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4. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei  

Plānā noteiktais mērķis  
Vairot uzticēšanos starp iedzīvotājiem un valsti, kā arī iedzīvotāju starpā, kas 

atspoguļojas plašā daudzveidīgā demokrātiskā līdzdalībā 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai  

1. ALTERNATĪVAS POLITISKAS UN SABIEDRISKAS LĪDZDALĪBAS 

FORMAS/tradicionālāks variants PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS FORMU 

ATTĪSTĪBA UN PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA  

Rīcības virziena mērķis 

 

Sekmēt Latvijas sabiedrībā starpgrupu un personu uzticēšanos, attīstot starpgrupu 

sadarbības modeļus īpaši mazākumam svarīgos jautājumos 

Uzdevums 

 

Sekmēt visām sabiedrības grupām pieejamu politiskās un sabiedriskās līdzdalības 

formu attīstību 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

1.1. Saliedētu kopienu pieredzes 

tālāknodošanas darbnīcu cikls, izmantojot 

mazo skolu - kopienu centru un jauniešu 

centru pieredzi. 

 2012-2013  IZM, iesaistot 

JSPA, VARAM, 

LPS, pašvaldības, 

sociālos partnerus 

-SFL 

Notikušas 5 radošas 

darbnīcas; vietēji 

saliedētības risinājumi ir 

iekļauti vismaz 25 

pašvaldību attīstības 

plānos. 

 2013-2014: indikatīvi - 

EEZ finanšu 

instruments.  

Jaunatne darbībā, 

Jauniešu demokrātijas 

projekti, kopā 40 000 

LVL  

 

1.2.  E- līdzdalības un pilsonisko prasmju 

tālmācības formu attīstība  

2013 IZM, iesaistot 

LSIF, KM, SM 

Īstenota iniciatīva - 

konkurss 

Radoši pilsoniskas 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros  
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līdzdalības risinājumi, 

atbalstīti vismaz 4 projekti; 

uzlaboti esošie tiešsaistes 

resursi- jaunatnes politikas 

portāls 

www.jaunatneslietas.lv; 

tiešsaistes resursu unikālo 

lietotāju skaita pieaugums  

par vismaz 2000 salīdzinot 

ar 2011. gadu 

 

ESF 1.2.2.1.3. "Īpašu 

mūžizglītības politikas 

jomu atbalsts" 

 EEZ finanšu 

instrumenta grantu 

shēma „NVO fonds”  

Kopā 60 000 LVL 

1.3. Atbalsts mazākumtautību un latviešu 

pārstāvēto biedrību un nodibinājumu 

kopīgām iniciatīvām pieaugušo un 

neformālajā izglītībā 

2013- 2014 IZM, LSIF, KM Īstenoti vismaz 10 projekti 

etniski daudzveidīgā vidē  

NVO fonds, 2013-2014: 

indikatīvi - EEZ finanšu 

instruments 

Kopā 48 000 LVL 

1.4. „Pilsoņu debates” ( iesaistot arī 

nepilsoņus, reprezentatīvi pārstāvot visas 

sabiedrības grupas) par saliedētības 

jautājumiem. Klātienes diskusiju sērijas 

par izglītību, imigrāciju, valodu politiku, 

sociāliem jautājumiem, ekonomisko 

attīstību 

2013-2014 IZM, sociālie 

partneri - 

Providus 

Viens pasākums gadā, 

iesaistot 100 iedzīvotājus; 

pieaugusi iedzīvotāju 

izpratne par savām 

politiskās līdzdalības 

iespējam un resursiem   

Eiropas Kopienas 

programmas „Eiropa 

pilsoņiem” (2007-2013), 

kopā 40 000 LVL 

Uzdevums  Veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

http://www.jaunatneslietas.lv/
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1.5.  Atbalsts starpskolu sadarbības 

iniciatīvām, kurās veidojas dialogs starp 

latviešu un mazākumtautību, kā arī 

divplūsmu skolu skolēniem un skolotājiem 

(skolēnu un skolotāju apmaiņas 

organizēšana un atbalstīšana starp latviešu 

un mazākumtautību skolām, ārpusstundu 

(projektu) darba atbalstīšana, sadarbojoties 

latviešu un mazākumtautību skolēniem, 

etnolingvistiski heterogēnu nometņu 

atbalstīšana, latviešu – mazākumtautību 

skolu partnerību veidošana) 

2012-2014 IZM  Notikuši 

vismaz 16 kopīgi 

mazākumtautību un 

latviešu skolu pasākumi 

gadā,  

informācija par tiem 

nacionālos un reģionālos 

medijos. 

2013-2016: indikatīvi - 

EEZ finanšu 

instruments.  

