Granta
Piešķirto Fonda un
līguma
Projekta nosaukums un
Projekta īstenošanas
Projekta vispārīgais
valsts budžeta līdzekļu
Projekta tiešais mērķis
parakstīšanas granta līguma numurs
periods
mērķis
apmērs, EUR
datums
Aktivitāte Nr.12
„Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā”
Biedrība
18.05.2016.
„Informācijas centrs
Kopējās attiecināmās
Nodrošināt ilgtspējīgas Izveidot koordinētu
18.05.2016. „Patvērums
imigrantiem”
izmaksas
koordinācijas sistēmas atbalsta sistēmu
31.12.2017.
„Drošā māja”
939 994,15
imigrantu līdzdalības
imigrantiem, kas
atbalstam
izveidi
un
saņēmuši tiesības
Nr. PMIF/12/2016/1/1
darbību
visos
Latvijas
uzturēties Latvijas
PABEIGTS!
- Fonda finansējums
reģionos
teritorijā, nodrošinot
704 995,61
pilnvērtīgu informāciju
par atbalsta, adaptācijas
- Valsts budžeta
un integrācijas
finansējums 234 998,54
pakalpojumiem Latvijā
Biedrība
„Informācijas centrs
Kopējās attiecināmās
Nodrošināt ilgtspējīgas Izveidot koordinētu
01.01.2018. –
29.12.2017.
„Patvērums
iebraucējiem”
izmaksas
koordinācijas sistēmas atbalsta sistēmu
30.06.2020.
„Drošā māja”
751 520,00
trešo valstu pilsoņu
imigrantiem, kas
Nr. PMIF/12/2017/2/01
līdzdalības atbalstam
saņēmuši tiesības
izveidi
un
īstenošanu
uzturēties Latvijas
- Fonda finansējums
PABEIGTS!
Latvijā
teritorijā, nodrošinot
563 640,00
pilnvērtīgu informāciju
par atbalsta, adaptācijas
- Valsts budžeta
un integrācijas
finansējums 187 880,00
pakalpojumiem Latvijā
Nodibinājums
„Trešo valstu pilsoņu
Kopējās attiecināmās
Novērtēt fonda
Nodrošināt trešo valstu
22.09.2017. 22.09.2017.
„Baltic
situācijas izpēte Latvijā
izmaksas
(Patvēruma, migrācijas pilsoņu vajadzību analīzi
31.12.2017.
Institute of
2017”
31 418,14
un integrācijas fonda)
turpmākai Patvēruma,
Social
Nr. PMIF/12/IZV/2017/1/01
mērķa grupas (trešo
migrācijas un integrācijas
Sciences”
valstu
pilsoņu
un
fonda aktivitāšu
Fonda
finansējums
PABEIGTS!
starptautiskās
plānošanai un efektīvai
23 563,60
aizsardzības personu)
līdzekļu ieguldīšanai
situāciju
un
- Valsts budžeta
iekļaušanās Latvijas
finansējums 7 854,54
sabiedrībā procesu
„Starpkultūru
Kopējās attiecināmās
Līdzdalība ilgtspējīgas Stiprināt dažādu jomu
Biedrība
01.10.2018.
01.01.2019.-30.06.2020.
komunikācija un sadarbība
izmaksas
koordinācijas sistēmas speciālistu zināšanas
„Izglītības
profesionālai izaugsmei”
108 195,76
izveidē un darbībā, kas kultūru daudzveidībā un
Finansējuma
saņēmējs

attīstības
centrs” (IAC)

Nr. PMIF/12/2018/2/01

PABEIGTS!

- Fonda finansējums
81 146,82

veicina trešo valstu
pilsoņu atbalstu un
integrāciju Latvijā

- Valsts budžeta
finansējums 27 048,94

Daugavpils
Universitāte

01.11.2018.

„Starpkultūru
komunikācijas mācības
speciālistiem:
”Starpkultūru dialogs””

01.03.2019.-30.06.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 47 395,48

PABEIGTS!

- Fonda finansējums
35 546,61

Nr. PMIF/12/2018/2/04
- Valsts budžeta
finansējums 11 848,87

Biedrība
„Patvērums
„Drošā māja”

29.06.2020.

„Informācijas centrs
iebraucējiem II”

01.07.2020. –
31.12.2022.

