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Kamēr pieaugušie vēl mācās 
un tikai lēnām uzdrošinās runāt 
latviski, viņu bērni un mazbēr-
ni, kas apmeklē Latvijas izglītī-
bas iestādes, jau ne tikai tekoši 
runā, bet arī skaisti dzied. Viņi 
pirms kāda laika Latvijā ir iera-
dušies no valstīm, kas atrodas 
ārpus Eiropas Savienības. Ar Ei-
ropas Trešo valstu valstspiederī-
go integrācijas fonda 2013. gada 
programmas atbalstu viņi ap-
gūst valodu, iepazīst Latviju, tās 
cilvēkus, uzņēmējdarbības vidi, 
kultūru un tradīcijas. Pateicoties 
jauniegūtajiem kontaktiem, kāds 
atrod gan darbu, gan uzsāk savu 
biznesu.

Izglītības attīstības centrs (IAC) 
no šā gada janvāra līdz jūnijam īste-
no Eiropas Trešo valstu valstspiede-
rīgo integrācijas fonda 2013. gada 
programmas projektu „Dzīvot 
Latvijā 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) tre-
šo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
pēdējo piecu gadu laikā ir pārcē-
lušies uz dzīvi Latvijā. Integrāci-
jas programmā ir četri moduļi: 
„Es Latvijas sabiedrībā”, „Latvijas 
ekonomikas un sociālās sistēmas 
aktualitātes: cilvēka un sabied-
rības attīstības un izaugsmes ie-
spējas”, „Latvijas valsts pārvaldes 
sistēma, iedzīvotāju pamattiesī-
bas un iespējas”, „Latvijas vēstu-
re, kultūra un tradīcijas: vienoti 
daudzveidībā”. Projekta mērķis ir 
īstenot pasākumus, kas nodroši-
na trešo valstu pilsoņu informē-
tību, pilnvērtīgu iekļaušanos un 
līdzdalību Latvijas un Eiropas 
sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē 
uzņemošās sabiedrības spēju 
pieņemt citādo.

Katra moduļa ietvaros pro-
jekta dalībnieki piedalās četros 
semināros, kuros mācās par Lat-

vijas valsti, cilvēkiem, tradīcijām, 
dabu, iespējām saņemt atbalstu 
un nodarboties ar pašus intere-
sējošo. Projekta dalībnieki saņem 
arī materiālus, kas paplašina viņu 
zināšanas un pieredzi par dzīvi 
Latvijā, kopīgi apmeklē pašval-
dības iestādes, uzņēmumus, mu-
zejus, koncertus, teātra izrādes 
un citus pasākumus. Viņiem ir 
iespēja saņemt atbalstu latviešu 
valodas apguvei un uzdrošināties 
lietot valodu ikdienas situācijās, 
kā arī iesaistīties četros interešu 
klubos, kuru ietvaros viņi dodas 
uz dažādiem Latvijas novadiem, 
iepazīst vietējos cilvēkus, uzzina 
par viņu nodarbošanos, sadzīvi 
un svētku svinēšanu, pilsonis-
kajām aktivitātēm, iepazīst tra-
dicionālos latviešu ēdienus un 
mūsdienu aktualitātes.

Projekta laikā dalībnieki satiek 
citus cilvēkus ar līdzīgu pieredzi, 
dalās savā pieredzē, iegūst drau-
gus un kontaktus, lai veiksmīgāk 
varētu iedzīvoties Latvijā.

Uz Latviju atved 
mīlestība, senču saknes,
bailes no kara
Katram projekta „Dzīvot Lat-

vijā 4” dalībniekam ir savs stāsts, 
kāpēc viņš ir ieradies Latvijā. 
Olgu Oļševsku no Pleskavas uz 
Rīgu ir atvedusi mīlestība, bet 
Marita Hluseviča no Maskavas 
pēc vīra nāves atgriezusies, lai 
apvienotos ar ģimeni. Olga Ru-
bane kopā ar diviem dēliem un 
viņu ģimenēm Latvijā ir ieradu-
sies no Oleksandrijas Ukrainā, 
baidoties no neziņas un kara 
šausmām, turklāt Latvija viņai ir 
mātes dzimtene.