2013- 50 000 LVL 

2014-70 000 LVL 

 

1.6. Mazākumtautību un latviešu skolu 

čempionāts  

2013-2014 IZM, Valsts 

prezidenta un 

IZM 

mazākumtautību 

konsultatīvās 

padomes, LOK, 

olimpiskie centri  

viens čempionāts gadā, 

dalībnieku skaits 500-600, 

34 komandas , 

mazākumtautību un 

latviešu skolu skolēnu 

kopīgas sporta aktivitātes  

Budžeta ietvaros,  

nepieciešams 

papildfinansējums 

(2012. – 2013.gads): 

32  000 LVL  

Uzdevums Sekmēt straujāku naturalizāciju, izmantojot netradicionālu līdzdalības formu 

piedāvājumu un informēšanu 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

1.7. Inovatīva politiskās 

līdzdalības forma: naturalizācijas 

2012- 2013 IZM, iesaistot 

PMLP 

Izveidots regulējums 

naturalizācijas sekmēšanai 

- vienošanās par 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 
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partnerības starp valsti un iedzīvotāju abpusējiem pienākumiem 

starp nepilsoni un valsti;  

Pieaug naturalizācijas 

tempi 2012- 7%, 2013 - par 

14%, salīdzinot ar 5% 

2011. gadā. 

1.8. Finansiāli un informatīvi atbalstīti 

mazākumtautību biedrību un nodibinājumu 

izstrādāti projekti, kuros par vienu no 

darbības mērķiem izvirzīta pilsonības 

jautājumu popularizēšana( piem. Kopienu 

aktīvistu kustība nepilsoņu naturalizācijas 

sekmēšanai)  

2013 IZM, KM, LSIF, 

sadarbībā ar 

sociālajiem 

partneriem eLPA, 

LCC 

Atbalstīti vismaz  6 

projekti, kuri vērsti uz 

informētu nepilsoņu izvēļu 

atbalstīšanu par labu 

naturalizācijai;  

 

Pieaug naturalizācijas 

tempi 2012- 7%, 2013 - par 

14%, salīdzinot ar 5% 

2011. gadā. 

NVO fonds 

20 000 LVL 

Uzdevums Veicināt alternatīvu jauniešiem draudzīgu un interesantu līdzdalības formu 

attīstību, atbalstot vienlīdzīgas iespējas. 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

1.9. e-demokrātija skolas vidē - 

skolēnu pašpārvaldes tiešsaistes resursu 

attīstība 

2012 IZM, VISC, 

skolas  

Vismaz 15 skolēnu 

pašpārvaldes piedalās 

skolas politikas veidošanā 

un īstenošanā, izmantojot 

esošas un uzlabojot skolu 

mājas lapas. 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

1.10. Diskusijas (piem. Kafija ar politiķiem 2012-2014 IZM, sociālie Jauniešu organizāciju un Jaunatne darbībā, 
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formātā) : vietējo jaunatnes organizāciju, 

skolu un politikas veidotāju sadarbība 

politikas veidošanā pašvaldībās 

 

partneri - LPS, 

LJP  

skolas organizēti pasākumi 

vismaz 20 pašvaldībās, 

kuros piedalās vietējie 

politikas veidotāji, vērsti uz 

pilsētas, novada 

saliedētības programmu 

izstrādi. 

Jauniešu  demokrātijas 

projekti; 

 2013-2014: indikatīvi - 

EEZ finanšu 

instruments.  

Latvijas–Šveices 

sadarbības programma 

„NVO fonds”, Latvijas–

Šveices sadarbības 

programmu „Atbalsts 

jaunatnes politikas 

attīstībai attālos vai 

mazattīstītos Latvijas 

reģionos”. 

 

Kopā 40 000 LVL 

1.11. Metodisko materiālu kopuma par 

jauniešu līdzdalības formām („Līdzdalības 

rokasgrāmatas”) publicēšana un izplatīšana  

2012 - 2014 IZM, VISC, 

JSPA 

Pieejams resurss par 

līdzdalības formām, 

notikuši 5 reģionāli 

informatīvi pasākumi  

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros, 

Latvijas–Šveices 

sadarbības programmu 

„Atbalsts jaunatnes 

politikas attīstībai attālos 

vai mazattīstītos Latvijas 

reģionos”. 

 

1.12. Tiesību zinātnes studentu brīvprātīgā 

iniciatīva sadarbībai ar manabalss.lv 

likumprojektu sagatavošanai  

2012 IZM, sociālie 

partneri (SFL 

Tiesiskas valsts 

programma), 

Manabalss.lv tiešsaistē 

pieejami nobalsošanai 

vismaz 4 studentu 

sagatavoti likumprojekti; 

Nepieciešams 

papildfinansējums  

1400 LVL 
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augstskolas  pieaug manabalss.lv 

reģistrēto lietotāju skaits, 

īpaši mazākumtautību vidū  

1.13. Jauniešu centru darbības atbalstīšana 

mazākumtautību jauniešu līdzdalības 

nodrošināšanai 

2012-2014 IZM, JSPA  Atbalstīti 4 projekti,  kuros 

iesaistīti mazākumtautību 

jaunieši; viņi informēti par  

iespējām iesaistīties 

dažādās sabiedriskās dzīves 

aktivitātēs un tās projektos 

arī izmantojuši. 

