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“Latviešu valodas mācības
pilsoņiem (4.posms)”

trešo

valstu

Vispārīgais mērķis:
veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā (turpmāk – mērķa grupa), iekļaušanos sabiedrībā,
izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību
mērķa grupai

Tiešais mērķis:
nodrošināt mērķa grupai daudzveidīgas pieejas latviešu valodas mācībām
Mērķa grupa:
mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties
Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā
aizsardzība un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Mērķa grupā
neietilpst Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas
zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi
Kultūras ministrijas kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētās iestādes ieteikumi projektu īstenotājiem projekta
dalībnieku atbilstības fonda mērķa grupai pārbaudei

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-20142020/projektu-istenosanas-dokumenti
Likuma „Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” 1.panta trešā daļa

http://likumi.lv/doc.php?id=139372
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Finansējums un īstenošanas laiks
6.punkts
Vienam projektam pieejamais finansējums
ne vairāk kā 496 214,52 euro un ne mazāk kā 30 000,00
euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts
budžeta finansējums 25% apmērā
7.punkts
Projekta īstenošanas laiks
no granta līguma parakstīšanas (indikatīvi - 2021.gada
decembris) līdz 2022.gada 30.septembrim
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Projekta iesniedzējs
8.punkts
Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikas tiešās vai
pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska
persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona
vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas
Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds
9.punkts
Var iesniegt vienu projekta iesniegumu
10.punkts
Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu var
iesniegt kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem
11. punkts
Projekta iesniegumu var iesniegt, ja līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdim deleģētās iestādes noteiktajā termiņā ir
atmaksājušas neatbilstoši veiktos izdevumus, ja projekta
iesnieguma iesniedzējs ir īstenojis projektu Eiropas Trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2007. – 2013.gada
plānošanas perioda programmā un Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā
30.07.2021., Rīga
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Atbalstāmās darbības (1)
13.punkts
atbalstāmās darbības ir licencētu (ja attiecināms), uz
daudzveidīgu pieeju vērstu latviešu valodas mācību kursu
(turpmāk – mācību kursi) nodrošināšana, kas veicina mērķa
grupas iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū,
kā arī uzlabo pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

14.punkts
atbalstāmas darbības, kas nodrošina mācību kursu īstenošanu
mērķa grupas pārstāvjiem, mācību kursa apjoms – ne mazāk
kā 120 akadēmiskās stundas (45 min * 120)

30.07.2021., Rīga
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Atbalstāmās darbības (2)
15.punkts

Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
- latviešu valodas mācību kursa programmas un metodiskās bāzes

pilnveidi, pielāgošanu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām
- informatīvā materiāla (par kursu norisi) sagatavošanu latviešu, angļu,
krievu vai citās valodās un tā nosūtīšanu ievietošanai www.integration.lv1
- mērķa grupas sākotnējo latviešu valodas zināšanu novērtējumu, veicot
diagnosticējošu latviešu valodas prasmes pārbaudījumu
3 valodas
prasmes līmeņos (pamata, vidējā, augstākā) un grupu komplektāciju
atbilstoši novērtējuma rezultātiem
-atbilstošu latviešu valodas mācību kursa metodisko bāzi, nodrošinot
katram dalībniekam bezmaksas mācību materiālus un izdales materiālus
- nodarbību vadīšanu ne mazāk kā 10 latviešu valodas mācību kursa
dalībnieku grupās (starptautiskās aizsardzības personu gadījumā – ne
mazāk kā 5 (pieci) latviešu valodas kursa dalībnieki)
-mācību rezultātu izvērtēšanu, tai skaitā valodas prasmes noslēguma
pārbaudi
-piemērotas telpas mācību kursu norisei (ne mazāk kā 15 cilvēku
nodarbībām, aprīkotu ar datoru lektoram, projektoru, skaņu tehniku,
ekrānu un pieeju internetam)
1

Informāciju publicēšanai jāsūta uz redaktors@integration.lv
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Atbalstāmās darbības (3)
15.punkts
- mācību kursa programmas licencēšanu atbilstoši izglītības
jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām deleģētās iestādes
noteiktajā termiņā (ja attiecināms)*
- mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu ne
mazāk kā 2 reizes projekta īstenošanas laikā
- pasākumus, kas nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai
(piemēram, projekta publicitātes nodrošināšana (izņemot no
projekta finansējuma apmaksātas publikācijas, sižetus un
raidījumus), latviešu valodas mācību kursu noslēguma
pasākums un apliecību izsniegšana, kursantu latviešu valodas
prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā)

*Izglītības likuma 46.panta piektā daļa:
(5) Izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo
izglītības programmu īstenošana, ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas
bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības
iestāžu reģistrā, — pēc licences saņemšanas pašvaldībā
30.07.2021., Rīga
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Atbalstāmās darbības (4)
15.punkts

-personāla
iesaisti:

ar atbilstošām

• projekta pedagoģisko

kvalifikācijas

prasībām

vadītāju ar augstāko izglītību un

iesaisti latviešu vai baltu filoloģijā, vai filologa vai latviešu
valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikāciju, kurš apguvis
latviešu valodas kā otrās valodas mācīšanas metodes kursu un ir
ne mazāk kā 2 gadu pieredze latviešu valodas mācīšanā
cittautiešiem, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā izglītības iestādē vai
organizējot mācības kā juridiskai vai fiziskai personai, kas
saņēmusi licenci pašvaldībā par neformālās izglītības programmas
īstenošanu

• pedagogus ar augstāko izglītību humanitāro zinātņu baltu
filoloģijā vai ar augstāko izglītību ar filologa vai latviešu valodas
un literatūras pasniedzēja kvalifikāciju, ne mazāk kā 2 gadu
pieredzi latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem, kas iegūta pēdējo
5 gadu laikā, izglītības iestādē vai organizējot mācības kā
juridiskai vai fiziskai personai, kas saņēmusi licenci pašvaldībā
par neformālās izglītības programmas īstenošanu
30.07.2021., Rīga
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Atbalstāmās darbības (5)
16.punkts
plānotās projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas
nolikumā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai

17.punkts
plānotās projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst ar
Iekšlietu ministrijas kā fonda atbildīgās iestādes 2018.gada
20.decembra rīkojumu Nr.1-12/1937 „Par Iekšējās drošības fonda
un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada
plānošanas perioda izmaksu attiecināmības nosacījumu
apstiprināšanu”
apstiprinātajiem
izmaksu
attiecināmības
nosacījumiem, kas pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē
www.km.gov.lv.
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Konkursa ietvaros sasniedzamais nacionālās
programmas kopējais rādītājs

18.punkts
personu skaits, kurām nodrošināti latviešu valodas mācību
kursi – ne mazāk kā 700 personu, kuras apguvušas mācību
kursu ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas

30.07.2021., Rīga
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Paldies par uzmanību!

Agnese Rubene
Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
eksperte
Agnese.rubene@km.gov.lv
30.07.2021.
Rīga

