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Projekts "Mēs - Latvijā 2" (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03) 

Integrācijas pasākums “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) starpkultūru dialoga, 

koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai  

 

Diskusija: “Integrācija Latvijā – visiem viena vai katram sava?” 

4. septembrī 16.00 – 17.00, studijā Rīgā Splendid Palace 

 

Tā kā Iekšlietu ministrijā un nevalstiskajā sektorā 2020. gadā notiek darbs pie jaunā Imigrācijas 

likuma, mūsu pasākuma mērķis ir tiešā dialogā veidot priekšstatu par dažādām imigrantu 

grupām specifisko integrācijas problemātiku. Kāpēc cilvēki izvēlas Latviju kā savu jauno 

dzīves vietu? Kāds var būt viņu ieguldījums Latvijas demokrātijas un suverenitātes 

stiprināšanā? Ko Latvijas valsts var darīt, lai viņu integrācijas process notiktu vieglāk un ātrāk? 

Kopīgais un atšķirīgais, integrējoties Latvijas sabiedrībā kā repatriantam, investējot 

nekustamajā īpašumā, laulājoties ar pilsoni, saņemot uzturēšanās atļauju darbam vai mācībām. 

 

Mūsu pasākumā – diskusijā piedalīsies pārstāvji no šādām imigrantu (trešo valstu pilsoņi) 

grupām: repatrianti; uzturēšanās atļauju saņēmušie  (darba līgums, nekustamā īpašuma iegāde); 

uzturēšanās atļauju saņēmušie uz mācību laiku; uzturēšanās atļauju saņēmušie (laulība, 

ģimenes apvienošana). 

 

Pasākuma norise 

16.00 – diskusijas sākums, diskusijas tēmas, formāta, ekspertu un dalībnieku pieteikums. 

16.05 – 16.20 – imigrantu pieredze (5 pārstāvji). Katrs atbild uz trīs jautājumiem:  

1) ierašanās Latvijā, apstākļi un iemesli;  

2) kādas ir  Jūsu sociālās aktivitātes un ieguldījums Latvijai;  

3) kā Latvijas valsts un sabiedrība varētu Jums atvieglot integrācijas procesu. 

16.20 – 16.45 – ekspertu bloks.  Maira Roze, PMLP – iezīmē vispārējo imigrācijas procesa 

statistiku un dinamiku (skaitļi, fakti).   

Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda direktore – par integrācijas jomu Latvijā kopumā un  

valsts atbalstītām programmām,  

Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore – par 

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm 2021.-2027.g. (ministrija izstrādā 

šādu dokumentu); par KM administrētajām programmām trešo valstu pilsoņu integrācijai; 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji – Gunta Vīksne, biedrības “Patvērums “Drošā māja”, valdes 

priekšsēdētāja, informācijas centra iebraucējiem vadītāja. Inese Janiša, biedrības “Inovāciju 

atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja (bezmaksas integrācijas kursi, bezmaksas latviešu valodas 

kursi, citas integrācijas iespējas). 

Moderators atgriežas pie imigrantiem ar jautājumu, cik daudz no dzirdētā viņiem ir jaunums, 

cik lietderīgs ir no ekspertiem uzzinātais; un kā viņi saņem šo informāciju. 

16.45 – 17.00  Auditorijas jautājumi/viedokļi un diskusijas rezumējums.  

Vēlmju sienas veidošana (sāk Rīgā, pabeidz Cēsīs, 05.09.2020.) 

Pasākuma rezultātā plānots sagatavot konkrētus piedāvājumus ar mērķi uzlabot topošā 

Imigrācijas likuma kvalitāti. Diskusija notiks publikas klātbūtnē un ar tās iesaisti, dodot iespēju 

uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem (pasākuma noslēgumā paredzēta arī interaktīva 

vēlmju sienas veidošana).  

Informācija par pasākumu un tā dalībnieki pieejami šeit: 

https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1330  

http://www.inovacijucentrs.lv/
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Projekts "Mēs - Latvijā 2" (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03) 

Brauciens uz Cēsīm integrācijas pasākumā “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) 

starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai  

2020. gada 5. septembris 10.00 – 20.00,  Rīga – Cēsis - Rīga 

 

10:00 - 10.15 Sapulcēšanās Rīgā, Visvalža ielā 1 – izbraukšana uz Cēsīm. 

Brauciena laikā lekcija par Cēsu vēsturi: pilsētas rašanos, saistību ar Latvijas karogu, attīstību 

no viduslaikiem līdz 19. gs. beigām (konspektīvi), Cēsu kaujām Latvijas Neatkarības kara 

laikā. Lektors - Eduards Liniņš, Latvijas Radio raidījuma "Šīs dienas acīm" autors. 

 

12.00 – 13.45  Ekskursija kājām pa Cēsu vēsturisko centru (Cēsu kauju piemineklis - Cēsu 

baznīca - Rātsnams - piemineklis Skolnieku rotas karavīriem - Cēsu pils parks. Sarunu festivāla 

“Lampa”” nozīme Cēsu attīstībā, festivāla galvenās apskates vietas. Vada – Eduards Liniņš. 

 

13.45 – 14.00 Bērnu deju ansambļa "WWGL" uzstāšanās Cēsu pils parkā. Dalībnieces: Anna 

Savčenko, Poļina Fiļčenko, Sofija Romanovska, Eva Patrīcija Moravska.  

 

14.00 – 15.30 Pusdienas. Brīvais laiks vecpilsētas apskatei.  

 

15.30 – 17.00 Festivāla LAMPA trilingvālo debašu par valodu lomu mūsdienu Latvijā 

apmeklējums koncertzāles “Cēsis” lielās zāles studijā,  rīko Latvijas Debašu asociācija “QUO 

tu domā?”, vairāk info:  https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1337 

 

17.00 -18.00 piedalīšanās Stereotipu šovā, koncertzāles “Cēsis” lielās zāles studijā.  Pasākums 

tiek rīkots Sabiedrības integrācijas fonda informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros. 

Tās mērķis ir veicināt atvērtību pret dažādību, kā arī uzrunāt diskriminācijai pakļautās cilvēku 

grupas.  Vairāk info:  https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1366 

 

18.15  Izbraukšana uz Rīgu  

 

Integrācijas pasākums “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) starpkultūru dialoga, 

koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai tiek īstenots projektā “Mēs – Latvijā 2”, 

PMIF/8/2019/3/03. Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020.–31.12.2020. Projektu finansē 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).   

Kvantitatīvais pasākuma rezultāts (vēlamais): piedalījušies 30 dalībnieki, trešo valstu pilsoņi, 

uzņemošās sabiedrības pārstāvji. 

 

Projekta vadītāja, valdes priekšsēdētāja Inese Janiša (tālr. 26172018) 

Pasākuma koordinatore Elena Marga (tālr. 25648008) 
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