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Kā jūties Latvijā?
Projekta „Dzīvot Latvijā – 2” dalībnieku atbildes
• Adaptēšanās ir ilgs process. Tas norit vieglāk, ja ir darbs, mācies valodu, rodas draugi, tiek piedāvāti
integrācijas projekti.
• Bērns sācis mācīties skolā Latvijā 1. klasē. Kopā pildām mājasdarbus. Tas arī mani skubina apgūt latviešu
valodu.
• Mani kaitina tas, ka Latvijā vērojamas arī iecietības negatīvās izpausmes – tolerance ar mīnusa zīmi. Redzot,
ka es lēni un slikti runāju latviešu valodā, cilvēki pāriet uz krievu valodu. Tas man traucē mācīties!!!
• Laikā, kopš esmu Latvijā, atklājušās manas daudzveidīgās spējas, talanti, varēšana, ticība saviem spēkiem.
• Ļoti pietrūkst veco draugu. Jauni draugi tik drīz nemaz nerodas – rodas paziņas, bet ne īsti draugi.
• Dzīvojot Latvijā, jūtos labi, jo zinu, ka vienmēr varu saņemt nepieciešamo palīdzību – no valsts iestādēm,
dažādām organizācijām, no līdzcilvēkiem cilvēkiem. Esmu informēts, pie kā varu griezties pēc palīdzības.
• Es Latvijā dzīvoju pusotru gadu. Man te ir labi dzīves apstākļi, saskaros ar labvēlīgu un laipnu cilvēku
attieksmi pret mani. Tomēr saskarsme ar citiem cilvēkiem ir ierobežota – man ir daži paziņas, bet vēl
neesmu atradusi īstus draugus. Vēlētos paplašināt savu paziņu loku un labāk iepazīt citus cilvēkus.
• Es Latvijā esmu neilgu laiku – tikai pusotru gadu. Patlaban mani satrauc dokumentu un formalitāšu
kārtošana saistībā ar pārcelšanos uz Latviju. Kad to paveikšu, dzīve nostabilizēsies un viss būs labi.
• Dzīvojot Latvijā, es novērtēju pozitīvo, kas man šeit ir dots un ko ir izdevies sasniegt, – kopā ar ģimeni
esmu iekārtojusi dzīvokli, mani bērni te iegūst labu izglītību – patiešām varu lepoties ar viņu sekmēm,
esmu saņēmusi atbalstu un palīdzību no Eiropas Savienības. Atzīstu, ka tas ir daudz.
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Dzīvot Latvijā
Izglītības attīstības centra (IAC) projektos

trešo valstu valstspiederīgajiem – cilvēkiem, kuri
nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā iespējams:

• satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un dalīties problēmu risinājumos;
• saņemt zināšanas un informatīvus materiālus par dzīvi Latvijā;
• darboties praktiskās nodarbībās un piedalīties izzinošās ekskursijās;
• uzdot jautājumus un saņemt dažādu jomu ekspertu konsultācijas;
• papildināt latviešu valodas zināšanas;
• iegūt domubiedrus un draugus nākotnei.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektus
IAC īsteno kopš 2009. gada.
Projektu dalībniekiem bijusi iespēja:
• klātienes semināros un tālmācībā apgūt zināšanas par Latvijas valsti un likumiem, ģeogrāfiju un
iedzīvotājiem, saimniecību un nodarbinātību, vēsturi, kultūru, tradīcijām un citiem jautājumiem;
• saņemt nodarbinātības, pilsonības un migrācijas lietu ekspertu, juristu, psihologu, sociālo darbinieku,
vispārējās un interešu izglītības ekspertu un citu speciālistu konsultācijas;
• piedalīties mācību ekskursijās Latvijas Republikas Saeimā, Rīgas domē, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā, mākslas muzejā Rīgas Birža, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Vecrīgā;
• apmeklēt izrādes Latvijas Nacionālajā Operā un Latvijas Nacionālajā teātrī;
• noklausīties Raimonda Paula koncertu ar Maestro piedalīšanos un mācīties Līgo dziesmas Ilgas Reiznieces
vadībā;
• praktiskās nodarbībās izgatavot māla traukus keramiķes Ingrīdas Žagatas darbnīcā „Cepļi”, cept maizi
„Lāču” ceptuves maiznieku vadībā, liet sveces, iepazīt bišu dzīvi īsta bitenieka sabiedrībā, degustēt
Latvijā audzētus un ražotus pārtikas produktus, apgleznot T kreklus, pīt Jāņu vainagus un citādi radoši
izpausties.

Ja vēlaties uzzināt vairāk un iesaistīties turpmākajos IAC projektos,
apmeklējiet mājaslapu www.iac.edu.lv,
zvaniet 67503730, rakstiet iac@latnet.lv!

Par Izglītības attīstības centra projektu
„Dzīvot Latvijā – 2”
Linda Ugaine,
projekta „Dzīvot Latvijā - 2” koordinatore

