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Ikviens latvietis un Latvijas pilsonis (arī tie, kas dzīvo svešumā), ikviens 

Latvijas iedzīvotājs ir vajadzīgs Latvijai. 

 

1. Ievads: Problēmas un mērķi 

1.1. Jēdzieni un termini 

Nacionālā identitāte – personas identitātes daļa, kas vieno to ar citām personām, kurām ir 

līdzīgas nacionāli kulturālās pazīmes. Valodas, vērtību, uzvedības modeļu, kultūras simbolu 

kopums, sociālā (vēstures) atmiņa ir pamats, uz kura tiek veidota, uzturēta, izteikta cilvēka 

piederība nācijai, nācijas locekļu savstarpējā vienotība. Nacionālā identitāte ietver ideju par 

ikvienas nācijas unikalitāti, bet ne pārākumu, atšķirību no citām nācijām, ideju par nācijas 

locekļu savstarpējo kopību un ideju par nācijas nepārtrauktību. 

Tauta - kopiena, kas, balstoties uz nacionāli kulturāliem kritērijiem (it sevišķi tādiem kā 

valoda, apdzīvotā teritorija, vēsture, dzīvesveids, kultūra u.c.), sevi uzskata par patstāvīgu 

nacionāli kulturālu kopienu.  

Nācija – tauta, kurai ir sava nacionāla valsts (vai kura cīnās, lai to iegūtu). Latvieši ir nācija 

kopš 20.gadsimta sākuma, kad latviešu tautā sāka izplatīties latviešu valstiskās pašnoteikšanās 

ideja. Tā īstenojās 1918.gadā, kad, izmantojot tautu pašnoteikšanās tiesības, tika nodibināta 

latviešu tautas nacionālā valsts – Latvija.  

Nacionāla valsts – valsts, kuras nacionālo un kultūrvēsturisko identitāti nosaka tajā tradicionāli 

dzīvojošā nācija, kas vēsturiski vai pašnoteikšanās ceļā šo valsti izveidojusi. Valstij ir viena 

valsts valoda - kopēja visu iedzīvotāju saziņas un demokrātiskās līdzdalības valoda, šīs nācijas 

kultūra, dzīvesveids, sociālā (vēsturiskā) atmiņa būtiski nosaka valsts identitāti. Katrā (vai 

gandrīz katrā) nacionālajā valstī ir mazākumtautības un imigranti.  

Valstsnācija – nācija, kura izveidojusi attiecīgo valsti un nosaka tās nacionāli kulturālo 

identitāti. Latvieši ir valstsnācija Latvijā. Ir valstis, kur noteiktu vēsturisku apstākļu dēļ ir 

vairākas valstsnācijas, kas atspoguļojas arī šo valstu teritoriālajā iedalījumā, piemēram, Beļģijā 

ir divas valstsnācijas.  

Latvietis – cilvēks, kurš pēc vismaz viena nacionāli kulturāla kritērija (it sevišķi valoda, 

kultūra, izcelsme,) un subjektīvās piederības izjūtas identificē sevi kā latviešu nācijai piederīgu. 

Jēdzieni „latvietis‖ un „latviešu nācija‖ ir plašāki nekā jēdziens „Latvijas pilsonis‖, jo latviešu 

nācijai piederīgais var arī nebūt Latvijas pilsonis.  

Mazākumtautības – Latvijas pilsoņi, kuri valodas, kultūras vai reliģijas ziņā atšķiras no 

latviešu valstsnācijas, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā, uzskata sevi par piederīgiem 

Latvijas valstij un sabiedrībai, bet vienlaikus vēlas saglabāt un attīstīt savu, valodu, kultūru, 

reliģiju.  
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Imigranti – ārvalstnieki un bezvalstnieki, kas Latvijā dzīvo ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujām vai uz ES pamatlīgumu pamata. Ilglaicīgie imigranti - bijušās PSRS 

pilsoņi, kas nonāca Latvijā okupācijas laikā, ilgstoši dzīvo valstī un nav ieguvuši Latvijas 

pilsonību - Lisabonas līguma kontekstā ir imigranti. Latvijas nepilsoņu statuss šai imigrantu 

grupai ir piešķīris īpašas privilēģijas: nepilsoņu pase dod tādas pašas pārvietošanās tiesības kā 

pilsoņu pases, nepilsoņiem ar likumu ir piešķirtas pastāvīgās, nevis termiņuzturēšanās atļaujas 

un pastāvīgās darba atļaujas; tās nav individuāli jāpieprasa, kā jaunajiem imigrantiem. Jaunie 

imigranti ir Latvijā ieradušies pēc neatkarības atjaunošanas. 