Kopējās attiecināmās
izmaksas
925 767,20

Nr. PMIF/12/2020/3/01
- Fonda finansējums
694 325,40

Trešo valstu
valstspiederīgo
koordinācijas sistēmas
un sadarbības tīkla
trešo valstu
valstspiederīgo
atbalstam izveide
Latvijā

Nodrošināt ilgtspējīgas
koordinācijas sistēmas
trešo valstu pilsoņu
līdzdalības atbalstam
izveidi un īstenošanu
Latvijā

- Valsts budžeta
finansējums
231 441,80
Aktivitāte Nr.9
„Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss)”
Biedrība
27.06.2016.
„Atbalsta pasākumi
Kopējās attiecināmās
Attīstīt atbalsta
27.06.2016. „Patvērums
starptautiskās aizsardzības
izmaksas 221 538,67
pasākumus
31.12.2017.
„Drošā māja”
personām”
starptautiskās
aizsardzības personām

starpkultūru dialoga
prasmes, pilnveidot spēju
īstenot trešo valstu
pilsoņu integrācijas
pasākumus dažādos valsts
pārvaldes un
pakalpojumu sniegšanas
līmeņos, kā arī
paaugstināt speciālistu
kapacitāti savstarpējā
atbalsta sniegšanā un
darbību koordinēšanā
Stiprināt spēju koordinēt
un īstenot trešo valstu
pilsoņu integrācijas
pasākumus, pilnveidojot
integrācijas procesā
iesaistīto speciālistu
zināšanas kultūras
daudzveidībā un
starpkultūru
komunikācijas prasmes
pilnveidē
Izveidot koordinētu
atbalsta sistēmu
imigrantiem, kas
saņēmuši tiesības
uzturēties Latvijas
teritorijā, nodrošinot
pilnvērtīgu informāciju
par atbalsta, adaptācijas
un integrācijas
pakalpojumiem Latvijā

Nodrošināt
starptautiskās
aizsardzības personu
vajadzībām pielāgotus

Nr. PMIF/9/2016/1/03

Biedrība
„Patvērums
„Drošā māja”

29.12.2017.

„Atbalsta pasākumi
starptautiskās aizsardzības
personām II”
Nr. PMIF/9/2017/2/01

Biedrība
„Patvērums
„Drošā māja”

18.08.2020.

„Atbalsta pasākumi
starptautiskās aizsardzības
personām III”

PABEIGTS!

01.01.2018. –
30.06.2020.

PABEIGTS!

01.09.2020. –
31.12.2022.

- Fonda finansējums
166 154,00
- Valsts budžeta
finansējums 55 384,67
Kopējās attiecināmās
izmaksas 240 000,00
- Fonda finansējums
180 000,00
- Valsts budžeta
finansējums 60 000,00
Kopējās attiecināmās
izmaksas 160 312,80
- Fonda finansējums
120 234,60

Nr. PMIF/9/2020/3/02

mācību kursus un
informatīvos pasākumus,
veicinot viņu iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā
Attīstīt atbalsta
pasākumus
starptautiskās
aizsardzības personām,
kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā

Nodrošināt atbalsta
pasākumus
starptautiskās
aizsardzības personām,
kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā

- Valsts budžeta
finansējums 40 078,20
Aktivitāte Nr.6
„Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana”
Kopējās attiecināmās
Biedrība
15.11.2016.
„Dzīvoju Latvijā – mācos
15.11.2016. izmaksas 233 081,53
„Izglītības
latviešu valodu”
31.12.2018.
attīstības
Nr. PMIF/6/2016/1/02
- Fonda finansējums
centrs” (IAC)
174 811,15
PABEIGTS!
- Valsts budžeta
finansējums 58 270,38

Latviešu
valodas
aģentūra

15.11.2016.

