtajiem jautājumiem bija: „Ko vēl jūs vēlētos pateikt projekta vadītājiem?” 
Vairums respondentu izmantoja šo iespēju, lai izteiktu atzinību par iespēju piedalīties projektā un apliecinātu 
savu motivāciju iegūt dzīvei Latvijā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Lūk, daži viedokļi! „Pateicos par 
labvēlīgajām un interesantajām darba formām, saņemto informāciju un nodrošināto tulkošanu, lai varu 
saprast, par ko tiek runāts!” – „Ļoti labi, ka šādi projekti notiek – patīkama atmosfēra, var paplašināt 
pazīšanās loku un satikties ar cilvēkiem, kuriem ir tādas pašas problēmas.” – „Paldies, jūs darāt ļoti 
vajadzīgu darbu un viss ir ļoti jauki un augstā līmenī!” – „Tas tiešām palīdz sākuma periodā integrēties tādā 
sabiedrībā, kurā ir cilvēki, kas arī nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā!”

Anketēšanas rezultāti kopumā apliecina, ka iecerētais programmas „Dzīvot Latvijā 2” saturs un 
metodika atbilst dalībnieku aktuālajām vēlmēm un vajadzībām. 



1111

Rekomendācijas un metodiski ieteikumi  
apmācību organizēšanai Eiropas trešo valstu valsts 

piederīgo sekmīgai integrācijai Latvijā

I. Mācību procesa organizēšana
1. Sistēmiska pieeja

Mācību procesu nepieciešams organizēt sistēmiski un plānveidīgi – definēt apmācības mērķus, mērķgrupu 
(skaits un sastāvs), mērķgrupas sasniegšanas mehānismus, izstrādāt apmācības koncepciju un programmu, 
apzināt un programmas veidošanā iesaistīt nozares ekspertus, izstrādāt apmācības kalendāro plānu, 
nodrošināt mērķgrupas monitoringu, kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu fiksēšanas veidu, definēt 
apmācības procesa efektivitātes indikatorus.

2. Mērķgrupas izpēte un daudzveidības respektēšana
Nepieciešama mērķgrupas izpēte pirms mācību uzsākšanas (grupas raksturojums, potenciālās vajadzības 
u. c.), specifisko mērķgrupas vajadzību izzināšana mācību procesa sākumposmā, mērķgrupas monitorings 
visā apmācības gaitā, reakcija uz dalībnieku aktuālākajām vajadzībām. Apmācību ieviesējiem jāņem 
vērā Eiropas trešo valstu valsts piederīgo mērķauditorijas specifika – atšķirīgs vecums, dzīvesvieta pirms 
ierašanās Latvijā, pieredze, valodas prasmes līmenis, uzturēšanās ilgums Latvijā un nākotnes plāni. Šie 
faktori ietekmē gan mācību saturu, gan programmas apguves tehnisko nodrošinājumu.

3. Pieaugušo mācīšanās specifikas ievērošana
Pieaugušo mācīšanos raksturo apmācāmā aktīva iesaistīšanās mācību satura veidošanā, apmācāmā 
atbildība par mācīšanos un tās rezultātiem, teorijas un prakses (arī dalībnieku pieredzes) vienotība, 
pastāvīga apmācības procesā iesaistīto motivācijas uzturēšana.

4. Starpinstitucionāla sadarbība
Visos apmācības posmos būtiska ir sadarbība ar Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas procesā 
iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām. Kvalitatīvas programmas izveidē nepieciešama sadarbība 
arī ar nevalstisko sektoru, dažādiem kultūras un saimnieciskās dzīves praktiķiem, lai programmas saturu 
papildinātu ar praktiskās dzīves piemēriem un situācijām. 

5. Multiplikatīvas ietekmes un ilgtspējas plānošana
Mācību procesā dalībnieki aicināti iesaistīt programmas apguvē citus interesentus – ģimenes locekļus, 
kolēģus, draugus. Mācību materiāli paliek katra dalībnieka īpašumā – turpmākai lietošanai personīgām, 
ģimenes locekļu, draugu un paziņu vajadzībām. Informācija par projekta rezultātiem un programmas 
apguves iespējām ievietota IAC mājas lapā un nosūtīta integrācijas procesā iesaistīto institūciju pārstāvjiem.