  

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros ; 

Latvijas-Šveices 

sadarbības programma 

„Atbalsts jaunatnes 

politikas attīstībai attālos 

vai mazattīstītos Latvijas 

reģionos" 

1.14. ES strukturētā dialoga platforma 

nacionālajā līmenī: jauniešu debates par 

līdzdalību, iekļaujot mazākumtautību un 

sociālā riska grupu jauniešus, nepilsoņus, 

imigrantus 

2013-2014 IZM, JSPA, 

sociālie partneri 

LJP 

Nodrošināta jaunatnes 

platforma, komunikācijai ar 

politikas veidotājiem 

pašvaldību līmenī, viens 

diskusiju cikls gadā.  

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros;  

papildfinansējums  

Latvijas-Šveices 

sadarbības programma; 

EEZ finanšu instrumenta 

grantu shēma „NVO 

fonds” 2013.–2014.g. 

4 000 LVL 

1.15. Sporta politikas metožu 

integrēšana saliedētības sekmēšanai 

iniciatīvu ciklā Futbols, hokejs, basketbols 

, bobslejs pret diskrimināciju  

 

 

2013 - 2014 IZM , iesaistot 

sporta skolas, 

olimpiskos 

centrus, sociālos 

partnerus   

Notikuši vismaz 3 reģionāli 

saliedētību veicinoši sporta 

pasākumi indikatīvi 

Siguldā, Liepājā, 

Daugavpilī.  

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros  
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Rīcības virziens mērķa sasniegšanai  
2.  IEKĻAUJOŠA, DAŢĀDĪBU ATBALSTOŠA SOCIĀLĀ VIDE  

Mērķis  

 

Īstenot vienlīdzīgas pieejas principu attiecībā uz daţādām sabiedrības grupām 

izglītības sistēmā un darba tirgū, respektējot atšķirības starp tām un sniedzot 

nepieciešamo atbalstu. 

Uzdevums  

 

Integrēt starpkultūru izglītību
1
 un daţādības vadību visos izglītības līmeľos ( 

augstākā, profesionālā, vispārējā izglītība) 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

2.1. Starpkultūru izglītības ieviešana  

latviešu un mazākumtautību skolās 

 2012-2014  IZM sociālie 

partneri -IAC 

 Viena metodisko materiālu 

mape: izstrādāts un visām 

skolām pieejams sociāli 

transformējošas (Banks, 

2005) starpkultūru 

izglītības principu 

piedāvājums skolām 

(dažādības izpētes 

metodika skola kā sociāla 

sistēma, globālās izglītības 

moduļi), tā ieviesta, sākot 

ar 2012 gadu vismaz 10 

skolās no jauna ik gadu 

Nepieciešams 

papildfinansējums 

38 000 LVL gadā 

Kopā 114 000 LVL 

 

  

                                                           
1
 Starpkultūru izglītība plāna izpratnē ietver ne vien pedagogu starpkultūru kompetences attīstību un starppriekšmetu saikni mācību priekšmetu 

saturā vien, bet arī izglītības iestādes kā organizācijas kultūras izmaiņas par labu dažādību veicinošai videi.   
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2.2. Starpkultūru izglītības elementu 

integrēšana pirmsskolu 

izglītības/audzināšanas programmās: 

esošas labās prakses ieviešana 

2013-2014 IZM, VISC,  

sociālie partneri -

IIC 

Nodrošināta bērnu 

vecumposmam  un Valsts 

pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un starpkultūru 

izglītības pieejai  atbilstoša 

pirmsskolas izglītības 

mācību satura bērniem no 0 

līdz 6 gadu vecumam 

izstrāde un ieviešana. 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros – 

42.04.00 „Sociālās 

drošības tīkla stratēģijas 

pasākumu īstenošana – 

pirmsskolas un 

sākumskolas mācību 

satura pilnveide”  

2.3. Starpkultūru izglītības ieviešana 

profesionālās izglītības iestādēs ( 

izmantota 2.1. pasākumā izstrādātā 

metodika) 

2013 - 2014 IZM  Vismaz 4 profesionālās 

izglītības centros ieviesti 

sociāli transformējošas 

(Banks, 2005) starpkultūru 

izglītības pieeja (dažādības 

izpētes metodika skola kā 

sociāla sistēma, globālās 

izglītības moduļi)  

Nepieciešams 

papildfinansējums 

28  000 LVL gadā 

 

2.4. Starpkultūru izglītība pedagogu 

sagatavošanas programmās/dažādības 

vadības kursi/moduļi  citās programmās 

augstākās izglītības iestādēs 

2013-2014 IZM, KM, 

augstskolas  

2014. gada beigās vismaz 

20 bakalaura un 14 

maģistra studiju 

programmās integrēta 

starpkultūru 

izglītība/dažādības vadība 

saskaņā ar aktualizētajiem 

profesiju standartiem ( 2.9. 

pasākums) 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 
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2.5. Starpkultūru kompetences apguves 

pasākumi mūžizglītībā 

2013-2014 IZM, augstskolas, 

pieaugušo 

izglītības 

iestādes, sociālie 

partneri   

Izveidots pieaugušo 

izglītības modulis 

Tolerances akadēmija, 

notikuši semināri 5 

plānošanas reģionos, 

sagatavoti 100 

multiplikatori - pieaugušo 

izglītotāji  

Indikatīvi Eiropas 

Kopienas Programmas 

„Kultūra”  2012.–

2013.gada programma 

 