„Atgriezos kopā ar dēlu, jo 
visas manas saknes ir Latvijā. 
Te man dzīvo divas māsas, arī es 
esmu dzimusi Rīgā, mana mam-

ma bija Latvijas pilsone. Vecāki 
ir apbedīti Rīgā. Pēc vīra nāves ar 
dēlu, kurš pagājušajā vasarā spor-
tojot ieguva smagu traumu un 
ilgi ārstējās, nolēmām pārcelties 
uz Rīgu, lai būtu tuvāk saviem 
radiniekiem,” stāsta M. Hlusevi-
ča. Viņa saka – brīvi runāt latvis-
ki vēl neuzdrošinoties, jo kaut-
rējoties no kļūdām, toties rak-
stu valodā viņai sokoties daudz 
labāk. Sieviete atzīst, ka viņai ir 
pietiekams vārdu krājums, tikai 
jāpārvar kautrēšanās barjera un 
jāsāk runāt. Marita priecājas, ka 
dēls ļoti veiksmīgi ir iekļāvies Rī-
gas Itas Kozakevičas Poļu vidus-
skolā, kur mācās 11. klasē, jo ģi-
menē ir senas poļu saknes. Viņa 
cer, ka šogad un nākamgad dēls 
apgūs latviešu un poļu valodu. 
Gan skolotāju, gan skolasbiedru 
attieksme ir ļoti pretimnākoša, 
un arī viņš pats ir ļoti ieinteresēts 
apgūt mācību vielu.

Kā viņa ir iejutusies Latvijā? 
Marita atzīst, ka izjūtas mēdzot 
būt dažādas, taču sarežģītākajām 
viņa skaidrojumu meklējot sevī. 
Viņa priecājas, ka Rīgā ir iespē-
jams bagātīgi baudīt kultūras 
dzīvi. Te viņa pirmo reizi dzīvē 
bijusi operā, kopā ar māsu regu-
lāri apmeklējot arī teātra izrādes, 
izstādes, ērģeļmūzikas koncertu. 
„Te viss ir ērti sasniedzams, ne 
tā kā Maskavā, kur ilgi jābrauc 
uz kādu kultūras pasākumu un 
atceļā jau visi skaistie iespaidi 
pagaist. Jā, cilvēku te ir maz, kas 
valsts ekonomikai ir nelabvēlīgs 
aspekts, taču es šeit jūtos kom-
fortabli,” atzīst M. Hluseviča.

Valodu apgūst, meklējot 
kopīgo kultūrās
Apgūt latviešu valodu projek-

ta dalībniekus aicina lektore mā-
cību grāmatu autore Aija Kalve, 
kuras vadītās nodarbības ir iece-
rētas kā valodas klubi neformālai 
valodas apguvei un praktizēšanai 
draudzīgā vidē. Viņa uzsver – lai 
apgūtu jaunu valodu, ir nepiecie-
šams meklēt kopīgo kultūrā, folk-
lorā. „Mācoties īpašības vārdus, 
lasām pasakas un analizējam, 
kas ir labs, kas – ļauns. Meklējam 
līdzības dažādu tautu pasakās – 
un atrodam daudz līdzīga. Cen-
šos gramatikas tēmas sasaistīt ar 
aktuālajiem notikumiem, pie-
mēram, Lieldienas sasaistīju ar 
2. konjugācijas darbības vārdiem. 
Mēs krāsojām olas, un prezentā-
cijā demonstrēju tautisko un kris-
tīgo Lieldienu tradīciju. Cenšos 
mācīt valodu tā, lai viņiem būtu 
interesanti apgūt gan gramatiku, 
gan uzzināt arī jaunus faktus par 
mūsu tradīcijām, gadskārtu svēt-
kiem. Mums ir stingra noruna, 
ka viens par otra kļūdām nesme-
jamies un neaizrādām ik uz soļa, 

bet atbalstām pareizu izrunu un 
gramatikas formu lietošanu,” aiz-
rautīgi stāsta lektore, kura gatavo 
palīgmateriālus latviešu valodas 
apguvei ne tikai krievu, bet arī 
angļu valodā.

