
Nacionālais integrācijas centrs

21.02.2013

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Nacionālais integrācijas centrs

Līdzīgi kā latviešu bērniem jāiejūtas skolā Īrijā, Vācijā vai Nīderlandē, 
arī Latvijas skolās savas gaitas jāuzsāk bērniem ar dažādu etnisko 

izcelsmi un citas kultūras pieredzi. 

Tie ir un būs jauni izaicinājumi ne tik vien šiem bērniem un viņu 
ģimenēm, bet arī skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem.

NIC izveidots ar mērķi sniegt atbalstu gan cilvēkiem, kas uzsāk dzīvi 
Latvijā, gan arī to profesiju pārstāvjiem, kas ar tiem saskaras.



Nacionālā integrācijas 

centra vīzija

NIC ir ilgtspējīga trešo valstu valstspiederīgo 

integrāciju atbalstoša un veicinoša struktūra –

galvenais kontaktpunkts imigrantiem un centrālā

koordinējošā institūcija integrācijas procesā

iesaistītajām pusēm.

Projekta specifiskais mērķis: attīstīt centru kā ilgtspējīgu un koordinējošu 
institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot trešo valstu 
valstspiederīgo piekļuvi dažāda veida atbalsta pakalpojumiem, lai palīdzētu 
integrēties Latvijas sabiedrībā un veicināt izpratni par migrāciju uzņemošajā
sabiedrībā.

Pakalpojumi
„Nacionālais integrācijas centrs” (NIC) saviem klientiem palīdz risināt 

jautājumus, kas saistīti ar dažādu pakalpojumu pieejamību un nodrošina 
šādu speciālistu konsultācijas:

• soci ālais darbinieks novērtē personas vai ģimenes situāciju un sniedz 
ieteikumus tās uzlabošanai ar citu speciālistu palīdzību;

• soci ālais pedagogs iepazīstina vecākus un bērnus ar Latvijas kultūru, 
sadzīvi un tradīcijām;

• psihologs sniedz emocionālu atbalstu, palīdz veidot harmoniskas 
attiecības ģimenes lokā un ar citiem cilvēkiem, stiprina pārliecību par sevi 
un saviem spēkiem;



Pakalpojumi
• latviešu valodas skolot ājs – konsultants noskaidro klienta valodas 

prasmes līmeni, izvēlas klientam vispiemērotākās latviešu valodas apguves 
metodes un palīdz sastādīt labāko valodas apguves plānu;

• jurists palīdz orientēties Latvijas tiesību normās un procesos, nodrošina 
atbalstu dokumentācijas, kas nepieciešama saziņai ar valsts pārvaldes un 
pašvaldību iestādēm, sagatavošanā;

• profesion ālās izvēles speci ālists izvērtē klienta profesionālo prasmju un 
zināšanu atbilstību Latvijas darba tirgus prasībām, sniedz atbalstu 
nodarbinātības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā;

• bezmaksas informat īvais t ālrunis – 80004006 (8:30 – 17:00).

Mērķa klienti

NIC pakalpojumi pieejami tādu valstu, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis, pilsoņiem, nepilsoņiem, kā arī bezvalstniekiem, kuri 
ieradušies salīdzinoši nesen (termiņā līdz pieciem gadiem) un legāli 
uzturas Latvijas teritorijā, t.i. ir saņēmuši termiņuzturēšanās vai 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas



Aktivitātes

• Konsultatīvi izglītojošo pasākumu cikls reģionos

• Informācijas pieejamības nodrošināšana internetā, izdales materiāli, 
sadarbība ar TV un radio (piemēram, latviešu valodas apmācības 
raidījums) 

• NIC nodrošinās sekretariāta funkciju topošajai Nacionālajai 
konsultatīvajai padomei trešo valstu pilsoņu integrācijai 

• Starptautiska konference par citu valstu imigrācijas politikas pieredzi 
Latvijas imigrācijas politikas virzienu definēšanai

• Forums, kura galvenais akcents – latviešu valodas apmācība un 
pilsoniska izglītība 

Diskusiju vakari
Gadumijas tradīcijas 15.01.2013



Es un draugi 
29.01.2013

Piedāvājums skolām!

Kāds atbalsts nepieciešams skolai un skolot ājiem, lai daž ādas 
etnisk ās izcelsmes b ērni sekm īgi iek ļautos skolas un vi ņu 

ģimenes – Latvijas sabiedr ībā?



Piedāvājums skolām!

17. apr īlī NIC rīko diskusiju forumu 

„Cik atv ērta ir skola Latvij ā?”

Ja esat saskārušies ar izaicinājumiem, kas, Jūsuprāt, risināmi sarunā
ar kolēģiem, ekspertiem un politikas veidotājiem, mēs iekļausim tos 

foruma darba kārtībā, kas pašlaik tiek plānota.

Par vēlmi piedalīties diskusijā, kā arī problēmu jautājumiem rakstiet 
foruma koordinatorei Zintai Miezainei Zinta.Miezaine@km.gov.lv

Vēsture

• „Nacionālais integrācijas centrs” (turpmāk – NIC) kā Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) finansēts projekts, kas 
pirmo reizi īstenots Fonda 2007. gada programmas ietvaros 2009. gadā. 
Projekta īstenotājs – par integrācijas jomu tolaik atbildīgā Tieslietu 
ministrija.

• 2012. gadā Fonda 2010. gada un 2011.gada programmas ietvaros NIC kā
pastāvīgu projekta vienību sāk veidot Kultūras ministrija. 



• Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības un integrācijas 
politikas pamatnostādņu 2012. – 2018. gadam rīcības plānā 2012.-
2013.gadam viens no Kultūras ministrijas veicamajiem uzdevumiem ir NIC 
izveidošana, lai veicinātu imigrantu līdzdalību, tai skaitā līdzdalībai 
nepieciešamās informācijas pieejamību;

• Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda daudzgadu programma 
2007. – 2013.gadam; 

• Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada 
programma;

• 03.07.2012.Ministru kabineta noteikumi Nr. 478. Noteikumi par Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas 
aktivitāšu īstenošanu”;

• 02.04.2009. likums "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums“.

Dokumenti

Kontakti

Nacionālais integrācijas centrs
Kaļķu iela 11a, 3. stāvs, Rīga

80004006 (8.30-17.00)

www.integration.lv 



Paldies par uzmanību!