50 000 LVL 

 

2.6. Starpkultūru izglītības un starpkultūru 

kompetences attīstības materiālu 

pieejamības nodrošināšana 

2012-2013 IZM, KM  No jauna izdoti un publicēti 

tiešsaistē vismaz 10 labās 

prakses piemēri tematikā  

ETVVPIF 2011. un 

2012. gada programma 

 

Kopā 40 000 LVL 

Uzdevums  Mazināt negatīvu stereotipu un aizspriedumu izplatīšanu, diskrimināciju, izstrādāt 

daţādības vadības un nediskriminācijas vadlīnijas publiskajā pārvaldē  

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

2.7. Darba grupa dažādības vadības 

stratēģijas izveidei un ieviešanai publiskajā 

pārvaldē 

 2012  IZM,  KM, LM , 

VK, sociālie 

partneri - 

Providus   

 Darba grupa izveidojusi 

dažādības vadības standartu 

publiskās pārvaldes 

iestādēm, kas atvērts 

adaptēšanai privātajā un 

nevalstiskajā sektorā, 

notikusi prezentācija  

 Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

2.8. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju 

profesionālās apmācības par kultūru 

dažādību un sabiedrībā izplatītiem 

negatīvajiem stereotipiem, kas ietver 

2013 IZM, VISC, 

sociālie partneri - 

LCC 

Notikušas 4 radošas 

darbnīcas, kurās iesaistītas 

vismaz 50 personas; 

plašsaziņas līdzekļu 

Indikatīvi Eiropas 

Kopienas Programmas 

„Kultūra”  2012.–

2013.gadam 
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metodisku materiālu izplatīšanu mediju 

darbiniekiem, topošajiem žurnālistiem un 

komunikāciju speciālistiem, redaktoriem 

par mediju sabiedriskajiem uzdevumiem 

iecietības veicināšanā un par 

diskrimināciju novēršanas jautājumiem.  

kontentanalīze 2014. gada 

beigās uzrāda aizspriedumu 

būtisku samazinājumu 

salīdzinot ar 2012.gadu. 

32 000 LVL 

 

 

2.9. Profesiju virknes ( tā sauktās 

palīdzošās un tiesībsargājošās: sociālie 

darbinieki, skolotāji, sociālie pedagogi, 

psihologi, medicīnas darbinieki - māsas un 

ārsti, policijas darbinieki) standartu 

aktualizēšana, iekļaujot starpkultūru 

kompetenci, operacionalizētu atbilstoši 

profesijā veicamajām funkcijām. 

2012-2013 IZM, VISC/ 

sociālie partneri, 

nozaru eksperti 

Aktualizēti  minēto 

profesiju standarti/ 

 Papildināts Skolotāja 

profesijas standarts līdz 

01.09.2012.   

 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

2.10. Regulāra statistikas datu vākšana par 

diskriminācijas izpausmēm pret dažādu 

sabiedrības grupu pārstāvjiem (Apkopoti 

dati par diskriminācijas izpausmēm pret 

dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, t.sk. 

nodrošināta statistikas datu vākšana 

etniskajā griezumā par diskriminācijas 

gadījumiem darba tirgū un izglītības jomā)  

 

2013 IZM, Tiesībsargs, 

sociālie partneri - 

LCC  

Gada ziņojums, kas 

atspoguļo diskriminācijas 

gadījumu dinamiku 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

Uzdevums  

 

Veicināt sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo iekļaušanos sabiedrībā un 

novērst to diskrimināciju 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 
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institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

finansējums un tā 

avoti  

 

2.11. Atbalsta sistēma skolēniem ar īpašām 

izglītības vajadzībām, tai skaitā 

nodrošināts finansējums skolotāju palīgu 

vietām visās skolās, kurās mācās skolēni ar 

īpašām vajadzībām, tehniskie palīglīdzekļi 

( pask. Nepieciešams pārskatīt noteikumus 

un koeficientus, uz kuru pamata tiek 

piešķirts finansējums skolēniem ar īpašām 

vajadzībām. Papildus finansējuma 

piešķiršana tikai skolām, kas licencēja 

speciālās izglītības programmas, nav 

pamatota, un nepieciešams, lai 

finansējums īpašo vajadzību 

nodrošināšanai sekotu katram skolēnam ar 

īpašām vajadzībām, tādā veidā nodrošinot 

individualizētās pieejas iespējas 

vispārizglītojošajās skolās, Golubeva, 

2010). 

 

2013-2014 IZM, VISC 

sociālie partneri - 

augstskolas, IIC, 

Providus  

Nodrošināta iekļaujošas 

izglītības atbalsta sistēmas 

darbība:   

 

Grozīts tiesiskais 

regulējums, lai finansējums 

īpašo vajadzību 

nodrošināšanai sekotu 

katram skolēnam ar īpašām 

vajadzībām (2013). 

 

Reģionāli resursu centri 

iekļaujošas izglītības 

īstenošanai 

snieguši atbalstu vismaz 80 

skolēnu iekļaušanai 

vispārizglītojošajās skolās;  

Skolās ir nodrošināts 

atbalsta personāls 

(pedagogu palīgi, logopēdi, 

u.c.)  