Nodarbībā, kurā tika apgūti 
kārtas skaitļa vārdi un prievārdi, 
lektore aizraujoši ikvienu iesais-
tīja stāstījumā par to, ar kādiem 
transporta līdzekļiem viņi brauc 
uz nodarbību, kur viņiem mājās 
atrodas dažādi priekšmeti. Vin-
grinoties dedzīgi tika izspēlētas 
dažādas situācijas, kas iedrošina 
lietot valodu – un tā ir vieglāk arī 
atcerēties.

Iepazīst novadus 
un cilvēkus
Viena no projekta aktivitā-

tēm ir braucieni uz Latvijas no-
vadiem, lai tiktos ar vietējās sa-
biedrības pārstāvjiem, iepazītu 
lauku uzņēmējdarbību, kultūr-
vidi, pašvaldību darbu un Latvi-
jas ainavu. Tas ir veids, kā sek-
mēt integrāciju kā divvirziena 
procesu, kurā katrai pusei ir, ko 
mācīties. Projekta dalībnieki jau 
ir pabijuši Kuldīgā, Gulbenes un 
Beverīnas novados, bet jūnijā vēl 
dosies uz Roju iepazīt zvejnieku 
dzīvesveidu.

Kuldīgā ir iepazīta pilsētas ar-
hitektūra, Ventas rumba, izgar-
šoti kurzemnieku ēdieni, kopā ar 
folkloras kopu „Nārbuļi” apgūtas 
tautasdziesmas un rotaļas, kā arī 
no dažādiem materiāliem izgata-
votas rotas.

Gulbenes novada vēstures 
un mākslas muzejā projekta da-
lībnieku interesi visvairāk raisa 
gleznotājam, interjeristam un 
pedagogam Jūlijam Madernie-
kam veltītā ekspozīcija. Studen-
tes no Birmas aizrautīgi liek lat-
viešu ornamentus interaktīvajā 
ekspozīcijas daļā, savukārt žur-
nālists no Baltkrievijas apbrīno 
atjaunoto mēbeļu kolekciju un 
interesējas par lietišķās mākslas 
meistaru Jūliju Straumi. „Pa-
kalniešu” saimniecībā ar inte-
resi tiek iepazīta tradicionālā 
jāņusiera siešanas prasme, kas 
ļāvusi uzsākt rentablu biznesu. 
Savukārt Gulbenes 2. vidusskolā 
kopā ar novada amatniekiem un 
uzņēmējiem radošajās darbnī-
cās ir iespēja apgūt atkal jaunas 
prasmes.

Beverīnas novadā projekta 
dalībniekus uzņem nevalstiskā 
organizācija „Iespēju durvis” un 
sagaida Jāņa Endzelīna Kauguru 
pamatskolas mazie solisti, kā arī 
aizrautīgs stāstījums par novada 
vēsturi, kas rūpīgi jāklausās, lai 
varētu piedalīties viktorīnā. Pie 
podnieces Līgas Merginas da-
lībnieki var redzēt piemēru, kā 
atrast neparastas uzņēmējdarbī-

bas idejas… siltumnīcā. Līga ai-
cina ikvienu saglabāt savas tautas 
kultūru un tradīcijas, jo tikai tā 
varam būt interesanti viens ot-
ram un savstarpēji bagātināties. 
Aizrautīga izvēršas tikšanās bio-
loģiskajā saimniecībā un zirgau-
dzētavā „Jaunupītes”, kur meita 
un māte audzē, trenē un pasaules 
tirgos realizē zirgus. Šajā brau-
cienā kopā ar vecākiem ir daudz 
bērnu, kuri, iejūtoties lauku vidē, 
steidz skaļi latviski dziedāt dzies-
miņas par dažādiem putniem. 
Viņi tās ir iemācījušies bērnudār-
zā, un vecāku kušināšana viņiem 
netīk, jo kur gan vēl, ja ne piekal-
nītē, pavasarī skaļi gavilēt?!