„Latviešu valodas apguve,
lai sekmētu trešo valstu
pilsoņu iekļaušanos darba
tirgū”

15.11.2016. 31.12.2018.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 237 713,97

Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā,
iekļaušanos Latvijas
Republikas izglītības
sistēmā un darba tirgū,
kā arī uzlabot
pakalpojumu
pieejamību mērķgrupai
Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā,

Veicināt starptautiskās
aizsardzības personu
iekļaušanos sabiedrībā,
nodrošinot mācību kursus
un pielāgotu informāciju
par tiesībām un
pienākumiem dažādās
dzīves jomās
Veicināt starptautiskās
aizsardzības personu
iekļaušanos sabiedrībā,
nodrošinot mācību kursus
un pielāgotu informāciju
par tiesībām un
pienākumiem dažādās
dzīves jomās

Nodrošināt latviešu
valodas apguvi trešo
valstu
valstspiederīgajiem, kas
veicinās viņu iekļaušanos
izglītības sistēmā un
darba tirgū Latvijā

Nodrošināt trešo valstu
pilsoņu latviešu valodas
apguvi turpmākajai
izglītībai un darba tirgus
vajadzībām

Nr. PMIF/6/2016/1/03

PABEIGTS!

- Fonda finansējums
178 285,48
- Valsts budžeta
finansējums 59 428,49

Daugavpils
Universitāte

15.11.2016.

„Latviešu valodas kursi
trešo valstu
valstspiederīgajiem
“LATVIJA – MANAS
MĀJAS””

15.11.2016. 31.12.2018.
PABEIGTS!

Nr. PMIF/6/2016/1/08

Biedrība
„Izglītības
attīstības
centrs” (IAC)

17.09.2018.

„Dzīvoju Latvijā – mācos
latviešu valodu (2.posms)”
Nr. PMIF/6/2018/2/02

Kopējās attiecināmās
izmaksas 184 936,25
- Fonda finansējums
138 702,19
- Valsts budžeta
finansējums 46 234,06

01.01.2019.-31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 201 553,06
- Fonda finansējums
151 164,80
- Valsts budžeta
finansējums 50 388,26

iekļaušanos Latvijas
Republikas izglītības
sistēmā un darba tirgū,
kā arī uzlabot
pakalpojuma
pieejamību mērķa
grupai
Veicināt trešo valstu
valstspiederīgo
iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā, piedāvājot
projekta
mērķauditorijai apgūt
latviešu valodu kā
integrācijas kopīgo
pamatu, veidojot
piederības sajūtu
Latvijas valstij un
cieņu pret Latvijas
kultūrtelpu, vienlaikus
adaptējot trešo valstu
valstspiederīgos
Latvijas Republikas
izglītības sistēmā,
darba tirgū, nodrošinot
pakalpojumu
pieejamību un latviešu
valodas lietošanu
publiskajā telpā
Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā,
iekļaušanos Latvijas
Republikas izglītības
sistēmā un darba tirgū,
kā arī uzlabot

Latviešu valodas kursu
ieviešana trešo valstu
valstspiederīgajiem, lai
veidotu latviešu valodas
prasmju pamatlīmeni vai
attīstītu esošās prasmes
vismaz par vienu valsts
valodas prasmes pakāpi
katrā projekta apmācības
posmā, izmantojot
mūsdienīgas un
kursantiem aktuālas
tēmas, respektējot
veseluma, teorētiskās un
praktiskās darbības
vienotības un
uzskatāmības principu
latviešu valodas visu
prasmju (lasīšana,
rakstīšana, runāšana,
klausīšanās,
komunikatīvā prasme)
pilnveidē
Nodrošināt latviešu
valodas apguvi trešo
valstu valstspiederīgajiem
un personām, kas
likumīgi uzturas Latvijas
teritorijā, izglītībai un
darba tirgus vajadzībām

Biedrība
„Inovāciju
atbalsta
centrs”

25.09.2018.

„Latviešu valoda – ar
prieku!”

01.01.2019.-31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 96 960,24
- Fonda finansējums
72 720,18

Nr. PMIF/6/2018/2/03

- Valsts budžeta
finansējums 24 240,06

Daugavpils
Universitāte

07.09.2018.

„Latviešu valodas kursi
trešo valstu
valstspiederīgajiem
„Valoda saziņai””

01.03.2019.-31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 144 068,21
- Fonda finansējums
108 051,16

Nr. PMIF/6/2018/2/04
- Valsts budžeta
finansējums 36 017,05

pakalpojumu
pieejamību mērķgrupai
Piedāvājot interesantus
un saistošus latviešu
valodas mācību
kursus, veicināt
personu, kuras ir trešo
valstu pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā,
iekļaušanos Latvijas
Republikas izglītības
sistēmā un darba tirgū,
kā arī uzlabot
pakalpojumu
pieejamību mērķa
grupai
Latviešu valodas kā
integrācijas pamata
apguves nodrošināšana
projekta
mērķauditorijai,
veidojot tās piederības
sajūtu Latvijas valstij
un cieņu pret Latvijas
kultūrtelpu, veicinot
trešo valstu
valstspiederīgo
iekļaušanos LR
izglītības sistēmā,
darba tirgū, nodrošinot
sociālekonomisko
pakalpojumu
pieejamību un saziņu
Latvijas publiskajā
telpā