Izglītības attīstības centrs (IAC) trešo gadu īsteno projektus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda ietvaros, piedāvājot integrācijas programmas cilvēkiem, kas nesen pārcēlušies uz dzīvi
Latvijā. 2012. gadā projekts „Dzīvot Latvijā – 2” tika īstenots ar mērķi veicināt trešo valstu valsts piederīgo
ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un
Eiropas sabiedrībā.
Projekts turpināja tālāk ieviest un pilnveidot integrācijas programmu, ko IAC izveidoja pirms gada
notikušajā projektā „Dzīvot Latvijā”. Projekta laikā uz iepriekšējās programmas pamata ir pilnveidota
integrācijas kursu programma „Dzīvot Latvijā – no A līdz Z”, kuru apgūst integrācijas kursos – semināros,
interešu klubos un praktiskās nodarbībās. Programma palīdz trešo valstu valstspiederīgajiem labāk saprast
un orientēties Latvijas sadzīvē, kultūrā, tradīcijās un likumdošanas pamatos.
Projektā iesaistījies daudzveidīgs dalībnieku sastāvs – vairāk nekā 45 cilvēki, kuri nesen ieradušies uz
dzīvi Latvijā no ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm. Dalībnieku iepriekšējās dzīvesvietas ir Krievija,
Ukraina, Baltkrievija, Kirgizstāna, Moldova, Uzbekistāna, Turkmenistāna, ASV un Kuba. Dalībnieku vidū ir
dažādu vecumu cilvēki – skolas vecuma jaunieši, strādājoši cilvēki, pirmspensijas un arī pensijas vecuma
cilvēki, cilvēki ar dažādu izglītību un daudzveidīgu profesionālo pieredzi. Tas nodrošināja dalībnieku
iepriekšējās pieredzes daudzveidību un piešķīra projektam lielu pievienoto vērtību. Darbs semināros un
praktiskajās nodarbībās notika latviešu, krievu un angļu valodā. Dalībniekiem projekta ietvaros tika dota
iespēja satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un dalīties pieredzē un problēmu risinājumos, iegūt plašākas
zināšanas un noderīgus informatīvus materiālus par Latvijas valsti, cilvēkiem, tradīcijām, darbu, sociālo
atbalstu un palīdzību sev un ģimenes locekļiem, darboties praktiskās nodarbībās un piedalīties ekskursijās,
kas iepazīstina ar dzīvi Latvijā, uzdot jautājumus speciālistiem, saņemt atbalstu un padomu, iepazīt latvisku
vidi draudzīgā un labvēlīgā gaisotnē, papildināt latviešu valodas zināšanas, iegūt domubiedrus un draugus.
Vairāk par projektu sk. IAC mājaslapā http://www.iac.edu.lv/projekti/dzivot-latvija-2/
Projektu īstenoja IAC komanda: projekta vadītāja Iveta Vērse un Izglītības attīstības centra speciālisti
Linda Ugaine, Ingūna Irbīte, Daina Zelmene, Aija Rusiņa, Līga Puniņa.
Sakām paldies par veiksmīgo sadarbību projekta ekspertiem – konsultantiem, tulkiem un citiem
sadarbības partneriem, kas palīdzēja realizēt projekta ideju un piedāvāt izglītošanās iespējas un kopā
būšanas prieku projekta dalībniekiem!
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Projekta norise – semināri un semināru prakses daļas
jeb „Latvijā esmu sākusi ticēt saviem spēkiem!”
Daina Zelmene,
projekta „Dzīvot Latvijā – 2” koordinatore
Lai sasniegtu projekta mērķi – veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā –
projekta laikā tika izstrādāta adaptācijas programma trešo valstu valstspiederīgajiem „Dzīvot Latvijā –
no A līdz Z”, tā tika apgūta integrācijas kursos. Kursi veidoja trīs tematisku savstarpēji saistītu nodarbību
ciklu – „Es Latvijas sabiedrībā”, „Kā darbojas Latvijas valsts” un „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas”.
Programma tika veidota, balstoties uz IAC iepriekšējos integrācijas projektos izveidoto apmācības programmu
un mācību materiāliem trešo valstu valstspiederīgo integrācijas veicināšanai. Programmas ieviešanā tika
ņemta vērā IAC iepriekšējā pieredze, īstenojot projektu „Dzīvot Latvijā”.
Programmas apguves semināri notika, gan mācoties teorētiski, gan darbojoties un izzinot dzīvi Latvijā
praktiski. Teorētiskās nodarbības vadīja projekta komandas eksperti, tajās dalībniekiem tika piedāvāts
uzzināt pamatinformāciju par Latvijas sabiedrību. Lai nostiprinātu apgūtās zināšanas, teorētiskajai
informācijai sekoja praktiskā daļa – daudzveidīgi kultūru un sabiedrību izzinoši pasākumi. Katrā seminārā
piedalījās speciālisti, kuri bija kompetenti sniegt konsultācijas jautājumos, kas aktuāli mērķgrupai,
piemēram, sabiedrības integrācijas jomas, nodarbinātības eksperti, psihologs u. c.
Pirmajā seminārā „Es Latvijas sabiedrībā” dalībnieki guva informāciju un izpratni par Latvijas
sabiedrību, uzzināja būtiskāko par Latvijas iedzīvotājiem, sabiedrības struktūru, nodarbinātību un
ekonomiku. Lai veicinātu zināšanu saistību ar ikdienas dzīvi, dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties
otrajā semināra daļā – praktikumā un apmeklēt koncertu „R.  Paula dueti” un mākslas muzeju Rīgas
Birža. Mākslas muzejā dalībnieki uzzināja par Rīgas Biržas vēsturi, muzeja ekspozīcijām un dažādiem
mākslas un sadzīves priekšmetiem. Muzeja apmeklējums paplašināja imigrantu redzesloku par Latvijas
vēsturi un kultūru. Koncerta apmeklējums ļāva ieklausīties populārās latviešu un cittautu mūzikas pasaulē
un klausīties dziesmas, ko dziedāja Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš.
Otrajā seminārā „Kā darbojas Latvijas valsts” aplūkotie jautājumi bija saistīti ar Latvijas valsts
pamatprincipiem, valsts varas struktūru un likumdošanas pamatiem. Dalībnieki mācījās, kā veidota un
darbojas Latvijas Republika, kā funkcionē valsts pārvalde, ko nosaka Latvijas Satversme, kādas ir Latvijas
nozīmīgākās amatpersonas. Dalībnieki uzzināja, kur meklēt juridisko un cita veida palīdzību, risinot dažādas
sadzīves problēmas. Semināra praktiskā daļa notika Saeimas namā, kur dalībnieki saistošā ekskursijā gida
pavadībā uzzināja, kā tiek īstenota likumu izstrāde un pieņemšana, kā darbojas demokrātija Latvijā un kā
norit valsts vadītāju ikdiena. Praktiskā semināra daļa ļāva katram daudz personiskāk izprast likumdošanas
procesu Latvijā.
Trešā semināra „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas” tēma bija Latvijas kultūra. Semināra