Latvijas pilsonis – persona, kam saskaņā ar likumu ir Latvijas pilsonība. Visi Latvijas pilsoņi 

un visi latviešu nācijas piederīgie (arī tie, kas nav Latvijas pilsoņi) veido Latvijas tautu 

Satversmes 2.panta izpratnē, kas ir Latvijas valsts suverēnās varas nesēja. Latvijas pilsoņu 

kopums saskaņā ar Satversmes 64.pantu ir kolektīvs valsts likumdevēja orgāns. 

Sabiedrības integrācija – visu Latvijā dzīvojošo cilvēku iekļaušana sabiedrībā, neraugoties uz 

viņu nacionālo piederību un pašidentifikāciju. Integrācijas kopīgais pamats ir latviešu valoda, 

piederības sajūta Latvijas valstij, cieņa pret Latvijas unikālo kultūrtelpu, kopīgas sociālās 

atmiņas veidošana. Sabiedrības integrācija veicina pilsonisko līdzdalību, kas ir vērsta uz 

sabiedrisko problēmu demokrātisku un racionālu risināšanu. Integrācija vienlaikus nozīmē 

valstsnācijas atvērtību un cieņu pret mazākumtautību savpatnību un to pārstāvju tiesības 

saglabāt savu atšķirīgo identitāti. Integrācijas uzdevums ir arī veicināt imigrantu iekļaušanos 

sabiedrībā, piedāvājot motivējošus līdzekļus un iespējas apgūt saliedētas sabiedrības kopējos 

pamatus. 

Pilsoniskā sabiedrība – demokrātiskas valsts un sabiedrības iekārtas centrālais elements, kuru 

raksturo indivīda atbildība par sabiedrības un valsts kopīgām problēmām, māka sadarboties 

kopīgu mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju 

palīdzību. Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību un nācijas saliedētību, 

līdzdalība tajā palielina katra cilvēka sociālo kapitālu. 

Latviskā kultūrtelpa – latviešu valoda, vide, materiālā un nemateriālā kultūra, sociālā atmiņa 

un dzīvesveids (tradīcijas, simboli, vēsturiskie notikumi, vēstures personāţi, kopīgie priekšstati, 

svinamās dienas, mākslas mantojums un jaunrade, komunikācijas veids, daba un attieksme pret 

dabu, gadsimtos veidotā materiālā vide, ģeogrāfiskie nosaukumi, būvniecības tradīcijas, krāsu 

izjūta utt.) Latvisko kultūrtelpu daţādos gadsimtos ir ietekmējušas un papildinājušas arī citu 

tautu kultūras, tajā, līdzās latviešu nācijas pienesumam, ir arī  mazākumtautību devums. Unikālā 

kultūrtelpa sekmē nacionālā identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos stiprina 

piederības sajūtu Latvijai.  

Divkopienu sabiedrība – valsts, kuru raksturo nošķirtība starp divām kopienām. Atšķirībā no 

nacionālas valsts, divkopienu sabiedrībā nav kopīgas valsts valodas, sabiedrības integrācija ir 

ļoti apgrūtināta, jo nenotiek uz kopīgu vērtību, kultūrtelpas, sociālās atmiņas pamata. Latvijā, 

okupācijas laikā izveidojoties lielai krievu valodā runājošai iebraucēju kopienai, ir vērojamas 

divkopienu sabiedrības pazīmes: nošķirtas informācijas telpas, politiskajā vidē vērojamā 

sašķeltība pēc nacionālajām pazīmēm, atšķirīgas sociālās atmiņas, valodas nošķirtība darba 

kolektīvos, skolās, bērnu dārzos. 