Nodrošināt daudzveidīgas
pieejas latviešu valodas
mācībās mērķa grupai –
300 trešo valstu
pilsoņiem, kas likumīgi
uzturas Latvijas teritorijā

Latviešu valodas kursu
ieviešana trešo valstu
valstspiederīgajiem, lai
veidotu latviešu valodas
prasmju pamatlīmeni vai
attīstītu esošās prasmes
vismaz par vienu valsts
valodas prasmes pakāpi
katrā projekta apmācības
posmā, izmantojot
mūsdienīgas un
kursantiem aktuālas
tēmas, respektējot
veseluma, teorētiskās un
praktiskās darbības
vienotības un
uzskatāmības principu
latviešu valodas visu
prasmju (lasīšana,
rakstīšana, runāšana,
klausīšanās,

komunikatīvā prasme)
pilnveidē
Aktivitāte Nr.7
„Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”
„Atbildīgas, daudzveidīgas
Kopējās attiecināmās
Rīgas Stradiņa 31.03.2017.
31.03.2017. un kvalitatīvas žurnālistikas
izmaksas 108 273,49
universitāte
31.12.2018.
attīstība Latvijas
nacionālajos un reģionālajos
- Fonda finansējums
masu medijos, veicinot trešo
81 205,11
PABEIGTS!
valstu pilsoņu integrāciju
- Valsts budžeta
Latvijā”
finansējums 27 068,37

Sniegt ieguldījumu
trešo valstu
valstspiederīgo
integrācijā Latvijas
sabiedrībā, uzlabojot
masu mediju satura
kvalitāti

Nr. PMIF/7/2016/1/03

Vidzemes
Augstskola

10.04.2017.

„Masu mediju iesaiste trešo
valstu pilsoņu integrēšanā
Latvijā”
Nr. PMIF/7/2016/1/02

01.08.2017. 31.12.2018.

PABEIGTS!

Kopējās attiecināmās
izmaksas 162 487,03
-Fonda finansējums
121 865,27
-Valsts budžeta
finansējums 40 621,76

Rīgas Stradiņa
universitāte

11.12.2019.

„Atbildīgas, daudzveidīgas
un kvalitatīvas žurnālistikas
attīstība Latvijas
nacionālajos un reģionālajos
masu medijos, veicinot trešo
valstu pilsoņu sociālo
iekļaušanos Latvijā”

02.01.2020. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas 318 115,43
-Fonda finansējums
238 586,57
-Valsts budžeta
finansējums 79 528,86

Iesaistīt masu medijus
procesos, kas saistīti ar
Latvijā likumīgi
dzīvojošo trešo valstu
pilsoņu iekļaušanos
vietējā sabiedrībā

Veicināt trešo valstu
pilsoņu, kuri likumīgi
uzturas Latvijā,
iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā, iesaistot
šajā procesā masu
medijus

Veidot sabiedrības
izpratni un veicināt
konstruktīvu dialogu
starp dažādām
sabiedrības grupām,
nodrošinot masu
informācijas līdzekļu
profesionālās kvalitātes
un satura daudzveidības
uzlabošanos trešo valstu
pilsoņu un ar migrāciju
saistīto notikumu,
problēmu un procesu
atspoguļojumā
Uzlabot masu mediju
sniegtās informācijas
kvalitāti un satura
pieejamību par trešo
valstu pilsoņiem, tādā
veidā sagatavojot un
iesaistot medijus
konstruktīva dialoga un
savstarpējas izpratnes
veidošanā starp trešo
valstu pilsoņiem un
vietējo sabiedrību
Veidot sabiedrības
izpratni un veicināt
konstruktīvu dialogu
starp trešo valstu
pilsoņiem un sabiedrību,
sekmēt masu mediju
sniegtās informācijas
kvalitātes un satura

