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Kas ir AMITIE projekts?
� Projekta „Migrācijas, attīstības un 

cilvēktiesību jautājumu izpratnes 
veicināšana, iesaistot vietējās 
pašvaldības” (AMITIE) mērķis ir veicināt 
lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt ES 
pilsoņu izpratni un uzticību tādiem savstarpēji 
saistītiem aspektiem kā migrācija, 
cilvēktiesības un attīstība. 

� Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem 
Itālijā, Spānijā, Rumānijā un Brazīlijā. 

� Latvijā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departaments un Latvijas 
Cilvēktiesību centrs.



AMITIE projekta aktivitātes 
Latvijā

� Sadarbībā ar Boloņas Universitāti sagatavots pārskats 
par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības 
jautājumiem. Ar ziņojumu iespējams iepazīties: 
http://www.comune.bologna.it/amitie/documents.php

� 2011. gada septembrī organizētas fokusa grupas ar 
Latvijā iebraukušajiem cilvēkiem un ekspertiem, kuri 
ikdienā strādā ar migrācijas jautājumiem. Fokusa 
grupu mērķis – noskaidrot iebraucēju un ekspertu 
viedokli par migrācijas, sociālās iekļaušanas un 
ekonomiskās attīstības jautājumiem. Ar četrās 
partnervalstīs organizēto fokusa grupu rezultātiem var iepazīties šeit: 
http://www.comune.bologna.it/amitie/allegati/1333362376_joint%20co
ntribution.pdf

AMITIE projekta 
aktivitātes Latvijā

� 2012. gada februārī organizēts trīs dienu 
apmācību seminārs Rīgas skolu skolotājiem par 
migrācijas, cilvēktiesību un attīstības 
jautājumiem. Izmantojot neformālās izglītības 
metodes tika veicinātas skolotāju prasmes kā
radoši un skolēniem saprotamā veidā runāt par 
šiem jautājumiem skolā. 



Kāpēc par to svarīgi runāt 
ar skolotājiem?

� 2010./2011.m.g. Latvijas vispārējās izglītības 
iestādēs mācījās 190 trešo valstu valstspiederīgo 
skolēni no 16 valstīm.

� No tiem Rīgas skolās mācījās 145 skolēni no 14 
valstīm.

� Gan skolas, gan skolēni un viņu ģimenes 
saskaras ar vairākiem nozīmīgiem šķēršļiem, kas 
var ietekmēt izglītības ieguves procesu.

� Nepieciešams skaidri apzināties, kādi atbalsta 
pasākumi ir pieejami un kādi būtu nepieciešami.

AMITIE projekta 
aktivitātes Latvijā

� No 2012. gada februāra līdz aprīlim 
organizēti trīs divu dienu apmācību 
semināri Rīgas skolu vecāko klašu 
skolēniem par migrācijas, cilvēktiesību 
un attīstības jautājumiem. 



AMITIE projekta aktivitātes 
Latvijā

� E-apmācība pašvaldību un NVO 
pārstāvjiem par migrācijas, cilvēktiesību 
un attīstības jautājumiem (organizē
Boloņas Universitāte). 

� 2012. gada maijā organizēts vienas 
dienas seminārs Rīgas pašvaldības 
darbiniekiem par migrācijas un 
dažādības vadības jautājumiem. 

Informatīvā kampaņa „Šis ir 
mans stāsts... Vai mūsu?”

� No 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 31. 
martam

� Mērķis - parādīt migrācijas pozitīvo ietekmi uz valsti 
un sabiedrību, uzsverot Latvijā dzīvojošo pēdējo 
desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu 
sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī
Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus.

� Kampaņai Latvijā ir seši vēstneši – Tjago no 
Brazīlijas, Mira no Ukrainas, Hamids no Afganistānas, 
Jūlija no Ukrainas, Zešanas no Pakistānas un Viktorija 
no Ukrainas. 

! Mēs nevēlamies mācīt. Mēs vēlamies, lai cilvēki domā
par šo tēmu, izzina to un iegūst priekšstatu no 
konkrētu cilvēku dzīvesstāstiem un pieredzes.



Informatīvā kampaņa 
„Šis ir mans stāsts... 
Vai mūsu?”

� Laikā no 2012. gada 7.oktobra līdz 
29.oktobrim Rīgas ielās bija redzami 
kampaņas plakāti, kuros kampaņas vēstneši 
Latvijā aicināja Rīgas un Latvijas iedzīvotājus 
apzināties, ka tāpat kā ikviens no mums, arī
viņi strādā un mācās, audzina bērnus un 
palīdz līdzcilvēkiem Latvijā, lai veidotu šo 
valsti labāku un atvērtāku jaunām 
idejām un panākumiem. 

Informatīvā kampaņa „Šis ir 
mans stāsts... Vai mūsu?”

� Videofilma „This is my Story. Or Ours? Riga”
(Pieejama angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā: 
http://www.youtube.com/watch?v=DbGrVnVHPbo) 

� Sadarbībā ar režisori Dainu Jāņkalni 
sagatavota filma „Ir lietas kas jāzina. 
Sekojam Latvijai”

Filma pieejama: 
http://www.youtube.com/watch?v=uiw8HZg9rqs (1daļa), 
http://www.youtube.com/watch?v=4266equxWlw (2 daļa), 
http://www.youtube.com/watch?v=t_ZDmJdRAoA (3 daļa) 

� Raksti plašsaziņas līdzekļos, kuros atspoguļoti 
kampaņas vēstnešu dzīvesstāsti. 



Informatīvā kampaņa „Šis ir 
mans stāsts... Vai mūsu?”

� Izsludināti četri radoši konkursi: foto konkurss, video 
un animācijas konkurss, skolēnu eseju konkurss 
(darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 1.martam) un 
konkurss žurnālistiem (darbi bija jāiesniedz līdz 2013. 
gada 1. februārim). 

� Kampaņas ietvaros tiek rīkoti dažādi informatīvi 
pasākumi. 

� Kampaņas noslēguma pasākums Latvijā plānos 2013. 
gada marta beigās, kurā tiks sumināti konkursu 
dalībnieki, kā arī novērtēts paveiktais darbs. 

� Starptautiskā projekta noslēguma pasākums –
festivāls plānots 2013. gada aprīlī Boloņā (Itālija). 

Kas tālāk…?



Paldies!

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Alberta iela 13, 7.st. (ieeja no Strēlnieku ielas)
Tālr.: 67039290, fakss: 67039291
Mājas lapa: www.cilvektiesibas.org.lv
E-pasts: office@humanrights.org.lv
sigita@humanrights.org.lv

AMITIE MĀJAS LAPA: www.amItie-project.eu

AMITIE FACEBOOK LAPA: 
http://www.facebook.com/AMITIEproject

AMITIE TWITTERĪ: twitter.com/AMITIEproject

AMITIE YOUTUBE: www.youtube.com/AMITIEproject