Kopīgās vērtības – latviešu valoda un latviskā kultūrtelpa, uzticība rietumu demokrātiskajām 

vērtībām: indivīda brīvība un atbildība, tiesiskums, cilvēka cieņa, cilvēktiesības, iecietība pret 

atšķirīgo, pilsoniskā līdzdalība, ticība no apgaismības laikmeta mantotajām idejām par progresu 

un cilvēka spējām uzlabot pasauli. 
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Sociālā atmiņa – izpratne par vēsturiskiem notikumiem, sociālpolitiskiem procesiem, to 

interpretācija. Latvijas sabiedrību šķeļ vēstures faktu interpretācija gan attiecībā uz Latvijas 

okupāciju 1940.gadā, gan laiku, kad Latvija bija inkorporēta PSRS, gan Latvijas starpkaru 

neatkarības laiku. Atšķirīgas sociālās atmiņas ir sabiedrību šķeļošs faktors.  

Krievvalodīgie – daţādu tautību cilvēki, kuri ikdienas saziņā pārsvarā lieto krievu valodu, kas 

ir viņu primārā identifikācija. Dodot specifiskas tiesības šai valodas kopienai, patiesībā tiktu 

likti šķēršļi mazākumtautību nacionālo identitāšu izkopšanai. Latvijā 2011.gadā dzīvo 

27,4%krievu, bet krievu valodu par savu dzimto valodu uzskata 39,6% iedzīvotāju, tai skaitā 

79,1% ebreju, 72,8% baltkrievu, 67,8% ukraiņu, 57,7% poļu. Integrācijai politikai jāievēro 

vienlīdzības princips attiecībā uz visu Latvijas mazākumtautību identitātēm un kultūrām. 

1.2. Latvija – eiropeiska nacionāla valsts 

Latvieši 20.gs. sākumā, izmantojot tautas pašnoteikšanās tiesības, izveidoja savu valsti, lai 

nodrošinātu latviešu nācijas pastāvēšanu un ilgstošu, demokrātisku pašnoteikšanos.  

 Latvijā, tāpat kā ikvienā Eiropas valstī, ir valstsnācija, kas nosaka valsts nacionālo un 

kultūrvēsturisko identitāti, mazākumtautības un imigranti. Valstsnācijas nacionālā un 

kultūrvēsturiskā identitāte nosaka valsts nacionālo un  kultūrvēsturisko identitāti, tā balstās uz 

kopīgu valodu, kultūru un sociālo atmiņu.  

Latviešu valstsnācija  kopā ar mazākumtautībām veido Latvijas tautu. Latviskā identitāte – 

latviešu valoda, kultūra, sociālā atmiņa – ir kopēja visai Latvijas tautai. Tā ir kopējais pamats, 

kas saista visu Latvijas tautu, padarot to par demokrātiskās līdzdalības kopienu. Tādēļ Latvijas 

valsts un tautas interesēs ir gan padziļināt sabiedrību vienojošo latvisko identitāti, spēcinot to 

mūsdienu globalizācijas apstākļos, gan arī paplašinot to, lai tajā varētu iekļauties arī 

mazākumtautības un imigranti.  

Vienlaikus Latvijas interesēs ir saglabāt mazākumtautību savpatnību, jo tādējādi tiek saglabāta 

Latvijas tautas kulturālā daudzveidība. Latviskā kultūrtelpa ir bijusi atvērta, to daţādos 

gadsimtos ir bagātinājusi citu kultūru ietekme, tomēr tikai savienojums ar latviešu kultūru 

nosaka Latvijas unikalitāti, padara to atšķirīgu no jebkuras citas vietas pasaulē.  

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, ir imigranti, par kuru iekļaušanos Latvijas sabiedrībā 

rūpēties ir valsts pienākums. Ja līdz šim tika pieņemts, ka „imigrantu identitātes‖ saglabāšanās 

ir īslaicīgs fenomens, tad arvien vairāk Eiropas valstīm nākas apzināties, ka segregētas grupas 

var dzīvot savā „paralēlā pasaulē‖ vairāku paaudţu garumā. Latvija šai ziņā nav unikāla. Līdzīgi 

kā citās Eiropas valstīs, vairums imigrantu šeit ieradās 20. gadsimta 50. – 80. gados. Liela daļa 