  

Esošās mērķdotācijas 

ietvaros gadā jābūt 

nodrošinātiem  8,7 milj. 

latu 

2.12. Mācību un metodiskie materiāli 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

mācību procesa nodrošināšanai 

2013-2014 VISC/ IZM, 

sociālie partneri, 

eksperti  

Izstrādāti mācību un 

metodiskie materiāli 

izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām mācību procesa 

ES struktūrfondu 

finansējums 

1.2.2.4.1.apakšaktivitātes 

ietvaros 
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nodrošināšanai  

 

 

2.13. Skolotāju palīgu čigānu (romu) labās 

prakses ieviešana izglītības iestādēs, kurās 

kopā ar citu tautību bērniem mācās čigānu 

(romu) bērni (sagatavotas un ieviestas 

skolotāju palīgu čigānu (romu) darba vietas 

izglītības iestādēs 

2012-2014 IZM, pašvaldības  Strādā vismaz 20 skolotāju 

palīgi romi (2014. gada 

beigās) salīdzinot ar 9 

skolotāju palīgiem romiem 

2011. 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros; 

2013-2014: indikatīvi -

EEZ finanšu 

instruments: 

nepieciešami 36 000 

LVL 

2.14. Atbalsta pasākumi imigrantu bērniem 

un jauniešiem ( tai skaitā bēgļiem un 

patvēruma meklētājiem)  pamatizglītības 

un vispārējās izglītības apguves procesā 

2012- 2013 IZM, pašvaldības  Finansēšanas modelī 

„nauda seko skolēnam” 

paredzēt s finansiāls 

atbalsts individuālām 

konsultācijām, imigrantu 

bērniem un jauniešiem ( tai 

skaitā bēgļiem un 

patvēruma meklētājiem)  

nodrošināts nepieciešamais 

atbalsts pamatizglītības un 

vispārējās izglītības 

apguves procesā-  

Indikatīvi Eiropas Bēgļu 

fonds 2008.-

2013.gadam;  

Nepieciešams 

papildfinansējums  

24 000 LVL 

 

 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai  

3. LATVIEŠU VALODAS KĀ SAZIĽAS LĪDZEKĻA PIEEJAMĪBA, 

APGUVES FORMU DAŢĀDĪBA 

 

Rīcības virziena mērķis  

 

Nodrošināt daudzveidīgas, elastīgas, personas valodas līmenim atbilstošas latviešu 

valodas apguves formas, akcentējot tās saziľas un mācību līdzekļa funkcijas  
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Uzdevums  

 

Nodrošināt metodisko atbalstu pedagogiem bilingvālajā izglītībā un valodas un 

satura integrācijā, kā arī attīstīt inovatīvas pieejas latviešu valodas mācīšanā.  

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

3.1. Iniciatīva 

Pedagogu profesionālā pilnveide darbam 

lingvistiski daudzveidīgā vidē: 

mazākumtautību un latviešu skolu 

pedagogu bilingvālās izglītības un valodas 

un satura integrācijas prasmju pilnveides 

pasākumi profesionālo pienākumu 

veikšanai 

 2012-2014  IZM, LVA     

Darbojas latviešu valodas 

apguves metodiskie centri 

5 plānošanas reģionos, kas 

nodrošina pedagogu 

profesionālo kompetenci 

valsts valodas apguves un 

mācību satura un valodas 

integrētas apguves 

metodikā; 

Izveidots LVA mobilais 

resursu centrs, sniegti 

pakalpojumi vismaz 300 

pedagogiem un docētājiem.  

 

 Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros, 

TVVPIF līdzfinansējums 

no 2011, 2012., 2013. 

gadu programmām 

80 000 LVL;  

ESF apakšaktivitātes 

1.2.1.2.3 ietvaros  

3.2.  Jauno imigrantu 

un repatriantu bērnu kultūradaptācijas un 

latviešu valodas resursu centra izveide 

latviešu mācībvalodas skolā  

2013 IZM, VISC, 

pašvaldības 

Resursu centrs sniedz 

atbalstu un latviešu valodas 

apguvi vismaz 120 

skolēniem- jauno imigrantu 

un repatriantu bērniem.   

TVVPIF , 2011, 2012 

gadiem, indikatīvi ESF 

līdzfinansējums, kopā  

120 000 LVL 

    

