
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts
„Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana”

INFORMĀCIJA
par apmācību programmu „Starpkultūru komunikācija”

Lai paaugstinātu Latvijas valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un 
prasmes,  lai  veiksmīgi  strādātu  ar  trešo  valstu  valstpiederīgo  mērķauditoriju,  Sabiedrības 
integrācijas  fonds sadarbībā ar  nozares ekspertiem izstrādā apmācību kursu „Starpkultūru 
komunikācija”.

Apmācību  programmas  izstrādes  gaitā  ir  veikta  jaunāko  pētījumu  un  zinātniskās 
literatūras analīze,  uzklausīti  trešo valstu valstspiedrīgo  pieredze un ieteikumi,  saskaņota 
apmācības  programmas  koncepcija  ar  trešo  valstu  valsts  piederīgo  mērķauditoriju, 
notikušas valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO pārstāvju pieredzes, vajadzību un ieteikumu 
apkopošana, veicot padziļinātās intervijas. 

Rezultātā  ir  tapusi  apmācību  programma  „Starpkultūru  komunikācija”,  iekļaujot  dažādus 
inovatīvus neformālās izglītības elementus un metodes,  tai pat laikā to veidojot uz augsti 
kvalitatīvas un aktuālas teorētiskās un praktiskās bāzes. 

Ticam, ka jauniegūtās zināšanas un prasmes, palīdzēs gan Jums, gan Jūsu kolēģiem, 
gan citām ieinteresētajām personām veidot cieņpilnas un uz savstarpēju sapratni balstītas 
attiecības starp pakalpojuma saņēmēju (trešo valstu valstspiedrīgo) un pakalpojumu sniedzēju 
(darbinieku). 

Norises vieta un laiks:

• 12./13. un 19./20. maijs, ārpus Rīgas, vieta tiks precizēta

• 6./7. un 13./14. jūnijs, ārpus Rīgas, vieta tiks precizēta

• 9./10/ un 16./17. jūnijs, ārpus Rīgas, vieta tiks precizēta

Mērķa grupa: 
Valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību  un NVO darbinieki, kas ir iesaistīti darbā ar trešo valstu 
valstspiederīgajiem.

Dalībnieku atlases kritēriji:
Apmācību dalībnieki tiks atlasīti konkursa kārtībā, izvērtējot anketā norādīto informāciju, par 
pamatu ņemot šādus kritērijus:

1)  valsts  pārvaldes,  pašvaldību  un  NVO  darbinieki,  kuri  ir  iesaistīti  pakalpojumu 
sniegšanā   trešo  valstu  valstspiederīgajiem  un  kuriem  ir  viszemākās  priekšzināšanas 
starpkultūru komunikācijā; 

2) valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieki, kuri tuvākā gada laikā potenciāli 
varētu  iesaistīties  pakalpojumu  sniegšanā   trešo  valstu  valstspiederīgajiem  un  kuriem  ir 
viszemākās priekšzināšanas starpkultūru komunikācijā;

3) valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieki, kuri ir iesaistīti vai potenciāli varētu 
tikt  iesaistīti  pakalpojumu  sniegšanā   trešo  valstu  valstspiederīgajiem  un  kuriem  ir 
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priekšzināšanas starpkultūru komunikācijā.

Priekšroka tiks dota tiem valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbiniekiem, kuri ir iesaistīti 
pakalpojumu sniegšanā  trešo valstu valstspiederīgajiem un kuriem ir  vismazākā pieredze 
starpkultūru komunikācijā.

Vietu skaits apmācībās ir ierobežots, bet apmācību programma ir veidota tā, lai tā būtu viegli 
uztverama,  saprotama  un  izmantojama  pēc  iespējas  vairāk  speciālistiem,  kas  sniedz  vai 
potenciāli  varētu  sniegt  pakalpojumus  trešo  valstu  valstspiederīgajiem.  Tāpēc  ir  svarīgi 
apzināties, ka apmācību  dalībnieki  uzņemas arī multiplikatora lomu savā darba vietā pēc 
semināra beigām.

Programmas apjoms: 
Apmācību ciklu veido divi  semināri,  katrs no tiem ilgs divas pilnas darba dienas (kopumā 
četras pilnas darba dienas,  30 akadēmiskās stundas).  Apmācību noslēgumā tiks izsniegts 
apliecinājums par dalību.

Teorētiskas un praktiskas nodarbības, diskusijas, balstītas uz grupas dalībnieku kopīgajām 
vajadzībām un vērstas uz aktīvu pašu dalībnieku līdzšinējās pieredzes apmaiņu un kontaktu 
veidošanu starp dažādu grupu un ģeogrāfisko reģionu pārstāvjiem.

Nodarbību tēmas:
1. Bloks: „Kultūrsensitīvās profesionālās darbības izzināšana”

2. Bloks: „Starpkultūru komunikācijas un kultūrdialoga konteksts”

3. Bloks: „Kultūrkompetences un atšķirību treniņš (Diversity Training)”

4. Bloks: „Profesionālās attīstības perspektīvas”

Pieteikšanās termiņš:

2011. gada 3. maijs, plkst. 16.00. Vēlāk saņemtās anketas netiks izskatītas. 

Pieteikuma  anketa  pieejama  Sabiedrības  integrācijas  fonda  mājas  lapā. Tā  jānosūta  pa 
e - pastu una.preisa@lsif.lv. 

Parakstītās anketas jāņem līdzi uz semināru.

NB! Pieteikuma  nosūtīšana  vēl  nenozīmē  dalību!  Dalības  apstiprinājums/noraidījums  tiks 
elektroniski nosūtīts ne vēlāk kā līdz 2011. gada 6. maijam.

Uz tikšanos apmācībās!

Papildus informācija par dalībnieku reģistrāciju:
Una Preisa, projekta asistente
e-pasts: una.preisa@lsif.lv 
Tel. 67078201

Papildus informācija par projektu:
Ilze Dūmiņa, projekta vadītāja
e-pasts: ilze.dumina@lsif.lv
Tel.: 67078187
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