teorētiskajā daļā dalībnieki iepazinās ar spilgtām Latvijas kultūras simboliem un notikumiem. Dalībnieki
uzzināja, kas ir tās Latvijas kultūras zīmes, ar ko lepojas Latvijas pamatiedzīvotāji, un tika rosināti
patstāvīgi izzināt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu arī pēc projekta beigām. Praktiskā semināra
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daļa notika maizes ceptuvē „Lāči”, kur tika piedāvāts uzzināt un pašiem redzēt, kā notiek Latvijā
tradicionālās un raksturīgās rudzu maizes cepšana – no mīklas raudzēšanas un mīcīšanas, līdz likšanai
krāsnī un gatavā klaipa baudīšanai. Dalībnieki iepazina latviešu tautas ticējumus, kas saistīti ar maizes
tapšanu un maizes vērtību. Katram dalībniekam pašam tika dota iespēja izmēģināt savas prasmes maizes
kukulīša gatavošanā.
Integrācijas kursu laikā dalībnieki saņēma darba lapas un informatīvos atbalsta materiālus, lai
jautājumus varētu izzināt padziļināti un savas zināšanas sniegt arī citiem līdzcilvēkiem – ģimenes locekļiem,
draugiem un paziņām. Dalībnieki saņēma arī informatīvas lapas, kurās norādītas dažādas iestādes, mājaslapu
adreses, tālruņa numuri, ko izmantot nepieciešamības gadījumā. Mācību materiāli ir nozīmīgs resurss, ko
var izmantot arī pēc projekta beigām.
Viens no semināru mērķiem bija veicināt latviešu valodas apguvi, tāpēc dalībnieki tika rosināti
saziņā vairāk lietot latviešu valodu un paplašināt vārdu krājumu tēmās, ko apguva teorētisko un praktisko
nodarbību laikā. Visi informatīvie materiāli tika piedāvāti gan krievu un angļu valodā, gan arī latviešu
valodā, lai veicinātu latviešu valodas apguvi.
Dalībnieki atzinīgi novērtēja gan semināru praktisko norisi, gan piedāvātos mācību un informatīvos
materiālus. Dalībnieki atzina, ka viņiem ļoti nozīmīga bija vizīte Saeimas namā, mākslas muzeja „Rīgas
Birža”, R. Paula koncerta apmeklējums un līdzdarbošanās maizes cepšanā vienā no Latvijas slavenākajām
maizes ceptuvēm – „Lāči”.
Semināru laikā dalībniekiem bija iespēja tikties ar dažādu jomu un nozaru ekspertiem un
speciālistiem. Šo tikšanos laikā tika sniegtas atbildes uz specifiskiem jautājumiem un saņemtas konsultācijas,
kur meklēt palīdzību dažādu problēmu risināšanai. Bija noorganizēta tikšanās ar pilsonības un migrācijas
jautājumu ekspertiem, kuri sniedza individuālas konsultācijas dalībniekiem, vienlaikus arī tika apkopoti
jautājumi padziļinātai izpētei.
Projektā bija iesaistītas ģimenes ar bērniem, un tieši šie dalībnieki norādīja uz informācijas trūkumu
par bērnu iespējām pilnveidot sevi, tāpēc tika piedāvāta interešu izglītības jomas speciālistu konsultācija.
Šī tikšanās bija nozīmīgs atbalsts bērnu vecākiem un vienlaikus arī veicināja jauniešu labāku integrāciju
Latvijas sabiedrībā.
Dalībniekiem bija iespēja tikties un uzklausīt arī psihologa ieteikumus par to, kā pārvarēt emocionālās
un psiholoģiskās grūtības, kas rodas, adaptējoties jaunā vidē, kā mazināt valodas psiholoģiskās barjeras,
kā strādāt ar emocijām un kā mazināt stresu, kā motivēt sevi. Projekts piedāvāja katram dalībniekam
nepieciešamības gadījumā saņemt arī individuālu psihologa konsultāciju.
Dalībnieki diskutēja par savu pieredzi un sniedza savstarpējus padomus, ko darīt, lai mazinātu
diskomfortu, mainot dzīvesvietu un apstākļus. Kāda dalībniece atzina: „Vissmagāk es izjūtu to, ka nācās
pārtraukt savu profesionālo karjeru. Pagaidām nav atzīts mans augstskolas diploms, un līdz ar to es nevaru
strādāt savā profesijā. Sapratu, ka Latvijā mani neviens negaida, ka te viss jāsāk no paša sākuma. Brīdī,
kad psiholoģiski jutos ļoti slikti, nolēmu uzrakstīt vēstuli pati sev. Tajā centos apkopot visu, ko es labi
protu. Rakstīju un visu uzskaitīju pa punktiem, pavisam izdevās uzrakstīt 53 lietas, ko es protu darīt
ļoti labi. To darīju, lai apliecinātu sevi un pati sev pierādītu, ka esmu noderīgs cilvēks sev, ģimenei un
sabiedrībai. Arī citiem iesaku rīkoties līdzīgi.”
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Viena no būtiskām atziņām, ko semināru laikā cilvēki pauda, ir tā, ka pašiem ir jāmeklē risinājumi
problēmām, nedrīkst tikai gaidīt, kamēr risinājumus piedāvās kāds cits no malas. Par to liecina kādas
projekta dalībnieces teiktais: „Es Latvijā dzīvoju jau četrus gadus. Savā iepriekšējā dzīvesvietā nejutos
piederīga, Latvijā es esmu sākusi ticēt saviem spēkiem. Man ir laba izglītība, tomēr mana profesija ir gana
specifiska un sākotnēji šķita, ka darbu profesijā neizdosies atrast. Dēls pārliecināja aktīvāk meklēt darbu
un ievietot sludinājumu, ka meklēju darbu. To izdarīju un sāku saņemt dažādus darba piedāvājumus. Pie
manis lēnām atnāca viena iespēja pēc otras, šobrīd jūtos sevi piepildījusi un realizējusi. Atzīstu, ka tas notika
tāpēc, ka pati meklēju šādu iespēju, mērķtiecīgi uz to gāju un ticēju pati sev.”
Semināros tika veicināta dalībnieku savstarpējā komunikācija un diskusijas par visdažādākajiem
jautājumiem un problēmām. Projekta īstenotāju komanda ar gandarījumu secina, ka projekts uzlaboja
dalībnieku saskarsmes prasmes – cilvēki projekta gaitā kļuva drošāki un pārliecinātāki par sevi, vieglāk
sāka kontaktēties cits ar citu, tika nodibinātas jaunas pazīšanās un tika uzturēti savstarpējie sakari
dalībnieku un projekta īstenotāju starpā arī tad, kad nenotika plānotās projekta aktivitātes.
Veiksmīgu semināru norisi nodrošināja tas, ka tajos tika ievērota teorijas un prakses vienotība, tika
reaģēts uz dalībnieku vajadzībām un programmas izmaiņas tika veiktas, ņemot vērā cilvēku intereses.
Nodarbībās tika respektēti cilvēku viedokļi un tika radīta psiholoģiski droša vide, kas veicināja mācīšanos
un arī problēmu identificēšanu.
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Pasākumi mērķgrupas atbalstam
jeb „Mani pirmie seši mēneši Latvijā bija ļoti skumji...”
Ingūna Irbīte,
projekta „Dzīvot Latvijā - 2” koordinatore