II. Apmācības specifika
1. Integrācijas kursi

Mācību process notiek integrācijas kursu veidā. Tiek izveidotas kursu grupas, kuras regulāri tiekas 
apmācības semināros. Katrā seminārā tiek apgūti noteikti satura jautājumi, kas aktuāli cilvēkiem, kuri 
ieradušies uz dzīvi Latvijā. Nodarbībās tiek izmantota interaktīva metodika un veicinātas dalībnieku 
diskusijas, lai nodrošinātu efektīvu programmas satura apguvi. Katrs seminārs sākas ar dalībnieku esošo 
zināšanu un izpratnes aktualizēšanu, tam seko jaunās informācijas apguve un zināšanu nostiprināšana. 
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2. Praktikumi 
Integrācijas kursi ir efektīvs mācīšanās veids, ja dalībniekiem tiek dota iespēja praktiski pielietot 
zināšanas un risināt dažādas situācijas. Tāpēc programmas apguves būtiska daļa ir praktikumi, kuru 
laikā notiek tikšanās un konsultācijas ar integrācijas jomas ekspertiem, ekskursijas uz dažādām valsts 
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras iestādēm, amatnieku darbnīcām u. c. vietām. 
Līdzdalība praktikumos veicina dalībnieku plašāku izpratni par reālajām dzīves norisēm Latvijā līdz ar to 
tiek sekmēta imigrantu integrācija un iekļaušanās Latvijas sabiedrībā. 

III. Mācību saturs un metodika
1. Dalībnieku vajadzībās balstīts mācību saturs

Programmas eksperti piedāvā sākotnējās programmas satura tēmas. Projekta mērķgrupas monitoringa 
laikā tiek izzinātas mērķgrupas specifiskās vajadzības un programmas saturs tiek papildināts. Pēc 
integrācijas kursu nodarbībām tiek izvērtēta dalībnieku atgriezeniskā saikne un kursu programma tiek 
koriģēta atbilstoši dalībnieku interesēm. Programmas ieviešana paredz arī individuālu konsultāciju 
sniegšanu dalībniekiem, ja tas ir nepieciešams.

2. Praktiski pielietojams mācību saturs
Programma sniedz mērķgrupas pārstāvjiem ikdienā nepieciešamas zināšanas par Latvijas likumdošanas 
pamatiem, valsts uzbūvi un institūciju darbību, tiesiskā statusa noformēšanu, darba meklēšanu, sociālo un 
juridisko palīdzību, dažāda veida tiesību aizsardzību, kultūru u. c. Programma papildināta ar noderīgu resursu 
sarakstu – institūciju adresēm, telefoniem, interneta mājas lapu adresēm un citiem praktiskiem padomiem.

3. Teorijas un prakses vienotība
Integrācijas kursu nodarbības un pēc tām rīkotie praktikumi nodrošina teorijas un prakses vienotību. 
Praktikumu plānošanā jāņem vērā saturs, ko dalībnieki apguvuši pirms tam. Līdzdalība praktikumos 
cilvēkiem, kuri nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, sniedz iespēju pilnvērtīgāk iesaistīties Latvijas 
sabiedrības sociālajā apritē.

4. Cikliskums
Mācību sākumā katrs dalībnieks tiek iepazīstināts ar programmas mērķiem, uzbūvi un to, kā notiks 
mācīšanās integrācijas kursu laikā. Mācīšanās cikliskums – integrācijas kursu nodarbības un praktikumi 
pēc tām rada dalībniekos uzticēšanos un drošības izjūtu par procesa gaitu un rezultātiem.

IV. Papildu atbalsta pasākumi programmas dalībniekiem
1. Atbalsts no programmas ieviesējiem mācību satura izpratnē

Atbalsts tiek nodrošināts, sniedzot dalībniekiem iespēju sazināties ar pasniedzējiem un ekspertiem 
programmas gaitā (klātienē, pa telefonu, elektronisko pastu), nodrošinot atgriezenisko saikni pēc katras 
tēmas noslēguma.

