
 

Mācību kurss 
„Starpkultūru komunikācija” 

 
 

Laiks un vieta: 2013. gada 17.jūnijā no 10.00 līdz 17.00, Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4. 

Pieteikšanās: 17.jūnijā kursa apmeklējums ir BEZ MAKSAS! Tā kā kursā ir ierobežots vietu skaits (25), tad priekšroka tiks dota tiem publiskā sektora 
darbiniekiem, kuriem starpkultūru komunikācijas apguve būs īpaši noderīga, it sevišķi publiskā sektora darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem 
(apmeklētājiem) no tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.  Pieteikties kursam var, rakstot uz e-pastu valda.purgaile@vas.gov.lv  

Kursa vadītāja: Solvita Denisa-Liepniece, zinātniskā grāda pretendente, Latvijas Universitātes pasniedzēja, Latvijas televīzijas ziņu dienesta atbildīgā 
redaktore. Kursu organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Valsts Administrācijas skolu. Sīkāku informāciju par kursu var uzzināt, 
rakstot uz e-pastu solvita.denisa@ltv.lv  

 
Kurss ir paredzēts publiskā sektora darbiniekiem, viņu starpkultūru komunikācijas prasmju uzlabošanai. Šī kursa īpašais fokuss: darbs ar prasmes klientiem 
(apmeklētājiem) no tām valstīm un reģioniem, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā sauktās „trešās valstis”). Piemēram, Tuvo Austrumu reģions, Ķīna, 
Baltkrievija, Balkāni. Kursa mērķis: palīdzēt valsts sektora darbiniekiem novērtēt savas starpkultūru komunikācijas prasmes un tās uzlabot – tas balstīts uz 
populārākajām Rietumeiropas apmācības programmām, aktīvi iesaistot klausītājus.  Kopīgi aplūkosim gan jautājumus par identitāti, kompetenci, stereotipiem, 
gan arī pievērsīsimies jautājumiem, kas ir īpaši nozīmīgi tiem darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kursa vajadzībām tiek īpaši 
veidota rakstu/videointerviju sērija ar dažādu valstu speciālistiem par starpkultūru komunikācijas īpatnībām ar 10 dažādu sabiedrību pārstāvjiem, kā arī veiktas 
intervijas gan ar pašu šo valstu pārstāvjiem (kas šobrīd dzīvo Latvijā) un valsts pārvaldes darbiniekiem, lai labāk noteiktu apmācības vajadzības. 
 

Mācību kursa mērķi ir: 

1) Izveidot kursa dalībniekiem izpratni par starpkultūru komunikāciju, tās nozīmi publiskās pārvaldes darbā;  

2) Balstoties uz trešo valstu valstspiederīgo un publiskā sektora darbinieku, kas strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, personisko pieredzi – sagatavot 
kursa darbiniekus darbam ar šādiem klientiem.  

Kursa ietvaros plānots sniegt gan teorētisku informāciju, ko būs iespēja pielietot praktiskos uzdevumos, gan praktisku pieredzi darbam ar daudzveidīgu 
sabiedrību. Kurss ietver sevī teorētisko jēdzienus, taču ir orientēts uz praktisko pielietošanu.  

Tā kā kurss ir eksperimentāls, tad tas 17. jūnijā tiks piedāvāts bez maksas!  Kursa noslēgumā dalībnieki varēs saņemt apliecinājumu (sertifikātu) par kursa apguvi. 
 
Mācību kurss tiek organizēts projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā 
sektora darbiniekiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%). 
Projekta līg.Nr.IF/2011/2./3    
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