Projekta ietvaros tika īstenots īpašs pasākumu cikls, kas bija paredzēts mērķgrupas neformālās
komunikācijas veicināšanai un savstarpējā atbalsta saņemšanai – interešu klubi „Labai dzīvei Latvijā”
un pasākums kopā ar bērniem „Brīnumainā Latvija”.
Interešu klubi bija trīs emocionāli siltas un saturiski piepildītas pēcpusdienas, kuru norises
ilgums un dalībnieku skaits ievērojami pārsniedza projekta komandas sākotnējos aprēķinus. Klubu
tematiku veidoja paši projekta dalībnieki, gan piedāvājot citiem savas prasmes un talantus, gan izsakot
idejas par sev interesējošām tēmām un cilvēkiem.
Pirmā interešu kluba „Izgaršo Latviju” apmeklētāji dalījās savā „Latvijas garšā” – stāstīja par
pieredzi un emocijām Latvijas virtuves baudīšanā – „mana Latvija garšo pēc sātīgas rupjmaizes, uz
smilgas savērtām meža zemenēm, kūpinātām zivīm, neiedomājamas piena produktu daudzveidības,
Valmiermuižas alus, „Laimas” konfektēm”. Katram kluba dalībniekam bija iespēja nogaršot dažādas
maizes, gaļas un siera šķirnes, medu, ievārījumu, smiltsērkšķu sulu, kvasu, konfektes, saldējumu un
citus Latvijas gardumus. Interesenti varēja izpētīt šo produktu iepakojumu, saņemt informāciju par
ražotājiem un dažādām preču zīmēm, piedalīties jautrā viktorīnā par latviešu ēšanas ieradumiem
un mācīties produktu nosaukumus latviešu valodā. Vislielāko interesi raisīja kluba viesa Grigorija
Salnīša stāstījums. Grigorijs dzīvo Latvijā četrus gadus, lieliski runā latviešu valodā, māca vijoļspēli,
dzied latviešu korī un vada ekskursijas pa Rīgu piecās valodās. Viņa pieredze ir īsts integrācijas
veiksmes stāsts. Šīs veiksmes pamatā – cilvēka atvērtība, uzņēmība un stingra vēlme dzīvot piepildīti
savā jaunajā dzimtenē. Lūk, dažas Grigorija atziņas: „Es apsveicu Jūs ar šo izvēli – dzīvot Latvijā.
Dievs sargā atbraucējus, tomēr katram no mums tā ir bijusi ļoti grūta izvēle – mainīt dzīvesvietu,
darbu, atstāt draugus, kļūt no „savējā” par „svešo”. Latvieši saka – viņu virtuve neesot garšvielām
bagāta. Mēs, atnācēji, varam būt šīs „garšvielas” – saglabāt savas kultūras savdabību, dalīties ar
to, tāpat kā latvieši dalās ar savu. Lai sajustu Latvijas garšu, dodieties tur, kur kaut kas notiek!
Jūs vienmēr atradīsiet latviešus tur, kur skan mūzika, dziesmas, tur, kur ir tīra un skaista daba.”
Pasākuma izvērtējumos lasāms – „ļoti iedvesmoja Grigorija stāstījums”, „tik daudz dažādu cilvēku ar
savām izjūtām un gaumēm”, „pārtika ir liela daļa no katras tautas kultūras, identitātes, caur to labāk
iepazīstam pašu zemi un cilvēkus”.
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Otrā interešu kluba tēma bija „Kā uzsākt „savu lietu””. Mērķgrupas monitorings apstiprināja, ka
vislielākās grūtības cilvēkiem, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, saistītas ar nespēju realizēt sevi profesionāli,
veidot sekmīgu karjeru. Ekonomiskā krīze šo situāciju vēl vairāk saasinājusi. Tādēļ otrajā interešu
klubā skanēja pieredzes stāsti par to, kā sevi profesionāli pilnveidot, kā veidot savu uzņēmumu, kā
meklēt darbu, kā tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām un „liekā”
cilvēka sajūtu. Uzņēmēju SIA „Amber Puzzle” īpašnieku Agitas un Guntara Šmitiņu pieredze sava
biznesa uzsākšanā bija reāls piemērs no dzīves, par finansējuma saņemšanas iespējām un grūtībām, savas
biznesa nišas „ieraudzīšanu”, mācīšanos kā nepārtrauktu procesu, komandas darba svarīgumu un gatavību
pastāvīgām pārmaiņām. Uzņēmēju pieredze deva stimulu tālākām sarunām par projekta dalībnieku
panākumiem un neveiksmēm savas profesionālās dzīves veidošanā Latvijā. Kolorītām detaļām bagāts
bija Valentīna Pavlova stāstījums par to, kā viņa ģimenei neveiksme tekstilizstrādājumu izgatavošanas
biznesā sniedza sāpīgas, bet vērtīgas mācības, lai sekmīgāk attīstītos citās uzņēmējdarbības nozarēs.
Kluba noslēgumā tapa improvizēta „darba birža”, kurā katram dalībniekam bija iespēja pieteikt savus
talantus – mājokļa iekārtošanas, programmēšanas, pīrāgu cepšanas, šūšanas, bērnu pieskatīšanas,
valodas apmācības un daudzas citas prasmes. Interešu kluba apmeklētāji saņēma informatīvus
materiālus par atbalsta gūšanas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, neparastām un iedvesmojošām
biznesa idejām, darba meklētājiem noderīgiem interneta resursiem u. c.
Trešais interešu klubs „Jāņu tradīcijas un tradicionālo svētku svinēšana” notika vasaras
saulgriežu laikā, tādēļ tēmas izvēle bija gluži likumsakarīga. Meistaru Daces Sondares un Jeļenas
Sidorenko vadībā dalībnieki mācījās par latviešu tradicionālajiem svētkiem, praktiski apguva Jāņu
vainagu vīšanu, apgleznoja T kreklus ar latviešu rakstu zīmēm un klausījās Līgo dziesmas. Krāšņs dienas
noslēgums un pozitīvs izaicinājums dalībniekiem bija izrādes „Skroderdienas Silmačos” apmeklējums
Latvijas Nacionālajā teātrī. „Sekot lugai latviešu valodā, iejusties norisēs Latvijas lauku sētā pirms
vairāk nekā 100 gadiem, uztvert noskaņojumu publikā, kura zina no galvas katru nākamo izrādes vārdu,
– tā bija unikāla iespēja ieraudzīt Latviju „no iekšpuses””, atzina projekta dalībnieki.
Lielu projekta dalībnieku interesi un atsaucību raisīja iespēja piedalīties ekskursijā kopā ar
bērniem „Brīnumainā Latvija”. Vairāk nekā 50 mērķgrupas pārstāvji, no kuriem jaunākajam bija
tikai gads un četri mēneši, izmantoja iespēju pabūt ārpus Rīgas, baudīt dabu, izzināt Latvijas vēsturi
un ģeogrāfiju. Ceļojuma galamērķis bija Laumu dabas parks Kurzemē netālu no Talsiem. Vairākas
stundas ilgais ceļš pagāja nemanot, piedaloties viktorīnā „Brīnumainā Latvija” un klausoties stāstījumu
par Jūrmalu, Ķemeru dabas parku, Jaunmoku pili, Pūri, Talsiem un citiem interesantiem apskates
objektiem. Dabas parka izzināšana sākās ar došanos pa bišu taku. Gide iepazīstināja ar sarežģīto bišu
dzīvi – bišu saimes hierarhiju, bitēm – apkopējām, frizierēm, auklēm, sargiem un citu amatu veicējām,
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stāstīja par bišu unikālajām darba spējām un medus vākšanas tradīcijām. Gājiena noslēgumā katrs
dalībnieks varēja uzvilkt īpašu aizsargtērpu un kopā ar pieredzējušu bitenieku doties īstā bišu dravā.
Neviltota bija jauno bitenieku sajūsma pēc iznākšanas no dravas – „Mēs gaidījām un gaidījām, un
beidzot sagaidījām, kā piedzimst bitīte, kā viņa iztinas no šūniņas un notīrās. Mēs viņu nosaucām par
Maiju, un tagad viņa ir mūsu krustmeita”. Pēc „smagā” darba dravā dalībnieku vēderus iepriecināja
uz ugunskura vārīta zupa un pankūkas ar ievārījumu. Dienas turpinājumā katrs varēja atrast kādu sev
tīkamu nodarbošanos – liet vaska sveces, doties satikt zalkšu un trušu ģimenes, pieveikt sporta
trasi, zīmēt, piedalīties stafetēs, spēlēt bumbu vai badmintonu, mest disku un šautriņas, klausīties
varžu dziesmās, ieelpot ūdensrožu un rododendru aromātu vai vienkārši baudīt nesteidzīgas
sarunas. Ekskursijas izvērtējumā dalībnieki rakstīja – „tā bija iespēja daudz vairāk satuvināties ar
citiem projekta dalībniekiem, savām acīm redzēt Latvijas skaistākās vietas; šī diena sniedza pozitīvas
emocijas un labu garastāvokli, pārliecinājos, cik labvēlīgi ir cilvēki”.
Projekta „Dzīvot Latvijā – 2” pieredze rāda, ka pasākumi mērķgrupas atbalstam ir īpaši būtiski,
lai veidotu pozitīvu psiholoģisko klimatu, iedrošinātu un motivētu cilvēkus pašiem aktīvāk veidot savu
dzīvi Latvijā. To apliecina kādas projekta dalībnieces atziņa: „Mani pirmie seši mēneši Latvijā bija ļoti
skumīgi, bet, kopš atnācu uz šo projektu, jūtos daudz labāk. Liels paldies!”
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Imigrantus iekļaujoša prakse – projekta secinājumi
Daina Zelmene,
projekta „Dzīvot Latvijā - 2” koordinatore