no viņiem ir sekmīgi iekļāvušies sabiedrībā un pievienojušies Latvijas pilsoņu kopumam, tomēr 

vērā ņemama imigrantu daļa vēl aizvien norobeţojas no šī procesa. Tas negatīvi ietekmē 

demokrātijas labu funkcionēšanu, rada spriedzi sabiedrībā un radikālisma riskus. Valsts 

pienākums ir mazināt šo izolāciju, piedāvājot iespējas un prasmes iekļauties nacionālās valsts 

demokrātiskajā kopienā. Tam jābūt ilglaicīgam integrācijas politikas uzdevumam. Šīs politikas 

sekmes vai neveiksmes vistiešākajā veidā ietekmē demokrātijas kvalitāti Latvijas valstī. 

Demokrātija Latvijā var labi funkcionēt tikai tad, ja visi Latvijas iedzīvotāji uzņemas atbildību 

par savu valsti un ar demokrātisku institūciju starpniecību piedalās sabiedrības problēmu 

racionālā risināšanā. Savstarpējās sadarbības un līdzdalības prasmes svarīgi apgūt gan formālajā 

izglītības procesā, gan piedaloties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un organizējot tās. 

Sabiedrības kopējo interešu vārdā valsts politikai jāveicina šādas aktivitātes. Aktīva un 

līdzdalīga sabiedrība stiprina sabiedrības saliedētību un piederības apziņu Latvijas 
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demokrātiskajai valstij. Integrācijas politikai ir jāveicina cilvēku sadarbība uz vispārēju 

pilsonisko vērtību pamata, kas ir nostiprināts Satversmē. Šīs pilsoniskās vērtības ir Latvijas 

nacionālās identitātes neatņemama sastāvdaļa. 

Latvija ir Eiropas valstu saimē. Tās tagadne un nākotne ir cieši saistīta ar Eiropas tradīcijām, 

vērtībām, principiem. Katrai Eiropas valstij ir atšķirīga nacionālā identitāte, to saglabāt ir katras 

Eiropas valsts uzdevums.  

Mūsdienu globalizācijas procesi rada jaunas, nepieredzētas iespējas. Tie nodrošina daţādu 

kultūru dialogu, sociālo mobilitāti, ekonomiskās iespējas. Vienlaikus globalizācija nes sevī 

vienādošanas draudus, nivelē atšķirības starp daţādām zemēm. Tādēļ lokālās, reģionālās un 

nacionālās unikalitātes izkopšana prasa aktīvāku valsts politiku, tas nepieciešams, lai veidotu 

noturīgu, apzinātas piederības sajūtu. Valsts veido ietvaru, kurā demokrātija var darboties, un 

demokrātija nevar funkcionēt bez cilvēkiem, kas jūtas piederīgi attiecīgajai valstij un jūt 

atbildību par to. 

Tādēļ piederības sajūta Latvijai, atbildība par to ir demokrātiskas Latvijas valsts un latviešu 

nācijas ilgtspējīgas pastāvēšanas priekšnoteikums. Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var 

pilnvērtīgi attīstīties latviešu valoda un kultūra. Latviešu valoda un kultūra ir pašvērtība un 

vienlaikus resurss, lai cilvēkus piesaistītu Latvijai, tas ir Latvijas valsts pamats. To saglabāt, 

nostiprināt un attīstīt ir Latvijas sabiedrības un valsts atbildība un pienākums gan nākamo 

paaudţu priekšā, gan arī, lai dotu savu ieguldījumu pasaules daudzveidībā. Valstis, kas saglabā 

un attīsta savu nacionālo un kultūrvēsturisko identitāti iegūst vērā ņemamas salīdzinošas 

priekšrocības globālajā pasaulē. 

1.3. Pēctecība un jauni izaicinājumi 

Latvijas valsts nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikai ir jāatbild gan uz 

jauniem 21. gadsimta izaicinājumiem, gan jāturpina pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados 

sāktais sabiedrības saliedēšanas darbs. 