3.3.  Metodisko resursu 

vietne bilingvālās izglītības un CLIL ( 

2012-2013 IZM, LVA, 

augstskolas  

Viens tiešsaistes resurss 

www.bilingvals.lv ; valsts 

Indikatīvi ESF 

apakšaktivitātes 1.2.1.2.3 

http://www.bilingvals.lv/
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valodas un satura integrācija) atbalstam  valodas apguves un mācību 

satura un valodas integrētas 

apguves metodika, ieskaitot 

nodarbību paraugus; 

vietnes uzturēšana un 

papildināšana 

ietvaros 

Kopā 64 000 LVL 

Uzdevums  Nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību un nostiprināt latviešu valodas 

prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoľiem, jaunajiem 

imigrantiem 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

3.4. Jauni latviešu 

valodas apguves risinājumi ( A1, A2, B1, 

B2 līmeņiem), tai skaitā elektronisko 

mācību līdzekļu izveide pašmācībām un 

tālmācībai 

 2013-2014  IZM, LVA  Ir nodrošināta latviešu kā 

otrās un svešvalodas 

mācību resursu bāze e-vidē 

- 4 mācību līdzekļi-  

pieejami visiem 

interesentiem drukāti un  

tiešsaistes risinājumi uz 

krievu un angļu kā 

instruktāžas valodu pamata 

 Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros, + 

līdzfinansējums 

tiešsaistes versijai ESF 

2014.-2020  

 

130 000 LVL 

3.5. Latviešu valodas 

mācības darba vietā profesionālās 

komunikācijas uzlabošanai 

 

2014 IZM, LVA, 

sociālie partneri  

Viena LVA tālākizglītotāju 

komanda; nodrošināta 

profesijai atbilstoša latviešu 

valodas apguve un/vai 

prasmju uzlabošana vismaz 

60 iestādēs  

ESF 2014.-2020. –  

60 000LVL 

3.6. Latviešu valodas 2012-2014 IZM, LVA, Notikuši vismaz 50 kursu Indikatīvi ESF 
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kursi nepilsoņiem  pašvaldības  cikli; paaugstinātas valsts 

valodas apguves 

pieejamība nepilsoņiem  

Kopā 120 000 LVL 

 

 

3.7. Latviešu valodas 

un kultūradaptācijas programma un 

tiešsaistes resurss Trešo valstu valsts 

piederīgajiem jauniešiem  

2012 IZM, LVA, KM, 

sociālie partneri  

Izstrādāta integrācijas 

veicināšanas atbalsta 

programma mācību 

iestādēm, kurās ir trešo 

valstu valstspiederīgie 

jaunieši, un jaunatnes 

darbiniekiem, kas to īsteno; 

notikušas 5 reģionālas 

mācību sesijas programmas 

lietotājiem; 

jaunatneslietas.lv ir 

pievienota vietne, kura 

atbalsta latviešu valodas 

apguvi un ir viņiem 

adresēts atbalsta tiešsaistes 

forums.  

 

ETVVPIF  2010, 2011. 

2012 

 

Kopā 126 000 LVL 

 

3.8. Latviešu valodas 

un kultūrorientācijas programmas un 

vasaras skolas Latvijas valstspiederīgajiem 

un viņu bērniem ārvalstīs ( neformālās 

izglītības ar integrētu valodas 

apguvi/pilnveidi komunikatīvā līmenī 

moduļi bērniem, jauniešiem, 

pieaugušajiem)   

2012 -2014 IZM, VISC, KM  Izstrādāti un adaptēti 3 

satura moduļi, notikušas 2 

vasaras skolas, kuru 

rezultātā  ir palielinātas 

valsts valodas apguves 

iespējas un aktualizēta 

Latvijas valstspiederīgo un 

viņu bērnu ārvalstīs ( 

diaspora) izpratne par 

2013: indikatīvi - EEZ 

finanšu instruments; ESF 

2012.-22 800 LVL. 

2013.-22 800 LVL, 

2014.-45 600 LVL 
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kultūru Latvijā  

3.9. Atbalsts latviešu 

“nedēļu nogales skolas” izveidei un 

darbībai lielākajos diasporas centros.
2
 (pēc 

vajadzības: skolotāju atbalsts, mācību 

materiāli, metodiskie materiāli, ceļa 

izdevumi) 

2013-2014 IZM, LVA, KM, 

ĀM 

4 diasporas centros ieviesta 

jauna interaktīva metodika , 

mūsdienīgi mācību līdzekļi.  

 

Pieejami metodiskie resursi 

kvalitatīvai latviešu valodas 

apguvei diasporas centros, 

pilnveidota mācību resursu 

bāze diasporas 

speciālistiem.  

Piešķirtā budžeta 

ietvaros, 

papildfinansējums  

2012.-17 000 LVL. 

2013.-27 500 LVL, 

2014.-38 000 LVL 

3.10. Skola kā resurss 

skolēnu vecāku latviešu valodas apguvei 

vai uzlabošanai: valodas klubi skolās 

2013-2014 IZM, LVA, KM Darbojas latviešu valodas 

klubi vismaz 20 skolās 

etniski heterogēnā vidē,  to 

darbība palielina valsts 

valodas apguves/pilnveides  

iespējas mazākumtautību 

skolēnu vecākiem.  