Projekta īstenošanas laikā tika aptaujāti 38 projekta dalībnieki un tika izzināts viņu viedoklis par
adaptāciju Latvijas sabiedrībā. Aptaujājot dalībniekus, tika noskaidrots, ar kādām grūtībām saskaras
cilvēki, kuri ierodas Latvijā no citām valstīm, kā šīs grūtības tiek pārvarētas, kāda informācija visvairāk
nepieciešama imigrantiem, kādi šķēršļi kavē latviešu valodas apguvē un citi jautājumi. Projekta aktivitāšu
laikā notika diskusijas gan dalībnieku starpā, gan ar ekspertiem, gan ar projekta vadības komandu, un to
laikā tika apkopoti dalībnieku viedokļi par iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Pamatojoties uz aptaujas un
diskusiju rezultātiem, tika izstrādātas rekomendācijas sabiedrības integrācijas jomas speciālistiem par
to, kā mazināt imigrantu adaptācijas riskus un grūtības iekļauties sabiedrībā un kā veicināt imigrantus
iekļaujošu praksi.

Iekļaušanās šķēršļi
Projekta „Dzīvot Latvijā – 2” dalībnieki izvērtēja šķēršļus, kas viņiem kavē adaptāciju jaunā vidē, un
atbildēja uz jautājumu, kas ir būtiskākais traucēklis, iekļaujoties Latvijas sabiedrībā.
1. attēls. Lai labi dzīvotu Latvijā, man pietrūkst
Zināšanas par savām tiesībām
5%
Valodas zināšanas
26 %
Darbs
37 %

Līdzcilvēku sabiedrība
32 %
Par būtiskāko trūkumu, lai dzīve Latvijā būtu uzskatāma par labu, aptaujātie min grūtības atrast
darbu. Atbilžu pamatojumos aptaujātie minējuši – „nav iespēja sevi apliecināt profesionāli, nav interesanta
darba, trūkst iespējas normāli nopelnīt”. Iespēja strādāt savā profesijā un izmantot savas zināšanas ir viens

10

no priekšnoteikumiem, lai iebraucēji veiksmīgāk integrētos uzņemošajā sabiedrībā, par to liecina kāda
projekta dalībnieka sacītais: „Mana iedzīvošanās jaunā vidē ir bijusi ļoti dažāda – prieka brīži ir mijušies ar
drūmām pārdomām un pesimismu. Pēc ierašanās bija ļoti grūti, jo savā iepriekšējā dzīvesvietā pārtraucu savu
profesionālo karjeru un Latvijā neizdevās atrast līdzvērtīgu darbu, un savas zināšanas un prasmes nevarēju
lietot. To izjutu kā milzīgu kritienu atpakaļ un bija grūti samierināties.”
32 % aptaujāto kā šķērsli labai dzīvei Latvijā min faktu, ka viņiem trūkst līdzcilvēku sabiedrības.
Kā pamatojumu aptaujātie visbiežāk atzīst – „man pietrūkst manu draugu, man nav iespējas atrasties
līdzcilvēku sabiedrībā”. Projekta dalībnieki vairākkārt uzsvēra vēlmi komunicēt ne tikai savstarpēji, bet arī
ar Latvijas pamatiedzīvotājiem, lai labāk saprastu šejienes dzīvi un cilvēkus.
26 % aptaujāto min, ka labi dzīvot Latvijā traucē nepietiekamas latviešu valodas zināšanas. Analizējot
grūtības latviešu valodas apguvē, projekta dalībnieki akcentē nepieciešamību kursos mācīt valodu tā, lai ne
tikai iegūtu noteiktu valodas zināšanu kategoriju, bet arī varētu valodu lietot ikdienā. Dalībnieki norāda,
ka valodas mācīšanos atvieglo atrašanās latviskā valodas vidē un sarunāšanās ar latviešu tautības cilvēkiem.
5 % norāda, ka, ierodoties uz dzīvi Latvijā, viņiem ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām.
Dalībnieki aptaujā atbildēja uz jautājumu, no kādiem avotiem viņi uzzina par notiekošo Latvijā.
2. attēls. Avoti, no kuriem gūstu sev interesējošo informāciju par notiekošo Latvijā
Prese
12 %
Citi lilvēki
19%

TV, radio
19 %

Internets
50 %

Lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka informāciju par notiekošo Latvijā gūst no interneta (50 %). No
pārējiem masu medijiem informāciju uzzina 31 %. Citus cilvēkus kā informācijas ieguves avotu norāda 19 %
aptaujāto.
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Kā veicināt imigrantu iekļaušanos sabiedrībā
Projekta īstenotāji, analizējot dalībnieku viedokļus un projekta pieredzi kopumā, apkopoja galvenos
secinājumus, kā var veicināt imigrantu iekļaujošu praksi.
1. Nepieciešams atvieglot un vienkāršot citās valstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā.
Tas veicinātu ātrāku imigrantu atgriešanos darba tirgū, un būtu iespējams pilnīgāk izmantot viņu
profesionālās zināšanas un prasmes.
2. Interneta vidē vēlams izveidot mājaslapu vai sadaļu mājaslapā, kurā dažādās valodās (latviešu, krievu,
angļu) būtu pieejama informācija par imigrantu iespējām un tiesībām Latvijā.
3. Īstenojot integrācijas projektus, jāparedz aktivitātes, kas
4. veicina dialogu un paplašina kontaktus starp imigrantiem un Latvijas pamatiedzīvotājiem,
5. paplašina savstarpējos kontaktus imigrantu starpā un veicina savstarpējā atbalsta un pašpalīdzības
tīklu izveidošanu.
6. Nepieciešams sniegt īpašu atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu imigrantu bērnu iekļaušanos
Latvijas sabiedrībā. Ģimenēm ar bērniem jāsniedz informācija par dažādām interešu izglītības iespējām,
par iespējām bērniem iesaistīties dažādos projektos un aktivitātēs.
7. Imigrantiem jāsniedz atbalsts latviešu valodas apguvē dažādos kursos, projektu pasākumos. Latviešu
valodas apguves nodarbību laikā vēlams pieaicināt psihologus, lai, uzsākot valodas mācīšanos,
dalībniekiem mazinātu stresu un vairotu prasmes sevi motivēt un disciplinēt. Latviešu valodas apguvē
vēlams plašāk izmantot interneta iespējas un veidot mācību programmas un materiālus e-vidē.
8. Lai veicinātu imigrantu iekļaušanos Latvijas ekonomiskajā dzīvē, jāsniedz informatīvs atbalsts par
uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā. Līdzās informatīvam atbalstam jāorganizē tikšanās ar uzņēmējiem,
kā arī konsultācijas tiem cilvēkiem, kuri uzsāk uzņēmējdarbību.
9. Jāplāno īpaši atbalsta pasākumi gados vecākiem cilvēkiem, kuri ieradušies uz dzīvi Latvijā.
Īstenojot integrācijas pasākumus, tajos vairāk jāiesaista cilvēki, kuri paši veiksmīgi integrējušies
Latvijā. Tas veicinās pozitīvas prakses un pieredzes tālāknodošanu un izplatīšanu.
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Dzīvot Latvijā – problēmas un risinājumi
Ligita Ļūmane, projekta konsultante,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadošā vecākā referente
Elīna Zagorska, projekta konsultante,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes referente