Savukārt, ienākot Saieta namā 
„Depo”, projekta dalībnieki iesau-
cas: „Un arī te mūs grasās barot!” 
Pirms pāris stundām Brenguļu 
sākumskolas pavāres bija sarū-
pējušas kārtīgu latviešu godu 
galdu, kurā bija celti tradicionāli 
latviešu ēdieni mūsdienīgā pie-
dāvājumā, un, ēdājiem ceļoties 
no galda, saimnieces izpelnījās 
atzinīgus vārdus. Taču ne jau ēst 
vien deva – Trikātas ļaudis rādīja 
to, kā no pelniem augšāmcelties. 
Beidzot pastāvēt Trikātas siera 
ražotnei, pārtikas tehnoloģes te 
attīsta jaunas idejas – Raisas Jab-
lonskas vadībā ir tapusi šokolā-
des ražotne SIA „R Chocolate”, 
bet siera meistare Inese Ziema-
ne savas prasmes turpina kopt 
kā mājražotāja, gatavojot dažā-
dus sierus. Savu meistarību rāda 
arī rokdarbnieces. Beverīnas 
novads lepojas ar to, ka tajā gan-
drīz katrā mājsaimniecībā cilvē-
ki ir nodibinājuši uzņēmumu, 
zemnieku saimniecību vai strā-
dā kā pašnodarbinātas personas.

Lai apgūtās zināšanas būtu pa-
liekošākas un ar tām varētu pa-
dalīties arī ar mājiniekiem, IAC 
darbinieki ikvienam projekta 
dalībniekam ir sagatavojuši karti 
un īsus aprakstus par vietām, ko 
var redzēt pa ceļam. Arī nonākot 
konkrētajā pieturas punktā, tiek 
pastāstīti svarīgākie fakti, ko ir 
vērts atcerēties, lai kādu no šīm 
vietām apmeklētu individuāli. 
Pēc katra brauciena dalībnieki 
to izvērtē un sniedz savus ietei-
kumus nākamo projekta norišu 
organizēšanai.

Dalībnieki atzīst, ka ikviena 
IAC rīkotā projekta aktivitāte 
viņiem ir bijusi interesanta, no-
derīga un – galvenais – ikviens 
darbinieks sniedz nepieciešamo 
atbalstu neskaidro jautājumu 
risināšanā. Arī uzņemošās pu-
ses pārstāvji visās apciemotajās 
vietās ir atzinīgi izteikušies par 
iespēju paraudzīties jaunā aspek-
tā uz savu dzīvi un savas valsts 
piedāvātajām iespējām. Ieguvēji 
ir visi. 
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Mācās valodu un iepazīst Latviju un tās cilvēkus
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Gulbenes novada amatnieki un uzņēmēji radošajās darbnīcās pro-
jekta dalībniekiem rādīja un mācīja dažādas prasmes. Īpašu paldies 
no projekta dalībniekiem izpelnījās ikviens, kurš radīja iespēju gata-
vot ziepes un lellītes, veidot latvju rakstus, muzicēt, apbrīnot sniega 
kurpes un darinājumus no koka, rokdarbus, sveces.

Projekts „Dzīvot Latvijā 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) 
finansējumu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Izglītības attīstības centrs”, un tas nedrīkst tikt uzskatīts par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas oficiālo viedokli. 