2. Atbalsts no programmas ieviesējiem mācīšanās atmosfēras radīšanā
Programmas ieviešanas laikā dalībniekiem ir iespēja saņemt izdales materiālus, projekta kalendāru, 
projekta prezentācijas materiālus. Tas viss rada labvēlīgu, uz mācīšanos vērstu atmosfēru, mudina 
dalībniekus patstāvīgam izziņas procesam arī ārpus apgūstamās programmas ietvariem.

3. Atbalsts no citiem programmas dalībniekiem
Integrācijas kursu nodarbībās un praktikumos dalībniekiem tiek radīta iespēja savstarpējai komunikācijai 
un neformālām sarunām, lai dalītos pieredzē par grūtībām un panākumiem dzīves iekārtošanā Latvijā.
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Mans viedoklis par integrāciju
Ligita Ļūmane, projekta „Dzīvot Latvijā” konsultante,  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadošā vecākā referente

Integrācijas uzdevums ir palīdzēt Latvijas valstij uzticīgiem un lojāliem iedzīvotājiem izprast savas 
perspektīvas Latvijā. Panākt, lai visi, to skaitā arī trešo valstu valsts piederīgie, apzinās, ka mums ir kopīga 
valsts, ka ikviens cilvēks ar savām zināšanām, uzņēmību un labo gribu ir vajadzīgs Latvijas sabiedrības 
attīstībai. Integrācija nozīmē iespēju paplašināšanos un savstarpēju bagātināšanos. 

Trīspadsmit gadus strādājot ar trešo valstu valsts piederīgajiem, ir veidojusies mana personīgā 
sapratne un viedoklis par integrāciju.

Manuprāt, sākumā vērtīgs izziņas materiāls var būt informatīvs buklets, kurā trešo valstu valsts 
piederīgajiem sniegta pamatinformācija par dzīvi Latvijā, mājokļa jautājumiem, nodarbinātību, izglītību, 
veselības aprūpi. Pieredze rāda, ka nesen uz Latviju pārcēlušies cilvēki sastopas ar pavisam elementārām, 
bet viņiem tomēr nesaprotamām, nezināmām lietām. Šis buklets palīdzētu saprast ne tikai Latvijas 
sabiedrību kopumā, bet arī valsts iestāžu darbu, tādējādi atvieglojot jaunajiem sabiedrības locekļiem 
daudzu problēmu un jautājumu risināšanu. 

Dzīve ir pierādījusi, un arī paši trešo valstu valsts piederīgie ir atzinuši, ka viens no aktuālākajiem 
sabiedrības integrācijas jautājumiem ir latviešu valodas apgūšana. Tāpēc būtu laiks valstī izveidot 
vienotu sistēmu latviešu valodas apguvei. Nodrošināt atbilstošu finansējumu, iesaistot gan valsts, gan 
nevalstiskās organizācijas, organizēt diferencētus un ilgstošus bezmaksas kursus. Visiem zināms, ka 
nepietiekamās valodas zināšanas ir nozīmīgs faktors, kas kavē gan naturalizācijas procesu, gan pilsonisko 
līdzdalību politiskās un sabiedriskās aktivitātēs. 

Ņemot vērā, ka pirmā institūcija, ar kuru saskaras trešo valstu valsts piederīgie Latvijā, ir Pilsonības 
migrācijas lietu pārvalde, 2009. gadā šīs pārvaldes veiktajā aptaujā ir novērtētas un apzinātas trešo valstu 
valsts piederīgo vajadzības, to skaitā arī integrācijas jomā. Intervētā mērķgrupa kā otru svarīgāko faktoru 
pēc latviešu valodas apguves atzina nepieciešamību pēc konkrētas vietas valsts vai pašvaldību dienestos, 
vai arī NVO, kur varētu periodiski pulcēties un sadarboties nesen uz Latviju pārcēlušies cilvēki. Šajā trešo 
valstu valsts piederīgo Saieta namā varētu organizēt regulārus socializējošus pasākumus, kuros iebraucēji 
tiktos ar izpildvaras, pašvaldību institūciju pārstāvjiem un likumdevējiem, kā arī komunicētu, dalītos savā 
gan pozitīvajā, gan ne tik labajā pieredzē un arī pārrunātu problēmas. Tur būtu iespēja dibināt kontaktus 
un organizēt kopējus pasākumus ar citām NVO visos Latvijas reģionos, pieredzes apmaiņas rezultātā iegūt 
izsmeļošāku informāciju par pašvaldību iestādēm, darba devēju un privāto uzņēmēju organizācijām visās 
Latvijas administratīvajās teritorijās. 

