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“Integrācijas ABC - 2” - iespēja apgūt latviešu valodu un  

iepazīt Latvijas kultūrvēsturi starpkultūru integrācijas klubā 

 

 

Lai tuvinātu un iesaistītu latviskajā un Latvijas kultūrtelpā tos citu valstu pilsoņus, 

kuriem Latvija kļuvusi par mājvietu, no 2015. gada  janvāra līdz  jūnijam tiek īstenots 

projekts „Integrācijas ABC – 2”. Projekta gaitā trešo valstu valstspiederīgie un 

nepilsoņi aicināti apmeklēt apmācības, nodarbības un pasākumus, lai apgūtu latviešu 

valodu, Latvijas kultūru un vēsturi un kopīgi veidotu draudzīgu saimi.  

No janvāra vidum līdz jūnijam Latvijā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie un 

nepilsoņi tiek aicināti uz apmācībām. Bezmaksas apmācībās būs iespēja apgūt 

latviešu valodu un integrācijas kursu, iepazīstot Latvijas vēsturi un likumdošanu.  

Apmācību programma veidota tā, lai kursu dalībnieki noslēgumā būtu gatavi nokārtot 

valsts valodas un naturalizācijas eksāmenus. Latviešu valodas kursi tiek organizēti 

Rīgā un Daugavpilī. Iesaistīties aicināti visu vecumu grupu pārstāvji gan ar 

minimālām priekšzināšanām, gan bez latviešu valodas zināšanām.  

Janvāra vidū tiks atvērta vēl viena aktivitāte - Latviešu sarunvalodas un starpkultūru 

integrācijas klubs. Trešo valstu valstpiederīgie un nepilsoņi tiek aicināti piedalīties 

kluba nodarbībās, lai apgūtu latviešu valodu, tautas tradīcijas, Latvijas kultūru, vēsturi 

neformālā un draudzīgā vidē. Nodarbības notiks Rīgā, NVO namā un Daugavpilī, 

biedrības „Erfolg” telpās. 24. kluba nodarbības ir bezmaksas un notiks vienu reizi 

nedēļā. Programmā iekļautas diskusijas, muzeju apmeklējumi, ekskursija uz Siguldu 

un citas interesantas aktivitātes.  
 

Projekta „Integrācijas ABC – 2” veidotāji aktivitātēs iesaistīties aicina arī bērnus un 

jauniešus. 13. janvārī Rīgā, NVO namā sāks darboties radošās darbnīcas, kuru laikā 

būs iespēja apgūt zīmēšanas, fotografēšanas, video klipu veidošanas prasmes un 

mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Dalībnieki tiks rosināti veidot savus 

stāstus, tēlus un notikumus par mūsdienās tik aktuālajiem integrācijas jautājumiem, 

noslēgumā kopīgi tiks izveidots videoklips. Darbnīcās īpaši aicināti piedalīties trešo 

valstu valstspiederīgo un nepilsoņu bērni, lai draudzīgā gaisotnē apgūtu latviešu 

valodu, izzinātu kultūru un tradīcijas. Radošās nodarbības notiks līdz aprīļa vidum, 

divas reizes nedēļā.   

Latviešu valodas un integrācijas kursi, latviešu sarunvalodas un starpkultūru 

integrācijas klubs, radošās darbnīcas tiek veidotas projekta „Integrācijas ABC - 2” 

ietvaros, ko īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar Rīgas Latviešu 



biedrību, biedrību „Erfolg” un citām nevalstiskajām organizācijām. Plašāka 

informācija par projektu mājas lapā: www.sadarbibasplatforma.lv . Pieteikšanās pa 

tālruni 29822258 vai e-pastā celma.lauma@gmail.com .  

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 

atbalstu. Par publikācijas saturu  аtbild  biedrība „Sadarbības platforma”.  75% no 

projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais 

līdzfinansējums – 25%. 
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