Lielākā daļa trešo valstu valstspiederīgo uzsver, ka viens no pārcelšanās iemesliem ir būtiskās
atšķirības dzīves līmenī un dzīves apstākļos Latvijā un viņu iepriekšējā mītnes zemē. Latvijā, kā Eiropas
Savienības dalībvalstī, gan viņiem pašiem, gan viņu bērniem būs labākas perspektīvas. Kāds cits pārcelšanās
iemesls ir ģimenes apstākļi, jo nereti Latvijā dzīvo tuvi radinieki – bērni vai arī vecāki un vecvecāki,
kuriem ir pasliktinājies veselības stāvoklis un nepieciešama palīdzība un aprūpe. Vēl viena trešo valstu
valstspiederīgo daļa ir repatrianti – latvieši vai personas, kuriem viens no vecākiem vai vecvecākiem ir
latvietis un kuri kā galveno pārcelšanās iemeslu min vēlmi dzīvot vecāku vai vecvecāku dzimtenē.
Pārceļoties uz Latviju, trešo valstu valstspiederīgajiem visvairāk ir nepieciešama informācija par
nodarbinātības iespējām, latviešu valodas apguvi, izglītības sistēmu, medicīnas aprūpi un sociālo jautājumu
risināšanu. Galvenie informācijas avoti ir interneta resursi, Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde, kā arī nereti personīgie kontakti – radi un draugi, kuri jau dzīvo Latvijā.
Kopumā trešo valstu valstspiederīgie atzīst, ka informācija par pārcelšanās formalitātēm un valsts
atbalstu ir pieejama un pietiekama. Ļoti vērtīga informācija ir atrodama Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājaslapā un izdotajos bukletos. Tādējādi lielākajai daļai imigrantu jau pirms pārcelšanās bija
informācija par dzīves un sociālajiem apstākļiem Latvijā, līdz ar to viņi zināja, ko gaidīt. Problēmas ar
informācijas iegūšanu bija personām, kuras iepriekšējā mītnes zemē dzīvoja tālu no valsts galvaspilsētas,
un tādēļ viņiem nebija iespējas apmeklēt vai sazināties ar Latvijas pārstāvniecību savā valstī.
Galvenās jomas, kurās trešo valstu valstspiederīgajiem nepieciešams valsts atbalsts, – latviešu valodas
apguve, darba un dzīvesvietas atrašana, juridiska rakstura konsultācijas, kā arī kvalifikācijas celšanas un
pārkvalifikācijas kursi.
Reizēm daļa trešo valstu valstspiederīgo tomēr ir vīlušies. Viņi bija gaidījuši labākus dzīves apstākļus,
jo iepriekš ģimenē par Latviju runāja kā par pasaku zemi, bet nereti reālajā dzīvē ilgstoši nav darba,
pat ne pastāvīgas dzīvesvietas. Personas, kuru dzīves līmenis pēc pārcelšanās uz Latviju ir pasliktinājies,
kā galveno iemeslu min vispārējo cenu līmeni valstī, kas ir augstāks nekā viņu iepriekšējā dzīvesvietā,
un nodarbinātības problēmas – ilgstošas grūtības atrast darbu, kam par iemeslu ir arī latviešu valodas
neprasme. Bieži cēlonis negatīvām izmaiņām ir valsts ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, kuras dēļ
zaudēts jau iegūtais darbs vai arī samazināta darba samaksa. Daļa trešo valstu valstspiederīgo pēc darba
zaudēšanas vērsušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai celtu savu kvalifikāciju vai pārkvalificētos, tomēr
lielākā daļa ir apmierināta ar savu izglītību un neuzskata, ka viņiem nepieciešama pārkvalifikācija. Savukārt
citi uzskata, ka papildu izglītošanās un kvalifikācijas celšana ir nepieciešama nepārtraukti, lai noturētos
darba tirgū. Diemžēl nereti tiek pausts viedoklis, ka NVA tikai formāli veic tās pienākumus un reāla palīdzība
darba atrašanā netiek piedāvāta. Vairāki atbraucēji saskārušies ar problēmu, ka to ārvalstīs izdotie izglītības
dokumenti Latvijā netiek atzīti, līdz ar to nav iespēju pierādīt savu kvalifikāciju.
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Lielākā daļa trešo valstu valstspiederīgo, pārceļoties uz Latviju, nezināja latviešu valodu, vai
arī zināšanu līmenis bija nepietiekams, lai spētu pilnvērtīgi komunicēt latviešu valodā. Viņi atzīst, ka
pārcelšanās procesā un jau pēc pārcelšanās bija nepieciešami tulka pakalpojumi, jo nebija radu vai draugu,
kas varētu palīdzēt iztulkot nepieciešamo informāciju. Vairākos gadījumos trešo valstu valstspiederīgie
negaidīja un necerēja uz palīdzību no valsts, tāpēc vēl jo vairāk pozitīvi novērtē Nodarbinātības valsts
aģentūrā pieejamos bezmaksas latviešu valodas kursus.
Juridiska rakstura konsultācijas pēc pārcelšanās ir nepieciešamas galvenokārt uzņēmējiem – personām
vecumā ap 30 gadiem un ar augstāko izglītību, kuri Latvijā nolēmuši veidot savu biznesu. Diemžēl jurista
konsultācijas ir vajadzīgas arī tajos gadījumos, kad trešo valstu valstspiederīgie likumu nezināšanas un
arī daļēji savas lētticības dēļ tikuši apkrāpti, iegādājoties nekustamos īpašumus vai slēdzot darba un īres
līgumus.
Vecāka gadagājuma trešo valstu valstspiederīgie kā vienu no svarīgākajām problēmām min veselības
aprūpi – augstās izmaksas un nepieejamību. Viņus uztrauc ar pensiju saistītie jautājumi – tās lielums,
pensijas vecuma paaugstināšana, kā arī pensijas saņemšana no iepriekšējās mītnes valsts. Savukārt jaunākie
atbraucēji par problemātisku jomu uzskata atbalstu bērniem un jaunajām māmiņām – pirmsskolas iestāžu
pieejamību, bērna kopšanas pabalsta apmēru un to, ka trūkst līdzekļu bērnu izglītībai, lai gan formāli
pamatizglītības iegūšana Latvijā ir bezmaksas. Dzīvokļa jautājumu risināšanā parasti palīdzība tiek lūgta
draugiem un radiem, jo šajā jomā valsts nekādu palīdzību nesniedz un arī saņemt aizdevumu dzīvokļa
iegādei ir problemātiski.
Novērtējums par valsts atbalsta pietiekamību ir neviennozīmīgs – daļa ieceļotāju uzskata, ka tas
ir pietiekams un adekvāts, tomēr aptuveni tikpat daudz aptaujāto uzskata, ka atsevišķās jomās tas ir
nepietiekams un nepilnīgs. Liela daļa trešo valstu valstspiederīgo pie savām pašreizējām problēmām, kuru
risināšanā tie cer saņemt valsts atbalstu, min arī atbalstu biznesam un lauksaimniecībai, dažādu veidu
sociālo atbalstu, grūtības ar kredītu saņemšanu, juridisko un informatīvo atbalstu jautājumos, kas saistīti
ar integrāciju un iekļaušanos sabiedrībā.
Lielākā daļa aptaujāto trešo valstu valstspiederīgo uzskata, ka ir spējuši adaptēties dzīvei Latvijā un
tās sabiedrībā, pateicoties draugiem un radiem, kā arī būtiska nozīme ir valsts institūciju un nevalstisko
organizāciju atbalstam, rīkojot latviešu valodas apguves kursus un dažādus integrācijas pasākumus. Lai gan
daļa aptaujāto tomēr uzskata, ka šādām nodarbēm viņiem nav laika un galvenais ir tikai latviešu valodas
apguve, vairākums šādu pasākumu dalībnieku tos vērtē ļoti atzinīgi un izsaka vēlmi piedalīties vēl un vēl.

14

Psiholoģiskie procesi,
kas saistīti ar adaptāciju Latvijā
Marina Dango, projekta konsultante,
psihologs