Nr. PMIF/7/2019/2/01

pieejamības uzlabošanos
par trešo valstu pilsoņu
sociālās iekļaušanas
jautājumiem

Aktivitāte Nr.8
„Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās
aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai”
„Integrācijas ABC - 2017”
Kopējās attiecināmās
Veicināt personu,
Ieviest imigrantiem
Biedrība
16.05.2017. 16.05.2017.
izmaksas 100 800,00
kuras ir trešo valstu
paredzētu kvalitatīvu
„Sadarbības
31.12.2018.
valstspiederīgie
un
integrācijas kursa
Nr. PMIF/8/2017/1/02
platforma”
kuras
likumīgi
uzturas
programmu, noorganizēt
- Fonda finansējums
Latvijas teritorijā
interaktīvus, izglītojošus
75 600,00
PABEIGTS!
(imigranti) iekļaušanos un savstarpēju izpratni
- Valsts budžeta
Latvijas sabiedrībā
veicinošus pasākumus
finansējums 25 200,00
imigrantu un uzņemošās
sabiedrības pārstāvjiem
integrācijas procesu un
starpkultūru dialoga
uzlabošanā, veicinot
efektīvu imigrantu
iekļaušanos sabiedrībā
„Mēs - Latvijā”
Kopējās attiecināmās
Piedāvājot interesantus Nodrošināt integrācijas
Biedrība
01.07.2017. 29.05.2017.
izmaksas
un saistošus
kursus Rīgas un
„Inovāciju
31.12.2018.
45 683,04
integrācijas kursus un
Latgales reģionā mērķa
Nr.
PMIF/8/2017/1/07
atbalsta
PABEIGTS!
socializācijas
grupai – 360 trešo valstu
centrs”
pasākumus, veicināt
pilsoņiem, kā arī realizēt
- Fonda finansējums
personu, kuras ir trešo trīs starpkultūru
34 262,28
valstu pilsoņi un
komunikāciju veicinošus
- Valsts budžeta
likumīgi uzturas
socializācijas
finansējums 11 420,76
Latvijā, iekļaušanos
pasākumus, kas sekmē
Latvijas sabiedrībā
imigrantu iekļaušanos
sabiedrībā
„Esi sveicināta, simtgades
Kopējās attiecināmās
Veicināt personu,
Nodrošināt integrācijas
Daugavpils
01.06.2017. 25.05.2017.
Latvija”
izmaksas
kuras ir trešo valstu
programmu, kas sekmē
Universitātes
31.12.2018.
50 161,76
pilsoņi un kuras
imigrantu iekļaušanos
Mūžizglītības,
PABEIGTS!
likumīgi uzturas
Latvijas sabiedrībā,
Nr.
PMIF/8/2017/1/08
kultūras un
Latvijas teritorijā,
īstenošanu
Fonda
finansējums
zinātnes
iekļaušanos Latvijas
37
621,32
komunikācijas
sabiedrībā
biedrība

„Intelekta
parks”

- Valsts budžeta
finansējums 12 540,44

Daugavpils
Universitātes
Mūžizglītības,
kultūras un
zinātnes
komunikācijas
biedrība
„Intelekta
parks”

13.06.2019.

Biedrība
„Sadarbības
platforma”

18.06.2019.

„Integrācijas tilts”
Nr. PMIF/8/2019/2/02

01.07.2019. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas
84 404,37
- Fonda finansējums
63 303,28
- Valsts budžeta
finansējums 21 101,09

„Integrācijas ABC – 3”
Nr. PMIF/8/2019/2/01

01.08.2019. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas
270 642,56
- Fonda finansējums
202 981,92

Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā,
iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā

Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
valstspiederīgie un
kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā
(imigranti) iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā

- Valsts budžeta
finansējums 67 660,64

Latviešu
valodas
aģentūra

16.03.2020.