Latvija ir daļa no Rietumu politiskās un ekonomiskās telpas. Iestāšanās Eiropas Savienībā 

pavēra jaunas iespējas Latvijas cilvēkiem. Vienlaikus tas liek plašāk raudzīties uz nacionālās 

identitātes un sabiedrības integrācijas politikas uzdevumiem. Daudzi Latvijas iedzīvotāji ir 

devušies strādāt uz ārzemēm, gan apmetoties mītnes zemēs uz īsu laiku, gan plānojot tur palikt 

ilglaicīgi. Latvijas jaunieši devušies izglītoties Eiropas un pasaules skolās un augstskolās. 

Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas valsts politikai, tai skaitā pilsonības politikai, 

ir jārūpējas par to, lai nostiprinātu nacionālo identitāti, piederības izjūtu Latvijai, piesaistītu tai 

ikvienu latvieti, ikvienu pilsoni, neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas, kā arī veicinātu atgriešanos 

Latvijā.  

Mazākumtautības ir tradicionāla Latvijas sabiedrības daļa. Tās paaudzēm ilgi dzīvojušas 

Latvijā, uzskata sevi par piederīgām Latvijas valstij un sabiedrībai, vienlaikus saglabā savu 

atšķirīgo nacionāli kulturālo identitāti. Tās ir neatņemama Latvijas daļa, to daţādība  bagātina 

Latvijas kultūrtelpu, to savpatnības saglabāšanu garantē Satversme. Nacionālās identitātes un 

integrācijas politikai jāveicina sabiedrības atvērtība mazākumtautību pienesumam, jāstiprina to 

piederība Latvijai.  

Atjaunotās Latvijas divās dekādēs ir daudz paveikts, lai pārvarētu divu „paralēlu sabiedrību‖ 

realitāti, kas izveidojās Latvijas okupācijas laikā. Padomju Savienības apzināti veicinātās 

rusifikācijas politikas rezultātā, ar mērķi nostiprināt Latviju kā neatņemamu PSRS daļu, Latvijā 

piecdesmit gadu laikā ieradās 1,5 miljoni PSRS iedzīvotāju, no kuriem aptuveni puse palika 
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dzīvot Latvijā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma pēkšņā „nonākšana‖ citā, neatkarīgā valstī 

radīja sabiedrībā spriedzi, kuru veido gan pamatā krieviski runājošo cilvēku pēcpadomju 

„zaudētās dzimtenes‖ trauma un nedrošība par savām nākotnes perspektīvām Latvijā, gan 

latviešu nedrošība par izredzēm atjaunot, saglabāt un attīstīt latvisko kultūrtelpu. Šīs „traumas‖ 

būtiska sastāvdaļa ir konfliktējoša sociālā atmiņa, kas balstās padomju ideoloģijas 

interpretācijās par Latvijas okupāciju, Latvijas likteni Otrā pasaules kara laikā un dzīvi padomju 

reţīmā. 

Valsts valodas politika, latviešu valodas kursi, skolu pāreja uz latviešu valodu 60%/40%, 

vienota skolu programma, pasākumi, kas veicināja pilsonības iegūšanu, ir ļāvuši lielai padomju 

laika iebraucēju daļai, jo īpaši jaunajai paaudzei, sekmīgi iekļauties Latvijas nacionālajā valstī, 

papildināt pilsoņu kopumu. Tomēr okupācijas gadu desmitos veicinātā Latvijas iedzīvotāju 

nacionālā sastāva maiņa liek apzināties, ka sabiedrības integrācijas uzdevums būs ilglaicīgs, tam 

jābūt valsts politikas prioritātei daudzu gadu un gadu desmitu garumā. Vienlaikus nepieciešama 

aktīva un neatliekama valsts politika, lai saliedētu Latvijas sabiedrību, sekmētu cilvēku 

savstarpējo uzticēšanos, un kopējo piederības apziņu, kas ir sabiedrības solidaritātes pamats, kā 

arī stingri vērstos pret sašķeltas divkopienu sabiedrības veidošanās iespēju.  

Latvijā uz dzīvi apmetušies arī Eiropas Savienības pilsoņi un jaunie imigranti. Integrācijas 

politikai savlaicīgi jāparedz un jādod iespēja šiem cilvēkiem apgūt latviešu valodu, iepazīt 

kopīgas vērtības un latvisko kultūrtelpu, lai neveidotos jaunas etniski nošķirtas sabiedrības 

grupas un nesaskaņas starpkultūru dialogā.  