Nepieciešams 

papildfinansējums 

42 000 LVL 

 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai  
4. Sabiedrības saliedētības procesu izglītības nozarē izpēte un monitorings  

Rīcības virziena mērķis  

 

Veikt pasākumos iesaistīto mērķa grupu vajadzību izpēti, pasākumu īstenošanas 

uzraudzību un to rezultātu izvērtējumu 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

                                                           
2
 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2014. gadam. 
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4.1. „Pilsoņu debates” par saliedētības 

jautājumiem. Klātienes diskusiju sērijas 

par izglītību, imigrāciju, valodu politiku, 

sociāliem jautājumiem, ekonomisko 

attīstību laikā izstrādāto scenāriju analīze 

 2013-2014  IZM, sadarbībā 

ar sabiedriskās 

politikas centru 

Providus 

 Ikgadēja informācija 2013. 

gada februārī un 2014. 

gada februārī   

no debašu rezultātu 

ziņojumiem par iedzīvotāju 

sniegto saliedētības procesu 

izvērtējumu 

 NVO fonds, EEZ 

finanšu instruments 

 16 000 LVL 

 

4.2. Jaunatnes darba ekonomiskās 

efektivitātes pētījums Jaunatnes darbs: 

ieguldījumu pārtapšana sociālajā kapitālā  

 2013-2014  IZM, REA    Viens pētījums, kurā 

apkopota informācija par 

jaunatnes līdzdalības 

ekonomiskajiem 

ieguvumiem  

 Piešķirtā budžeta 

ietvaros, papildus EEZ 

finanšu instruments 

10 000 LVL 

4.3. Ikgadējs mērījums Jauniešu dzīves 

kvalitātes indekss   

 

2012-2014 IZM  Ikgadēji mērījumi, kuros  

atspoguļoti dati par 

jauniešu dzīves kvalitāti 

jaunatnes u.c. rīcībpolitiku 

ieviešanas korekcijām un 

plānošanai  

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

4.4. Izglītības pieejamības audits skolēniem 

ar sensorajiem, kustību un pārvietošanās 

ierobežojumiem. 

2014 IZM , VISC, 

sociālie partneri - 

REA, Ideju 

forums  

 Viens audita ziņojums, 

kurā apzināts un izvērtēti 

sasniegumi un problēmas 

iekļaujošas izglītības 

ieviešanā un izstrādātas 

rekomendācijas   

Indikatīvi EEZ, ESF 

 

18 000 LVL  

4.5. Bilingvālās izglītības ietekmes 

izvērtējums 1999- 2012: zinātnisks 

pētījums par izglītības kvalitāti izglītības 

iestādēs, kas īsteno mazākumtautību 

izglītības programmas 

2013  IZM  Pētījuma atskaite, kurā 

politikas veidotājiem 

pieejama informācija par 

bilingvālās izglītības 

ieviešanas kvalitāti;  

EEZ finanšu instruments 

45 000 LVL 
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 informācija plašsaziņas 

līdzekļos - vismaz 10 

publikācijas  

4.6. Daudzveidību atbalstošas, iekļaujošas 

sociālās vides izpēte un pilnveide 

mazākumtautību skolās  

2014 IZM Viens pētījums, kurā 

ietverta 10 mazākumtautību 

skolu gadījumu analīze pēc 

metodikas skola kā sociāla 

sistēma, Nieto, 1992, 

Banks,1996); salīdzinot ar 

2012. gadu  

EEZ finanšu instruments 

8 000 LVL 

 

4.7. Plašsaziņas līdzekļu diskursa analīze 

2012. un 2014. gadā  (attiecībā uz 

izslēdzošu diskursu, aizspriedumu saturu, 

diskriminācijas faktu atspoguļojumu)  

2012 un 2014  IZM, KM   2 pētījumi, kuros 

longitudināli ( 2 gadu) 

griezumā noskaidrota 

izslēdzoša diskursa 

proporcija plašsaziņas 

līdzekļos, izstrādāts pamats 

mediju vides normatīvā 

regulējuma maiņai 

atbilstoši rezultātiem. 

Nepieciešams 

papildfinansējums 

 

32 000 LVL 

  

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai  
5.  Sabiedriskās attiecības saliedētības pasākumu atbalstam 

Rīcības virziena mērķis  

 

Nodrošināt izpratni par mazākumu un tā vajadzībām vairākuma vidē, dekonstruēt 

uz mazākuma grupu pārstāvjiem attiecinātos aizspriedumus.  

Uzdevums  

 

Nodrošināt visām mērķauditorijām pieejamu informāciju par plāna pasākumiem un 

to rezultātiem   

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 
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institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

finansējums un tā 

avoti  

5.1. Saliedētu kopienu pieredzes 

popularizēšanas forumi (1.1. pasākuma 

informatīvais atbalsts) 

 2013, 2014  IZM, VARAM, 

sociālie partneri 

 Noticis 1. un 2. Latvijas 

kopienu forums, izplatīta 

informācija plašsaziņas 

līdzekļos - vismaz 10 

publikācijas/sižeti/raidījumi 

 Nepieciešams 

papildfinansējums 2013, 

2014.gados 

24 000 LVL 

5.2.  Informācija medijos par „pilsoņu 

debašu” rezultātiem (1.3 pasākuma 

informatīvais atbalsts) 

2013-2014 IZM, sadarbībā ar 

VK, sociālajiem 

partneriem - 

eLPA, Providus 

Nodrošināta informācija 

par iedzīvotāju 

izstrādātajiem saliedētības 

scenārijiem - perspektīvām, 

vēlams, latviešu, krievu, 

angļu valodās ; vismaz 12  

publikācijas/sižeti/raidījumi 

Piešķirtā budžeta 

ietvaros;  