Nesen žurnālā „Psiholoģijas pasaule” izlasīju teikumu, kas manī raisīja pārdomas – „Radīt savu dzīvi –
kā to darīt? Sākt no kaut kā vai sākt no nulles? Radīt pašam vai labāk paļauties uz citiem – likteni, Dievu?
Baidīties no dzīves krīzēm vai izmantot tās kā iespēju? Šaubīties vai izdarīt izvēli? Kā radīt savu personīgo,
vienīgo, unikālo dzīvi?”
Projekta „Dzīvot Latvijā – 2” dalībnieki apliecināja, ka tas ir iespējams – turpināt radīt savu vienīgo,
unikālo dzīvi, arī pārceļoties uz dzīvi mūsu zemē Latvijā. Viņu apbrīnojamie stāsti ļāva mums – programmas
veidotājiem – citām acīm paskatīties uz mūsu dzimteni, ļāva labāk saprast, kādām grūtībām ir jāiet cauri,
uzsākot dzīvi svešā vietā. Droši varu apgalvot, ka programma „Dzīvot Latvijā no A līdz Z” palīdz cilvēkiem
adaptēties svešā vidē, iepazīt Latviju. Viens no programmas uzdevumiem bija parādīt, kādi psiholoģiskie
mehānismi darbojas pārmaiņu procesā, cilvēkiem mainot mītnes valsti.
Pirmais no jēdzieniem, kas jāpiemin, ir sociālā adaptācija – cilvēka pielāgošanās sociāli kulturālai videi
migrācijas, sociālās izolācijas vai darba maiņas gadījumā. Sociālo grupu piemērošanās jaunai sociāli kulturālai
videi notiek caur vērtību sistēmu un darbības veidu saskaņošanu. Pētījumi liecina, ka Latvijā dominējošās vērtības
ir veselība, godīgums, laba ģimenes dzīve, patstāvīgi ienākumi, labs darbs, dzīvesprieks un latviešu valoda.
Semināra dalībnieki atzina, ka viņus uzrunā tādas vērtības, kā ģimene, labs darbs, godīgums un latviešu valoda.
Galvenajās grūtības, ar ko cilvēki saskaras, mainot dzīvesvietu, ir valodas lietošana un ar to saistītā
psiholoģiskā barjera. Pēc projekta dalībnieku domām, viens no iemesliem, kāpēc ir grūti lietot latviešu
valodu Latvijā, ir pārlieku lielā tolerance un pāriešana uz sarunu partnera dzimto valodu pēc pirmajām
grūtībām izteikties latviski.
Valodas psiholoģiskā barjera ir bailes runāt svešvalodā. Pēc psihologu domām, iemesli tam ir vairāki –
nepārliecinātība par savām zināšanām, nevēlēšanās sajusties kā mazam muļķa bērnam; ja valodas lietošana
nav automātiska, vairāk domājam par to, KĀ mēs runājam, nevis, KAS mums sakāms. Taču galvenais
iemesls barjerai valodas lietošanā ir dziļi personisks. Ja kaut ko darām ne tik labi, kā vēlētos, tas var tikt
uztverts kā mūsu vājums.
Daži ieteikumi, kā pārvarēt psiholoģisko barjeru. Tie aktīvi tika pārrunāti arī ar projekta dalībniekiem.
Uzlabot prasmi runāt latviski. Uzsvērt sev veiksmīgos valodas lietošanas gadījumus (atbilde pa telefonu,
daži teikumi veikalā), kā arī pamanīt progresu valodas lietošanā un uzslavēt sevi par to. Ticība saviem
spēkiem rodas, ja pārtraucam pievērst lielu uzmanību faktam, ka runājam svešvalodā. Daudzveidīgas
iespējas valodas lietošanā – izvēlēties interesantas sarunas tēmas un radīt nepiespiestu atmosfēru, lai
pārslēgtu uzmanību no valodas uz sarunu, vai arī – atrast tādu sarunu biedru, kas nepārvalda jūsu dzimto
valodu.
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Projekta dalībnieki atzīst, ka Latvijā viņi dzīvo starpkultūru sabiedrībā. Grupas ar dažādām kultūrām,
etnisko un reliģisko piederību saglabā atvērtas mijiedarbības attiecības, atzīst savas un citu grupu vērtības
un dzīvesveidu, ka ikvienam ir vienādas tiesības, pienākumi un iespējas, grupu starpā pastāv iecietība,
jo dažādība tiek uzskatīta par pozitīvu vērtību sabiedrības izaugsmei. Taču savstarpējai sapratnei
traucējošas parādības ir stereotipi, diskriminācija, neiecietība un ksenofobija.
Stereotipi – noturīgi, pārspīlēti un neobjektīvi priekšstati par kādu cilvēku grupu. Stereotipi ir
pārlieku vienkāršoti priekšstati par kādu sociālo grupu. Šajos priekšstatos dominē pieņēmums, ka visiem
grupas pārstāvjiem piemīt noteikts īpašību kopums, tiem nav individuālu atšķirību. Piemēram, visi latvieši
ir vēsi, atturīgi. Tā ir akla sekošana izveidotajiem paraugiem un var apdraudēt veiksmīgu komunikāciju.
Neiecietība – negatīva attieksme pret cilvēkiem, viņu dzīvesveidu, uzskatiem, paražām, ticību.
Neiecietība balstās uz aizspriedumiem pret dažādām etniskām grupām un šo grupu atsevišķiem pārstāvjiem.
Diskriminācija – nepamatoti atšķirīga attieksme pret vecumu, dzimumu, etnisko piederību, seksuālo
orientāciju.
Ksenofobija – bailes vai stipri izteikta nepatika, ko izjūt pret svešiniekiem, to kultūru, kas var veicināt
neloģisku, nekontrolētu rīcību (sveštautiešu nīšana, bailes no ārzemniekiem, bailes no citādā).
Pat dziļi iesakņojušos stereotipus ir iespējams pārskatīt, pārvarot informācijas trūkumu, interesējoties
par citām iedzīvotāju grupām, to domāšanas un dzīvesveidu, par kultūru; pretī neiecietībai liekot toleranci,
kas ir iecietība pret tiem, kas ir citādi.
Sarunās ar projekta dalībniekiem noskaidrojās, ka dažiem adaptācijas process vēl turpinās pat pēc
pieciem Latvijā nodzīvotiem gadiem, taču citi atzina, ka grūtākais adaptācijas procesā ir jau aiz muguras.
Jebkuras pārmaiņas vai izšķirošs pagrieziens cilvēka dzīvē saistās ar jēdzienu krīze. Arī par tās
izpausmēm runājām ar projekta dalībniekiem. Psihologi definējuši, ka būt krīzē nozīmē izdzīvot trauksmi,
kas pārmāc citas sajūtas, sajusties bezpalīdzīgam un bezspēcīgam, piedzīvot kaunu, justies skumjam, jo
piedzīvots zaudējums, piedzīvot dusmas un naidu, sastapties ar iepriekš atlikto, neatrisināto, iepriekšējās
pieredzes pārvērtēšanu; vērtēt, analizēt, saprast un domāt. Šis emociju spektrs un katra individuālā
pieredze krīzes pārvarēšanā bija par pamatu grupas dziļākām sarunām, kas ļāva labāk iepazīt un saprast
citam citu.
Krīzes izpausmes:
• krīzes laikā rodas jautājumi – kā dzīvot, ko darīt, kas būs tālāk;
• krīzes darbības var būt tik dažādas – haotiskas un mērķtiecīgas, stereotipiskas un atšķirīgas;
• krīzes laikā radušās domas – godīgas un patiesas, viltīgas un rafinētas, personīgā pieredzē balstītas un no
citiem patapinātas;
• krīzes laikā rodas emocijas – sāpes, izmisums, apjukums, bēdas, neizpratne, skaudība, aizvainojums,
naids, dusmas, gļēvums, drosme;
• krīzes laika pozitīvās pārmaiņas – cerība, iespēja, aktivitāte, atbildība, brīvība, jaunrade.
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Savstarpējais atbalsts un iejūtība, spēja būt šeit un tagad, kā arī spēja būt elastīgam un radošam
ir iespēja izkļūt no krīzes. Iespēja, kas jāizmanto.
Krīze ir iespēja pārvērtēt savu dzīvi, turpināt to radīt kā unikālu un neatkārtojamu.
„Dzīve ir grūta. Tā ir liela patiesība, viena no vislielākajām. Tā ir dižena patiesība, jo tiklīdz patiesi
to atzīstam, mēs to pārvaram. Tai brīdī, kad mēs patiešām zinām, ka dzīve ir grūta, – brīdī, kad to no tiesas
saprotam un pieņemam, – dzīve pārstāj būt grūta.
Dzīve ir problēmu virkne. Vai mēs gribam par tām gausties vai pārvarēt tās? Vai gribam iemācīt
saviem bērniem problēmas risināt? Dzīvi grūtu padara tas, ka saskaršanās ar problēmām un to risināšana
ir sāpīgs process…
Kas tad ir šie instrumenti, ciešanu izdzīvošanas paņēmieni, līdzekļi, kā konstruktīvi pārdzīvot
problēmu radītās sāpes, kurus es dēvēju par disciplīnu? Lūk, četri – baudījuma atlikšana, atbildības
uzņemšanās, realitātes novērtēšana un līdzsvarotība.”
(Skots Peks, “Nepazīstamais ceļš”)
Adaptācijas process cilvēkos izraisa stresu, kas ir atbildes reakcija uz pārmaiņām. Tāpēc laiks
projekta nodarbībās tika atvēlēts arī stresa pārvarēšanas ieteikumiem. Lūk, daži no tiem garīgā līdzsvara
atgūšanai – fiziskas aktivitātes, relaksējošas tehnikas, sociālie kontakti, līdzsvars starp darbu un atpūtu, labas
profesionālās prasmes, pozitīva domāšana, stabila pašapziņa. Cilvēki mēdz domāt racionāli (tas ir noticis,
meklēšu problēmas risinājumu) un iracionāli (kāpēc tas vienmēr notiek ar mani?). Tieši stresa situācijās
mūsu domāšana biežāk nekā parasti kļūst iracionāla, tāda, ko raksturo kategoriskums, nepatiesums, spēcīgu
emociju klātesamība. Savukārt racionālas domas ir balstītas pieredzē, tās ir patiesas, relatīvas, mērenas,
neizsauc pārāk spēcīgas emocijas, līdz ar to ir vairāk virzītas uz mērķa sasniegšanu.
Domas, kas saistītas ar veiksmi, ir racionālas, jo tajās izpaužas:
• vajadzība pēc sasniegumiem;
• pašiedvesma;
• veiksmes gaidas;
• gandarījums no darbošanās;
• pozitīvs sevis novērtējums;
• ticība saviem spēkiem;
• iekšējā kontrole;
• prasmju pilnveidošana;
• atslābināšanās;
• apziņa, ka uzdevums nav pārāk grūts.
Savukārt psiholoģe Sonja Ļubomirski (ASV), viena no vadošajām pozitīvās psiholoģijas pārstāvēm
pasaulē atzīst, ka laimes izjūta lielā mērā ir atkarīga no cilvēka paša – no iedzimtības, dzīves mērķiem,
un tikai 10 % laimes sajūtas ir atkarīga no apkārtējās vides faktoriem – dzīvesvietas, ienākumu līmeņa,
piederības kādam sociālajam slānim.
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Psiholoģe iesaka 12 praktiskus padomus ceļā uz laimi un līdzsvaru:
• esiet pateicīgi;
• noskaņojieties optimistiski;
• nesalīdziniet sevi ar citiem;
• izrādiet labestību;
• pielieciet pūles, veidojot attiecības ar citiem cilvēkiem;
• izdomājiet grūtību pārvarēšanas metodes;
• mācieties piedot;
• tiecieties pēc izjūtas, ko var salīdzināt ar „straumi”;
• izbaudiet dzīves garšu;
• izraugieties atbilstošus mērķus;
• attīstiet sevī garīgumu;
• rūpējieties par savu ķermeni.
Nodarbību noslēgumā tika akcentēta pozitīvo domu nozīme un pozitīvās pieredzes pārnešana.
Dalībnieku atsauksmēs par nodarbībām lasāms:
„Piedalīšanās projektā palīdz man integrēties sabiedrībā un sniedz man morālu atbalstu. Paldies
par projekta īstenošanu un palīdzību adaptēties. Patika nodarbības ar psihologu. Neskatoties uz to, ka jau
daudz zinu, šodien bija daudz atklājumu. Nodarbības laikā tika izteikta interesanta doma, ka nepieciešams
izvērtēt savu dzīvi un celt pašapziņu – man tas ir ļoti svarīgi.”
Novēlu katram veiksmīgi tik galā ar izaicinājumiem, ko dzīve piedāvā!
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Living In Latvia