 

1.4. Politikas virsmērķis 

Latvijas nacionālās identitātes un integrācijas programmas mērķis ir stipra, saliedēta 

Latvijas tauta – nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata 

- latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, 

unikālās kultūrtelpas saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas 

valsts līdzsvarotai attīstībai.  

 

 

2. Politikas principi 

 
 

Atvērtā latvietība 

Latviešu valstsnācija ir iekļaujoša. Tai ir pienākums nostiprināt savu identitāti un vienlaikus būt 

atvērtai tiem, kas vēlas iekļauties. Tas nozīmē, ka par latvieti var ne tikai piedzimt, bet arī kļūt. 

Katra cilvēka izvēle nosaka, vai blakus latviskajai identitātei, kas ir kopēja, viņš vēlas saglabāt 

arī savu nacionālo savpatnību, mazākumtautības identitāti. 

 

Atbildība un līdzdalība 

Katrs Latvijas pilsonis un iedzīvotājs, katrs latvietis pasaulē nes sevī atbildības daļu par Latviju. 

Pilsoniskā līdzdalība sabiedrības kopējo problēmu racionālā risināšanā paaugstina gan cilvēka 

individuālo, gan sabiedrības kopējo sociālo kapitālu. Augsti attīstīta pilsoniskā sabiedrība ir 

pamats valsts politiskai, kulturālai, ekonomiskai un tehnoloģiskai attīstībai.  
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Piederība Eiropai  

Latvija ir Eiropas valstu saimes locekle, un tās tagadne un nākotne ir cieši saistīta ar Eiropas 

tradīcijām, vērtībām un principiem. Latvijas valsts vērtību sistēmas pamatā ir uzticība 

fundamentālajām Eiropas vērtībām – demokrātijai, likuma varai, cilvēktiesībām. Eiropeiskā 

identitāte ir vērtību identitāte, kas ir daļa no daţādo Eiropas nāciju nacionālās identitātes.   

Sabiedrības integrācijas politikai jāstiprina saikne starp latvisko un eiropeisko identitāti,  

jāstiprina Eiropas kopējā sociālā atmiņa Latvijā. 

 

Mazākumtautību savpatnības saglabāšana 

Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas 

sastāvdaļa. Latvijā jebkuram mazākumtautību pārstāvim ir tiesības saglabāt un attīstīt savu 

valodu, etnisko un kultūras savdabību, valsts to atbalsta.  

 

Katra cilvēka brīvā izvēle tiek respektēta, cilvēktiesības ievērotas 

Sabiedrības integrācijas jomā ikviens indivīds ir brīvs un tiesīgs izvēlēties savu identitātes  

taktiku. Jebkura izvēle ir brīvprātīga un tiek respektēta. Valsts pienākums ir mijiedarboties un 

sadarboties ar visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu izvēles. Latvijas valsts pienākums ir 

saliedēt sabiedrību uz kopīgo vērtību pamata, veicinot šo procesu demokrātiskiem līdzekļiem.   

 

Identitātes ir papildinošas, nevis izslēdzošas 

Latvijas sabiedrības nacionālās identitātes un integrācijas politika uzsver identitāšu 

papildināšanās principu, saskaņā ar kuru,  daţādas identitātes nevis izslēdz, bet gan bagātina 

viena otru. Mazākumtautību identitātes pastāv un attīstītās līdzās latviskajai identitātei. Katram 

indivīdam vienlaikus var būt vairākas identitātes (etniskā, latviskā, eiropeiskā, globālā u.c.). 

        

 

3. Situācijas raksturojums 
 

3.1. Pilsoniskā sabiedrība un integrācija 

 
Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību, līdzdalība tajā audzē katra 

cilvēka sociālo kapitālu. Pilsoniskā sabiedrība veicina nācijas saliedēšanos gan uz nacionālu, 

gan demokrātisku vērtību pamata. Tādēļ Latvijas integrācijas politikas uzdevums ir mazināt 

šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei un līdzdalībai, veicināt iedzīvotāju 

pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā. 