Uz Latviju nesen pārcēlušies cilvēki ir atzinuši, ka viņu attieksme pret valsti un šo sabiedrību ir 
atšķirīga, bieži vien vairāk lojāla nekā pamatiedzīvotājiem, un tas neveicina savstarpējo komunikāciju un 
sapratni. Tomēr katram cilvēkam psiholoģiski ir vajadzīga piederības sajūta kādai sociālajai grupai, tāpēc 
šāda tikšanās vieta būtu veids kā savējiem turēties kopā un nepazust sākotnēji svešajā vidē, kopā iepazīt 
vietējo sabiedrību un tai tuvināties, pamazām nostiprināt piederības sajūtu Latvijai.
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Par ļoti vērtīgiem un interesantiem tiek atzīti semināri un izglītojoši pasākumi, kuros ir iespēja 
iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas un mākslu. Vislabāk tos organizēt attiecīgajā vidē – apmeklējot teātri, 
braucot ekskursijā, piedaloties pilsētu svētkos un tradicionālajos gadskārtu godos kopā ar vietējiem 
iedzīvotājiem.

Noderīgi būtu izveidot dažādiem izglītības līmeņiem atbilstošas mācību programmas, jo ir cilvēki, 
kuriem jebkura informācija par valsti ir jaunums. Savukārt daļai trešo valstu valsts piederīgo jau ir kāda 
saikne ar Latviju un viņiem nepieciešama nevis pamatinformācija, bet gan plašāks izziņas materiāls par 
pašlaik Latvijā notiekošajiem politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras procesiem.

Reizēm diezgan grūti integrēties ir bērniem, it īpaši sarežģītajā pusaudžu vecumā. Viņi nāk no citas 
vides, viņu draugi ir palikuši citā valstī. Viņu intereses un aizraušanās bieži vien ir citādas nekā vietējiem 
jauniešiem, arī materiālais stāvoklis sākumā ne vienmēr ir apmierinošs, bet pusaudžu vecumā tas ir nozīmīgs 
faktors. Tāpēc bezmaksas bērnu un jauniešu vasaras nometņu vai svētdienas skolas organizēšana kopā ar 
vietējiem jauniešiem ir ļoti nozīmīgs un integrāciju veicinošs pasākums. Tas sniedz iespēju nodarboties ar 
jaunradi, iepazīstināt citus ar savām prasmēm, talantiem un vaļaspriekiem, līdz ar to celt savu pašapziņu. 
Mana pieredze rāda, ka šajās nometnēs un skolās nodibinātā draudzība starp nesen atbraukušajiem un 
vietējiem jauniešiem tiek uzturēta arī turpmāk.

Ņemot vērā, ka trešo valstu valsts piederīgie dzīvo ne tikai Rīgā, bet arī katrā Latvijas novadā, 
integrācijas pasākumu organizēšanā būtu jāpiedalās arī pašvaldībām. Sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes reģionālajām nodaļām pašvaldības varētu apzināt savā novadā, pilsētā vai pagastā dzīvojošos 
trešo valstu valsts piederīgos un uzaicināt viņus piedalīties, piemēram, pašvaldību rīkotajos pensionāru un 
ģimeņu klubiņos, kultūras pasākumos, ekskursijās un teātra uzvedumu apmeklējumos, kas dotu iespēju 
iepazīt gan cilvēkus, gan valsts kultūras mantojumu. Pieredze rāda, ka trešo valstu valsts piederīgie ļoti 
atzinīgi novērtē to, ka viņi nav aizmirsti un personīgi tiek uzaicināti piedalīties projektos, kas tiek īstenoti ar 
Eiropas finansiālo atbalstu. Mani mulsina un pārsteidz vienīgi milzīgā birokrātija, ar kādu nākas saskarties, 
strādājot šādos projektos. (Arī kāda jau notikuša projekta dalībnieki bija patiesi pārsteigti, cik daudz 
dokumentu un apliecinājumu bija jāparaksta par savu dalību projektā). Pārāk daudz laika un resursu nākas 
tērēt, atskaitoties par padarīto. Rodas jautājums: „Vai tiešām un kam tas ir vajadzīgs?”

IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā” dalībnieki ir apstiprinājuši, ka šis projekts ir pozitīvs paraugs 
tam, kā varētu tikt organizēti integrācijas pasākumi. Tikai šiem pasākumiem nevar būt kampaņveidīgs 
raksturs, jo nav iespējams pilnvērtīgi apgūt Latvijas tradīcijas, kultūru, valodu un iekļauties sabiedrībā trīs 
mēnešu laikā. Tam jābūt nepārtrauktam procesam. 

Nobeigumā, arī vērtējumam, kāda priecīga ziņa – šī projekta rezultātā viens no tā dalībniekiem ir 
atradis darbu.
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Kā iejusties Latvijas sabiedrībā jeb integrācijas 
psiholoģiskie aspekti

Aivita Roze-Khaite, projekta „Dzīvot Latvijā” konsultante,  
supervīzore, atbalsta grupu vadītāja, sociālā darbiniece

Kad imigrants nonāk jaunā kultūras vidē, viņš asāk izjūt „savu” kultūru, notiek it kā pamošanās un 
pozicionēšanās: „es”, „mana” kultūra un „citi” – jaunais, svešais. Attiecībā uz iejušanos citā kultūrā var 
runāt par piecām integrācijas stadijām. Katram tās var īstenoties atšķirīgi, un katram ir vajadzīgs atšķirīgs 
laiks, kurā izdodas iziet tām cauri. Ideālā variantā būtu nepieciešams attīstīt paša spējas, kā arī rast 
atbalstu un iedrošinājumu tuviniekos, kolēģos, lai neuzkavētos negatīvās izjūtās. 

Integrācijas procesu varam iedalīt šādās stadijās:

1) medusmēneša stadija – viss ir jauns un interesants, viss tiek uztverts ar „tūrista acīm”;

2) diskomforts – persona sāk apzināties „atšķirīgo”, asāk izjūt savu „jauno” kultūru;

3)  iespējama agresivitāte, noliedzoša attieksme – šo stadiju varētu raksturot ar vienkāršu teicienu: „Pie 
mums tā nedara!” Atšķirīgais personai kļūst kaitinošs. Psiholoģiski un emocionāli imigrants šajā stadijā 
var justies ļoti nelaimīgs, ierauties sevī, var būt ļoti spēcīga vēlme norobežoties no jaunās kultūras;

4)  atšķirīgā un vienojošā apzināšana – šajā stadijā sākas zināms samierināšanās un pragmatiskas izziņas 
process („Labi, pie jums ir šādi, bet mums – tomēr citādi....”). Notiek pieņemšana, jauna sava „es” 
pozicionēšana;

5) spēja integrēties – persona iekšēji ir pieņēmusi jauno.

Trešajā, kritiskākajā fāzē var parādīties protests pret visu: valsts ir slikta, valoda slikta utt. Taču 
visbiežāk tas ir signāls, ka pati persona jūtas slikti, tādēļ projicē savu stresu uz apkārtējo vidi, sabiedrību. 
Tādēļ, praktiski atbalstot integrāciju, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību katram gadījumam, ieteikt, 
kā labāk pārvarēt negatīvās izjūtas, nomāktību, jo tā var ietekmēt gandrīz visas dzīves sfēras. Pats 
imigrants jūtas slikti, un arī tie, kas piedāvā palīdzību (tuvi radinieki, draugi), jūtas noraidīti. Nereti ir 
tā, ka imigrants var teikt, ka jūtas slikti, jo nezina valodu, tādēļ arī nevar atrast darbu, taču depresīvā 
noskaņojumā arī valodas apguve ir apgrūtināta, cilvēks vienkārši „neņem valodu pretī.” Tātad pirmais solis 
būtu mēģināt palīdzēt atgūties, uzsvērt vispārcilvēcisko, parādīt izpratni, un tad soli pa solim turpināt 
atbalstu integrācijai. 