“Latviešu valodas apguve,
lai sekmētu trešo valstu

16.03.2020. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas

112 094,97

Nodrošināt
daudzveidīgas pieejas
latviešu valodas un

Nodrošināt integrācijas
aktivitāšu, kas sekmē
imigrantu iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā,
īstenošanu neformālā
vidē, iesaistot trešo
valstu valstspiederīgos
integrācijas kursos,
valodas runātāju klubā
un daudzveidīgos
starpkultūru
komunikāciju, dialogu
un kopradi ar vietējo
sabiedrību veicinošos
socializācijas
pasākumos
Ieviest imigrantiem
paredzētu kvalitatīvu
integrācijas kursa un
latviešu sarunvalodas
kluba programmas,
noorganizēt interaktīvus,
izglītojošus un
savstarpēju izpratni un
sadarbību veicinošus
pasākumus imigrantu un
uzņemošās sabiedrības
pārstāvjiem integrācijas
procesu un starpkultūru
dialoga uzlabošanā,
veicinot efektīvu
imigrantu iekļaušanos
sabiedrībā
Nodrošināt mūsdienīgu
un daudzveidīgu trešo
valstu pilsoņu latviešu

pilsoņu iekļaušanos darba
tirgū 2”

- Fonda finansējums

84 071,23
Nr.PMIF/8/2019/3/01

Biedrība
„Izglītības
attīstības
centrs”,

06.03.2020.

„Dzīvot Latvijā”
Nr.PMIF/8/2019/3/02

09.03.2020. –
31.12.2020.

- Valsts budžeta
finansējums 28 023,74
Kopējās attiecināmās
izmaksas

74 644,24
- Fonda finansējums

55 983,18
- Valsts budžeta
finansējums 18 661,06

Biedrība
„Inovāciju
atbalsta
centrs”

06.03.2020.

„Mēs – Latvijā 2”
Nr.PMIF/8/2019/3/03

09.03.2020. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas

93 822,10
- Fonda finansējums

70 366,57
- Valsts budžeta
finansējums 23 455,53

integrācijas mācības
personām, kuras ir
trešo valstu pilsoņi un
kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā

valodas un integrācijas
tēmu apguvi turpmākajai
izglītībai, ikdienas
saskarsmei un darba
tirgus vajadzībām.

Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
pilsoņi un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā, un
personu, kurām
nepieciešama
starptautiskā
aizsardzība (bēgļi,
personas, kurām
piešķirts alternatīvais
statuss un patvēruma
meklētāji) un kuras
likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā
(turpmāk kopā – mērķa
grupa), iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā.
Projekta vispārīgais
mērķis – piedāvājot
interesantas un
saistošas integrācijas
programmas un
pasākumus
(integrācijas kursi,
latviešu valodas klubi,
latviešu valodas kursi,
starpkultūru dialoga un
koprades pasākumi
saliedētas sabiedrības
attīstībai), veicināt
personu, kuras ir trešo
valstu pilsoņi (tostarp

Nodrošināt integrācijas
programmu, kas sekmē
mērķa grupas
iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā, īstenošanu

Projekta tiešais mērķis ir
nodrošināt integrācijas
programmas un
pasākumus mērķa grupai
– integrācijas kursus 300
dalībniekiem, latviešu
valodas apguvi 60
projekta dalībniekiem,
aktivitātes latviešu
valodas praktiskai
lietošanai (valodas
klubus) 72 personām, kā
arī realizēt 7
starpkultūru dialoga,
koprades pasākumus

Biedrība
„Zaļais
Meridiāns”

19.03.2020.

„Izzinām Latviju”
Nr.PMIF/8/2019/3/04

19.03.2020. –
31.12.2020.

Kopējās attiecināmās
izmaksas

118 738,39
- Fonda finansējums

89 053,79
- Valsts budžeta
finansējums 29 684,60

personu, kurām,
nepieciešama
starptautiskā
aizsardzība) un
likumīgi uzturas
Latvijā, iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā.
Veicināt personu,
kuras ir trešo valstu
valstspiederīgie un
kuras likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā
(imigranti) iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā

saliedētas sabiedrības
attīstībai, kas sekmē
imigrantu iekļaušanos
sabiedrībā.

Ieviest imigrantiem
paredzētas kvalitatīvas
integrācijas apācību
programmas, kas ietver
integrācijas kursu,
latviešu valodas mācību
kursu un latviešu
sarunvalodas kluba
programmas izmantojot
interaktīvas metodes, kā
arī noorganizēt
interaktīvus, izglītojošus
un savstarpēju izpratni
un sadarbību veicinošus
pasākumus imigrantu
un uzņemošās
sabiedrības pārstāvjiem
integrācijas procesu un
starpkultūru dialoga
uzlabošanā, veicinot
efektīvu imigrantu
iekļaušanos sabiedrībā.