 

3.1.1. Pilsoniskā līdzdalība 
 

Pilsoniskā līdzdalība palīdz veidot noturīgu saikni starp indivīdu un valsti, tā vairo cilvēku 

atbildību par sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Pilsoniskā līdzdalība aptver plašu darbību spektru: 

dalību vēlēšanās, politiskajās partijās un politiskajās organizācijās, arodbiedrībās, darba devēju 

organizācijās, biedrībās, profesionālajās asociācijās un pašpārvaldēs, apvienošanos neformālās 

apvienībās, kā arī pulcēšanos savās un sabiedrības interesēs. 

Latvijā ir attīstīta virkne politiskās līdzdalības mehānismu. Liela pilsoņu daļa pēdējā 

desmitgadē ir piedalījusies vairākos referendumos par valsts attīstībai būtiskiem jautājumiem. 

Tie ir uzlabojuši publiskās politikas kvalitāti arī tad, ja referendumā nav bijis kvoruma. Latvijas 

vēlētāju aktivitāte kopumā nav zemāka par vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā, tomēr 
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salīdzinājumā ar iepriekšējās desmitgades pirmo pusi pilsoņu līdzdalība ir samazinājusies kā 

Saeimas, tā pašvaldību vēlēšanās.
1
  

Viens no būtiskākajiem nepietiekamas līdzdalības iemesliem ir iedzīvotāju neticība savām 

spējām ietekmēt sociālos un politiskos procesus. Tikai 15% respondentu uzskata, ka viņi spēj 

ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī,
2
 sabiedrībā ir ļoti zema uzticēšanās likumdevējam un 

valsts un sabiedrības institūcijām: 2010.gadā politiskajām partijām uzticējās 6% iedzīvotāju, 

valdībai – 20% un Saeimai – 15%.
3
 Latvijas iedzīvotājos valda pretrunīgs priekšstats par valsts 

lomu. No vienas puses, ir augsta neuzticība valsts institūcijām, no otras puses, tiek sagaidīts, ka 

valstij jāspēlē būtiska loma ekonomikā un citās dzīves jomās. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju 

necenšas līdzdarboties publiskās politikas veidošanā, iesaistoties partijās.
4
 Vienlaikus jāatzīmē, 

ka Latvijā netiek izmantotas visas iespējas vēlētāju līdzdalības paaugstināšanai. Piemēram, 

valsts nenodrošina balsošanas iespējas, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas; tās varētu vairot līdzdalību atsevišķās sabiedrības grupās, it īpaši jauniešu un 

ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu vidū. 

2004.gadā spēkā stājās jauns tiesiskais regulējums, kas atviegloja nevalstiskā sektora 

darbību. Pēdējos piecos gados par 12% ir pieaudzis sabiedrisko organizāciju, to apvienību, 

biedrību un nodibinājumu skaits, un 2011.gada augustā Latvijā bija reģistrētas 14704 

organizācijas.
5
 Tomēr šajās organizācijās ir apvienojusies salīdzinoši maza Latvijas iedzīvotāju 

daļa, turklāt tai ir tendence samazināties.
6
 Liela daļa nevalstisko organizāciju darbojas kultūras, 

sporta un atpūtas jomā (39%), bet daudz mazāk – cilvēktiesību aizstāvības, korupcijas 

apkarošanas, ekoloģisko problēmu risināšanas u.tml. jomās. Pastāv tendence veidoties 

monoetniskām – latviešu un krievvalodīgo – nevalstiskajām organizācijām.
7
 Latvijas 

nevalstiskās organizācijas aizvien vēl ir finansiāli un administratīvi vājas, neproporcionāli bieţi 

tiek dibinātas Rīgā,
8
 un tām ir neliels biedru skaits. Turklāt tikai neliela daļa organizāciju ir 

finansiāli ilgtspējīgas.
9
 Vienlaikus pilsoniskās sabiedrības organizācijas netiek pilnvērtīgi 

iesaistītas  publiskās politikas veidošanā, kas samazina uzticību valsts pārvaldei. Ņemot vērā šīs 

problēmas, integrācijas rīcībpolitikai ir jāpilnveido tiesiskais un finansiālais regulējums, lai 

veicinātu biedrību institucionālās kapacitātes stiprināšanu, NVO kā sociālo partneru kvalitatīvu 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī veicinātu valsts funkciju deleģēšanu 

sabiedriskajām organizācijām jomās, kur tas ir pieļaujams un iespējams. 