Projekta „Dzīvot Latvijā” dalībnieki konsultāciju laikā interesējās par šādiem viņiem aktuāliem 
jautājumiem: 

•  kur un kādu psiholoģisko palīdzību iespējams saņemt; 

•  kuras iestādes nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumu izskatīšanu;

•  kādu sociālo palīdzību iespējams saņemt;

•  vai grūtniece un viņas ģimenes locekļi var saņemt medicīnisko palīdzību, kāda tā ir;

•  kur iespējams apmeklēt bezmaksas latviešu valodas apguves kursus;
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•  kādā līmenī jāzina latviešu valoda, lai nokārtotu eksāmenu Latvijas pilsonības piešķiršanai;

•  kādus pakalpojumus iespējams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūrā, u. c.

Projektā iesaistītajiem tika sniegtas konsultācijas un nepieciešamā informācija. Daļa cilvēku pauda 
neziņu, bailes, sūdzējās par socializācijas trūkumu un lūdza padomus psiholoģiskā diskomforta mazināšanai. 
Šāda palīdzība konsultāciju laikā un sazinoties pa elektronisko pastu tika sniegta.

Šobrīd trešo valstu valsts piederīgajiem Latvijas valsts likumdošanas ietvaros nepastāv iespēja 
saņemt tik ļoti nepieciešamo apmaksāto psiholoģisko un psihosociālo palīdzību un atbalstu. Šajā sakarā, 
atgriežoties pie iepriekš minētajām integrācijas stadijām, kuras piedzīvo katrs trešo valstu valsts piederīgais, 
uzsākot dzīvi svešā valstī, ļoti noderīga būtu iespēja nodrošināt imigrantiem valsts apmaksātus psihologa 
vai konsultanta pakalpojumus. Bieži psiholoģiskais diskomforts un neziņa liedz ārzemniekam kārtot citus 
svarīgus jautājumus, uzsākot dzīvi Latvijā (dokumentus, kas saistīti ar uzturēšanās atļauju; iekārtošanos 
darbā; valodas apguvi u. c.).

Gribētos uzsvērt, ka komunikācija kopumā ir divpusējs process, kurā pats svarīgākais ir tas, lai 
abas puses saprastu viena otru, lai cilvēkam tiktu sniegta nepieciešamā informācija un viņš varētu 
saņemt atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem. Savukārt speciālistam jābūt spējīgam sadzirdēt katra 
vajadzības un sniegt atbildes.
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Kā labāk dzīvot Latvijā?
Marina Dango, projekta „Dzīvot Latvijā” konsultante,  

NVA karjeras konsultante, psiholoģe

  Ja cilvēks ir atbraucis uz Latviju no tālienes, viens no aktuālākajiem jautājumiem viņam ir latviešu 
valodas apguve un lietošana. Piedaloties projekta „Dzīvot Latvijā” semināros, tika novērots, ka daudzi no 
atbraukušajiem cilvēkiem sūdzas par valodas lietošanas psiholoģiskajām barjerām un ilgstoši cenšas tās 
pārvarēt paši vai meklē speciālistu palīdzību. Tāpēc projekta ietvaros notika nodarbība „Psiholoģiskais 
atbalsts valodas lietošanā”, kuras laikā tika izskatīti psiholoģisko barjeru iemesli un to pārvarēšanas 
iespējas.

Kas ir pamatā tam, ka cilvēki baidās runāt svešvalodā? Ja valodas lietošanā nav lielas pieredzes, tad 
cilvēki pārāk uztraucas par to, kā viņi runā – cik tas, ko viņi saka, ir gramatiski pareizi, – nevis domā par 
saturu, par to, ko vēlas pateikt. Tas rada nedrošību un bailes kļūdīties. Reizēm cilvēkus pārņem „mazā un 
muļķīgā bērna” sajūta, īpaši, kontaktējoties ar citiem pieaugušajiem, kuriem ir augstāks statuss vai kuri ir 
citādi nozīmīgi (piem., iestāžu darbiniekiem, priekšniekiem, radiniekiem).

Kā iespējams pārvarēt valodas lietošanas psiholoģisko barjeru? Ir situācijas, kurās nav iespējams 
lietot dzimto valodu, jo sarunu biedrs to nesaprot, un vienīgā iespēja ir sarunāties latviski. Jāsaka gan, ka 
šādas situācijas Latvijā nav tipiskas, jo latvieši viegli pāriet uz citu valodu, ja to prot. Komunikācijas barjera 
tiek neitralizēta arī tad, ja sarunas temats ir aizraujošs un interesants, – tad uzmanība tiek pārslēgta no 
valodas lietošanas uz sarunas saturu. Tomēr pats svarīgākais nosacījums ir regulārs valodas lietojums un 
praktizēšanās ikdienā (runāt ģimenē, darba kolektīvā, uz ielas, veikalā), kas prasa papildu piepūli. 