2012-2013.g. Eiropas 

Kopienas programmas 

„Eiropa pilsoņiem” 

(2007-2013) 

4 000 LVL 

5.3. Mediju pārstāvju klātbūtne plāna 

pasākumos ( iekļauta ziņojumu un 

reportāžu veidošana drukātajiem un 

elektroniskajiem medijiem: žurnālisti 

piedalās čempionātā, socializējas kopā ar 

dalībniekiem, piem. vasaras nometnē, 

kultūradaptācijas programmā). (Pask. 

ideālā veidā - latviešu un krievu mediju 

pārstāvji kopā piedalās un ziņo par 

pasākumiem, kuros paši iesaistīti.) 

2012-2013 IZM  Ziņojumi par pasākumiem 

plašsaziņas līdzekļos no 

dalībnieka perspektīvas, 

vismaz 10 

sižeti/ieraksti/publikācijas. 

Piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros 

5.4. Latviešu valodas tēla 

attīstība/popularitātes veicināšana ( 

pasākumu kopums: īpaši notikumi, 

2012-2013 IZM, LVA, KM Viena kampaņa, vismaz 

desmit aktivitātes nacionālo 

mediju vidē; prognozēts 

Līdzfinansējums 

ETVVPIF 2011-2012,  

Nepieciešams 
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prezentācijas, informācijas kampaņa, 

sociālās reklāmas TV un tiešsaistē, valodas 

lietojuma dinamikas izvērtējums) 

efekts:  latviešu valodas 

runātāju skaita pieaugums 

2014. gada nogalē; pozitīva 

attieksme pret latviešu 

valodu 85-90% nelatviešu 

papildfinansējums  

 

80 000 LVL 

      5.5. Informēšana par integrētām mācībām un 

valodas un satura integrāciju (BI, CLIL), starpkultūru 

izglītību  

 

 2012-2013  IZM, VISC, 

LVA 

 Komunikāciju kampaņa 

par integrētām mācībām un 

valodas un satura 

integrāciju mācību procesā 

- skaidrojums skolēniem , 

vecākiem, skolotājiem; 

atbalstoši pasākumi 2013. 

gadā- palielinājusies 

izpratne par bilingvālās 

izglītības un integrēto 

mācību nozīmi mūsdienīgā 

izglītībā  

 Nepieciešams 

papildfinansējums; 

 ESF apakšaktivitātes 

1.2.1.2.3. ietvaros 

26 000 LVL 

 

Uzdevums 

 

Veicināt diskusijas par saliedētību un veidot valsts institūciju un sabiedrības 

atbalstu saliedējošai izglītības sistēmai 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai  Izpildes termiľi  Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas  

Tiešie darbības rezultāti  Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti  

5.7. Konsultatīvā padome saliedētības 

jautājumos (kopīgi prezidenta KP un 

IZM Mazākumtautību izglītības KP 

pasākumi) 

 2012-2014  IZM, Valsts 

prezidenta 

kanceleja  

Notikušas 4 diskusijas 

gadā, ietverot valsts, 

pašvaldību 

uzņēmējdarbības, 

nevalstiskā sektora, mediju 

Piešķirtā budžeta 

ietvaros  
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pārstāvjus.   

 

Regulāras konsultācijas par 

saliedētības procesu vadību 

izglītībā, kas informē par 

politikas ieviešanas 

sasniegumiem un 

nepieciešamām korekcijām   

5.8. Trilingvāls сeturkšņa e-biļetens un 

žurnāls ( abas versijas) 

Balsis/Voices/Голоса, ar 

rotējošu/mainīgu redakciju, kurā 

pārstāvēti imigrantiem, nepilsoņiem, 

seksuālajām minoritātēm, personām ar 

invaliditāti, citām mazākuma grupām 

svarīgi jautājumi 

 

 2013-2014  IZM, sociālie 

partneri  

Iznākuši 8 numuri, kur    

mazākuma grupas 

pilnvarotas paust savu 

viedokli; politikas 

veidotājiem un izglītības 

darbiniekiem pieejama 

informācija, lai īstenotu 

kultūrsensitīvu un 

iekļaujošu praksi  

 Nepieciešams 

papildfinansējums  

16 000 LVL 

5.9. Izglītojošu materiālu skolēnu vecākiem 

publicēšana. 

 

2013 IZM, KM  3 izdevumi: buklets, ziņu 

lapa: informatīvs izdevums; 

rokasgrāmata par ģimenes 

atbalstu bilingvālās 

mācībās.  

 

Skolēnu vecākiem, 

galvenokārt 

mazākumtautību un 

3.valstu 

valstspiederīgajiem, 

Nepieciešams 

papildfinansējums, 

iespējams ETVVPIF 

līdzfinansējums 

2011.gada programmā 

26 000 LVL  
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nepilsoņiem pieejama 

informācija par bilingvālo 

izglītību, valodas un satura 

integrētu apguvi;  

starpkultūru izglītību, 

dažādības vadību vienkāršā 

valodā. 

    Kopā 1 853 600 LVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