The projects implemented by Education Development centre
give a possibility for the people who have recently settled in Latvia –
the nationals of the European third countries:
• meet people with similar experience and share the solutions of the problems;
• gain knowledge and informational materials about life in Latvia;
• participate in practical, hands-on sessions and educational excursions;
• ask questions and receive the consultations from different specialists;
• improve their knowledge of the Latvian language;
• meet like-minded people and establish future friendships

Education Development Centre has been implementing the projects
of the Integration Fund of the European Third country nationals since 2009.
The project participants have had the possibility:
• to gain knowledge about the state and laws of Latvia, its geography and population, national economy
and employment, history, culture, traditions and other issues in face-to-face and distance education
meetings;
• to receive consultations from the specialists on employment, citizenship and migration issues, the
lawyers, psychologists, social workers, specialists on general and interest education as well as other
specialists;
• to participate in educational excursions in the Saeima of Latvia, Riga Municipality, State Social insurance
agency, art museum Rīgas Birža, Rīga History and navigation museum, Old Riga;
• to attend performances in the National Opera of Latvia and National Theatre of Latvia;
• to attend the concert of Raimonds Pauls with the participation of the Maestro and learn the Līgo songs
together with Ilga Reizniece;
• to make pottery in the practical sessions with the artist in ceramics Ingrīda Žagata in her studio „Cepļi”,
to bake bread under the guidance of bakers in „Lāči” bakery, to make candles, to learn about the life of
the bee-keeper, to paint T-shirts, make the Jāņi wreaths and express themselves creatively in different
other forms.

If you want to learn more about these activities and participate in further projects
implemented by Education Development
visit the home page www.iac.edu.lv,
call 67503730, write iac@latnet.lv!

Жить В Л атвии

В рамках проектов Центра развития образования (IAC)
гражданам третьих стран Европы, недавно прибывшим в Латвию,
предоставляется возможность:
• познакомиться с людьми с похожим опытом и обменяться опытом решения проблем;
• получить разнообразные знания и информативные материалы о жизни в Латвии;
• участвовать в практических занятиях и познавательных экскурсиях;
• задать вопросы и получить консультацию экспертов;
• пополнить свои знания латышского языка;
• найти единомышленников и друзей.

Проекты Европейского фонда интеграции граждан третьих стран
Центр развития образования (IAC) проводит с 2009 года.
Участники проектов имели возможность:
• учиться и получить материалы о Латвийском государстве, о людях, традициях и природе Латвии;
• на семинарах и дистанционно расширить знания о Латвийском государстве, о законах, географии,
жителях, хозяйстве, занятости населения, истории, культуре, традициях Латвии и др.;
• получить консультацию экспертов по делам занятости, гражданства и миграции, юристов, психологов,
социальных работников, экспертов всеобщего образования и образования по интересам, а также
других специалистов;
• участвовать в учебных экскурсиях и посетить здание Саэймы Латвийской Республики и здание
Рижской Думы, Агентство государственного социального страхования, Художественный музей
Рижскую Биржу, Музей истории Риги и мореходства, Старую Ригу;
• посетить спектакли Латвийской Национальной оперы и Национального театра Латвии;
• послушать концерт Раймонда Паулса с участием самого Маэстро и учиться песни Лиго у Илги
Рейзниеце;
• на практических занятиях изготовить глиняную посуду в гончарной мастерской «Цепли» керамика
Ингриды Жагаты, выпекать хлеб под руководством пекарей из хлебопекарни «Лачи», лить свечи,
ознакомиться с жизнью пчёл в обществе настоящего пчеловода, проводить дегустацию выращенных
и приготовленных в Латвии продуктов питания, разрисовывать майки, плести венки на Янов день и
проявить другие свои творческие способности.

Если желаете узнать обо всём больше и принять участие
в дальнейших проектах IAC,
Посетите домашнюю страничку www.iac.edu.lv,
звоните 67503730, пишите iac@latnet.lv

Izglītības attīstības centrs
Dzirnavu iela 34a–8, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67503730; Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv
www.iac.edu.lv

Izglītības attīstības centrs ir nevalstiska organizācija,
kas dibināta ar mērķi sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu
un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.
Šī mērķa īstenošanai IAC izmanto projektus un citas darbības formas, dodot ieguldījumu dažādu sabiedrības grupu
mūžizglītības veicināšanā atbilstoši Latvijas Valsts interesēm. Sadarbība ar IAC Tev piedāvā iespēju pilnveidot savu
personību un profesionalitāti, gūt radošus impulsus savas karjeras attīstībai, veidot personiskus un profesionālus
kontaktus domubiedru grupās, attīstīt savas iemaņas un konkurētspēju.
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