Vēl gribētos pieminēt tādu atbalsta veidu kā grupu nodarbības, kuras visiem ir pieejamas Nodarbinātības 
valsts aģentūrā, – „Psiholoģisko barjeru pārvarēšana valodas apguvē”. 

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir pieejamas arī karjeras konsultācijas, kuras var sniegt atbildes 
uz dažādiem jautājumiem, – Kā man attīstīt savu karjeru šajā zemē? Kādas pārmaiņas manā karjerā ir 
iespējamas? Kur es varētu pārkvalificēties jaunai profesijai? Kāda ir darba tirgus situācija Latvijā? Kādas 
ir pieprasītākās profesijas darba tirgū Latvijā? Kā man labāk integrēties Latvijas darba tirgū un celt savu 
konkurētspēju? Kā man uzlabot savas pašprezentēšanas prasmes? 

Izmantojiet savas iespējas! 
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Dalībnieku atziņas par dalību projektā „Dzīvot Latvijā”
Iepazinos ar citiem cilvēkiem un ieguvu jaunus personiskos kontaktus, kas noderēs.

Labas kvalitātes izdales materiāli, veiksmīga sadarbība, īpaši gribas atzīmēt tulka profesionālo darbu.

Līdzīgi izglītojoši semināri par Latvijas valsti jāorganizē arī skolēniem, jo viņiem trūkst nepieciešamo 
zināšanu.

Noderīgi bija saņemt papildu informatīvos materiālus, ko lasīt mājās un kur rast atbildes uz neskaidrajiem 
jautājumiem.

Saņēmu noderīgu informāciju par iespējām saņemt palīdzību ģimenēm ar bērniem.

Bija noderīgi uzzināt par to, kā Latvijā tiek pieņemti likumi.

Personāls šeit ir tik draudzīgs un atbalstošs. Satikšanās ar citiem ir lieliska ideja. Es vairs nejūtos vientuļa. 
Iespēja doties ekskursijās, uz laukiem, mūsu sagatavošana Līgo svinībām – tas ir daudz vairāk, nekā es 
biju gaidījusi. 

Pats noderīgākais bija iespēja lietot latviešu valodu un pilnveidot savas valodas prasmes.

Saņemtā informācija palīdz labāk iepazīt tautu, ieraudzīt sevi ar tās acīm.

Daudz uzzināju par valsts pabalstiem, sociālajām garantijām un pensijām.

Noderīga bija tikšanās ar psihologu.

Īpašs paldies par iespēju piedalīties dažādās ekskursijās, apmeklēt operu – tas ir lieliski.

Praktikumā noderīgi bija noskaidrot jautājumus par pensionēšanos cilvēkiem, kas uz dzīvi Latvijā pārceļas 
no citām valstīm.

Daudz uzzināju par atsevišķu Latvijas novadu kultūras savdabību.

Ļoti svarīgi ir satikties ar cilvēkiem, kuri ir līdzīgā situācijā.

Šādiem pasākumiem būtu jānotiek regulāri.
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Izglītības attīstības centrs
Dzirnavu iela 34a – 8, Rīga, LV 1010, Latvija

Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729

e-pasts: iac@latnet.lv
www.iac.edu.lv

Izglītības attīstības centrs ir nevalstiska organizācija,
kas dibināta ar mērķi sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu  

un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē. 
Šī mērķa īstenošanai IAC izmanto projektus un citas darbības formas, dodot ieguldījumu dažādu sabiedrības grupu 
mūžizglītības veicināšanā atbilstoši Latvijas valsts interesēm. Sadarbība ar IAC Tev piedāvā iespēju pilnveidot savu 
personību un profesionalitāti, gūt radošus impulsus savas karjeras attīstībai, veidot personiskus un profesionālus 

kontaktus domubiedru grupās, attīstīt savas iemaņas un konkurētspēju.


