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“Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību
(integrācijas kursi) (4.posms)”
Vispārīgais mērķis:
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

Tiešais mērķis:
nodrošināt integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos
sabiedrībā, īstenošanu

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
11.11.2020., Rīga
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Finansējums un īstenošanas laiks
6.punkts
Vienam projektam pieejamais finansējums
ne vairāk kā 506 392,16 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
marts) līdz 2022.gada 30.septembrim

11.11.2020., Rīga
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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
*jāievēro MK noteikumu Nr.432 24.punkta nosacījumi
11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (1)
13.punkts
atbalstāmās darbības ir mērķa grupai paredzētu integrācijas
programmu un pasākumu nodrošināšana, projekta ietvaros
īstenojot:
13.1.punkts
integrācijas kursus mērķa grupas pārstāvjiem – ne mazāk kā
16 (sešpadsmit) akadēmiskās stundas un ne vairāk kā 30
(trīsdesmit) akadēmiskās stundas;
13.2.punkts
aktivitātes latviešu valodas praktiskai lietošanai ikdienā un
lietišķajā saskarsmē (turpmāk – valodas klubi) mērķa grupas
pārstāvjiem;
13.3.punkts
laikmetīgās kultūras aktivitātes, kas nodrošina inovatīvu
pieeju integrācijas procesu veicināšanai.
11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (2)
14.punkts – integrācijas kursi

Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
-informatīvā materiāla par integrācijas kursu norisi sagatavošanu
latviešu valodā un mērķa grupai atbilstošā valodā, ja nepieciešams, un
informatīvos pasākumus mērķa grupas piesaistei
-līdzdalības iespējas integrācijas kursos iespējami plašam interesentu
lokam, tai skaitā personām, kuras neapmeklē valodas klubu nodarbības
-inovatīvas un interaktīvas mācību metodes, tostarp lomu spēles,
diskusijas u.tml.
-atbilstošas kvalifikācijas lektoru iesaisti
-tulka klātbūtni (pēc nepieciešamības) nodarbībās kvalitatīvai
saziņai, ja saziņā ar integrācijas kursa dalībniekiem nav iespējams
izmantot starpniekvalodas (piemēram, angļu vai krievu valodu)
sadarbībā ar biedrību „Patvērums „Drošā māja””, kas īsteno
fonda finansētu projektu Nr.PMIF/12/2020/3/01 ar nosaukumu
„Informācijas centrs iebraucējiem II”

11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (3)
14.punkts – integrācijas kursi
Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
-integrācijas kursa par aktuālajiem sociālajiem, sabiedriski politiskajiem,
ekonomiskajiem un kultūras procesiem Latvijā īstenošanu atbilstoši
mērķa grupas vajadzībām un specifikai (izglītībai, sociālajai situācijai
u.tml.), integrācijas kursā iekļaujot šādas tēmas:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Latvijas vēsture, kultūra un vērtības;
valsts pārvalde un tiesiskums (tai skaitā Latvijas Republikas Satversme,
demokrātija, iecietības veicināšana un diskriminācijas mazināšana, tiesas,
policija, pretlikumīgas darbības, vardarbība un naida noziegumi);
izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi (tai skaitā maksas vai
bezmaksas, apdrošināšana, atbalsta un konsultāciju saņemšanas iespējas);
latviešu valoda darbā un ikdienā (prasības, apguves iespējas, tai skaitā
pašmācības iespējas);
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (normatīvais regulējums, sociālā
uzņēmējdarbība, biznesa inkubatori un citas atbalsta iespējas);
sabiedrība un sadzīve (dzimumu līdztiesība, attiecības starp vīriešiem un
sievietēm, ģimene, laulība un kopdzīve);
brīvais laiks (aktīvā atpūta, sporta un kultūras pasākumi, sabiedriskās
aktivitātes);
līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs, līderības un sadarbības prasmes.

11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (4)
14.punkts – integrācijas kursi
Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
-atbilstošu integrācijas kursa metodisko bāzi, tai skaitā bezmaksas
mācību un izdales materiālus katram dalībniekam
-piemērotu telpu integrācijas kursu norisei, tai skaitā biroja tehniku,
datoru u.c. – telpa piemērota ne mazāk kā 20 (divdesmit) cilvēku
nodarbībām, aprīkota ar datoru lektoram, projektoru, skaņas tehniku,
ekrānu un pieeju internetam
-nodarbību vadīšanu grupās, kurās nav mazāk kā 10 (desmit) integrācijas
kursa dalībnieki un nav vairāk kā 20 (divdesmit) integrācijas kursa
dalībnieki
-integrācijas kursa dalībnieku apmierinātības izvērtējumu ne mazāk kā 2
(divas) reizes projekta īstenošanas laikā
-mērķa grupas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu integrācijas kursa
norises laikā
-integrācijas kursa programmas licencēšanu* atbilstoši izglītības jomu
regulējošo normatīvo aktu prasībām deleģētās iestādes noteiktajā termiņā
(ja attiecināms)
*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
11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (5)
14.punkts – integrācijas kursi

Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina

-ne mazāk kā 6 (sešus) un ne vairāk kā 12 (divpadsmit)
pasākumus, iesaistot mērķa grupu (ieskaitot integrācijas
kursa dalībniekus):
1.
2.
3.

apmeklējot kultūras pasākumus vai kultūras iestādes, lai
iepazītu amatiermākslas, profesionālās un laikmetīgās
mākslas piedāvājumu vai Latvijas kultūras kanonu;
organizējot sporta un atpūtas pasākumus, iesaistot arī
mērķa grupas pārstāvju tuvākos radiniekus un vietējo
sabiedrību;
organizējot pasākumus, kas veicina starpkultūru dialogu
un saliedētas sabiedrības attīstību, iesaistot aktivitātes
mērķa grupas pārstāvjus kā lektorus vai ekspertus
pasākumu norisē un iesaistot arī mērķa grupas pārstāvju
tuvākos radiniekus un vietējo sabiedrību.

11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (6)
15.punkts – valodas klubi
Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
- informatīvā materiāla par valodas klubu norisi sagatavošanu
latviešu valodā un mērķa grupai atbilstošā valodā, ja nepieciešams,
un informatīvos pasākumus mērķa grupas piesaistei
- līdzdalības iespējas valodas klubos iespējami plašam interesantu
lokam, tai skaitā personām, kuras neapmeklē integrācijas kursu,
mērķa grupas pārstāvju tuvākajiem radiniekiem, uzņemošās
sabiedrības pārstāvjiem
- interaktīvu mācību metožu, tostarp lomu spēļu, prezentāciju,
galda spēļu, dažādu diskusiju un cita formāta komunikācijas, kas
palīdz apgūt vārdu krājuma plašāku praktisko pielietojumu,
izmantošanu;
- atbilstošas kvalifikācijas valodas klubu vadītāju iesaisti
-valodas klubu nodarbības vismaz 4 (četras) reizes katru
mēnesi
11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (7)
15.punkts – valodas klubi
Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
-valodas klubu nodarbību vadīšanu grupās, kurās nav mazāk kā
10 (desmit) valodas kluba dalībnieki A (pamata) un B (vidējā)
valodas prasmes līmenī, bet nav mazāk kā 8 (astoņi) C
(augstākajā) līmenī, un nav vairāk kā 15 (piecpadsmit) valodas
kluba dalībnieki, tai skaitā latviešu valodas nesēji
-piemērotu telpu valodas klubu nodarbību norisei, tai skaitā
biroja tehniku, datoru u.c. – telpa piemērota ne mazāk kā
15 (piecpadsmit) cilvēku nodarbībām, aprīkota ar datoru valodas
klubu vadītājam, projektoru, skaņas tehniku, ekrānu un pieeju
internetam
-mērķa grupas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu valodas klubu
norises laikā
-valodas klubu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu ne
mazāk kā 2 (divas) reizes projekta īstenošanas laikā
11.11.2020., Rīga

Projektu konkursa nosacījumi| 11

Atbalstāmās darbības (8)
16.punkts – laikmetīgās kultūras aktivitātes
Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina
- iesaista ekspertu (organizāciju vai fizisku vai juridisku
personu), kam ir pieredze laikmetīgās kultūras jomā
- izmanto inovatīvas un interaktīvas integrācijas metodes
- veicina latviešu valodas lietošanu vai dialogu un sadarbību
starp mērķa grupu un uzņemošo sabiedrību
- sniedz uzņemošajai sabiedrībai priekšstatu par kultūru
dažādību, izmantojot laikmetīgās kultūras izpausmes instrumentus
- nodrošina mērķa grupas iesaisti vai līdzdalību un īstenotās
atbalstāmās darbības rezultāta pieejamību mērķa grupai
- sagatavo informatīvo materiālu par laikmetīgās kultūras
aktivitāšu īstenošanu vai norisi latviešu valodā un mērķa grupai
atbilstošā valodā, ja nepieciešams, un informatīvos pasākumus
mērķa grupas piesaistei
- veic laikmetīgās kultūras aktivitāšu dalībnieku atgriezeniskās
saites izzināšanu un apkopošanu
11.11.2020., Rīga
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Atbalstāmās darbības (9)
18.punkts
plānotās projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas
nolikumā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai

19.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.

11.11.2020., Rīga
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Konkursa ietvaros sasniedzamais nacionālās
programmas kopējais rādītājs

20.punkts
personu skaits, kurām nodrošināta integrācijas programma –
ne mazāk kā 1 300 personas, kuras apguvušas integrācijas
kursu ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas un ne vairāk kā
30 akadēmiskās stundas

11.11.2020., Rīga
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Paldies par uzmanību!

Liene Upeniece
Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības
vecākā referente
liene.upeniece@km.gov.lv

11.11.2020.
Rīga