Līdzās nevalstiskajām organizācijām pilsonisko aktivitāti Latvijā raksturo arī jaunu 

līdzdalības formu attīstība – kopienu fondi, iedzīvotāju forumi, neformāla biedrošanās, 

brīvprātīgo darbs, sociālo mediju izmantošana. Tie nereti piedāvā oriģinālas pieejas sociālo un 

                                                           
1
 8.Saeimas vēlēšanās 2002.gadā piedalījās 71,51% vēlētāju, bet 9. un 10.Saeimas vēlēšanās attiecīgi 60,98% un 

63,12% vēlētāju. 2001.gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 61,98% vēlētāju, bet 2005. un 2009.gada vēlēšanās 

attiecīgi 52,85% un 53,8% vēlētāju. 
2
 Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā. Rīga: Latvijas Fakti, 2011. - 7.lpp. 

3
 Standart Eurobarometer 74 (2010). Nacionālā ziņojuma galvenie rezultāti par Latviju, 23.02.2011. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_lv_lv_nat_pre.pdf (Skatīts 02.08.2011.) 
4
 Par politisko partiju un to apvienību biedriem sevi atzīst tikai 1,2% iedzīvotāju. Study on citizens participation in 

the Baltic Sea region. Strömsborg: Council of the Baltic Sea States Working Group on Democratic Institutions, 

2006. http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/11931/ (Skatīts 02.08.2011.) 
5
 Latvijas Republikas UR dati. 

6
 Ja 2003.gadā tādu personu, kas nav nevienas NVO biedrs, bija 53%, tad 2008.gadā jau 65,8%. Informatīvais 

ziņojums par valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2005. –  2009. gadam"  izpildi.  
7
 M.Golubeva, I.Ījabs. Konsolidējot pilsoniskās sabiedrības dienaskārtību. Proaktīvs pētījums par latviešu un 

krievu pamatvalodas NVO sadarbības spējām. Rīga: PROVIDUS, 2009. – 2. lp. 

http://www.politika.lv/temas/sabiedribas_integracija/17682/ (Skatīts 02.06.2011.) 
8
 46% organizāciju ir reģistrētas Rīgā, 16% - Rīgas reģionā. Pārskats par NVO sektoru Latvijā. Pētījumu rezultātu 

atskaite. Rīga: Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. - 21.lpp. 
9
 Pārskats par NVO sektoru Latvijā. Pētījumu rezultātu atskaite. Rīga: Sabiedrības integrācijas fonds, 2011., - 

11.lpp. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_lv_lv_nat_pre.pdf
http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/11931/
http://www.politika.lv/temas/sabiedribas_integracija/17682/
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politisko problēmu risināšanai. Kā spilgtu inovatīvu līdzdalības piemēru, kas saliedē daţādas 

sabiedrības grupas, var minēt Lielo pavasara talku (2004.gadā – 50 tūkstoši dalībnieku, 

2011.gadā – 190 tūkstoši).
10

 Ziedošanas, filantropijas, brīvprātīgo darba un mecenātisma 

tradīcijas, kā arī privātā publiskā partnerība Latvijā arī ir uzskatāmas par jaunām līdzdalības 

formām, kas sākušas veidoties pēdējā desmitgadē un aptver ievērojamu cilvēku skaitu. 

Tādējādi integrācijas politikai ne tikai ir jāveicina tradicionālā pilsoniskā līdzdalība, bet 

jāstiprina jauno līdzdalības formu ilgtspēja. 

Demokrātija nevar labi funkcionēt bez neatkarīgiem un kvalitatīviem medijiem. 

Ekonomiskās krīzes iespaidā samazinātā auditorijas pirktspēja un reklāmas ienākumu kritums 

negatīvi ietekmējuši mediju jomu. Tāpēc izšķirīgi svarīgi ir nostiprināt neatkarīgus un 

profesionālus sabiedriskos medijus. Pētījumi rāda, ka Latvijas informatīvajā telpā palielinās 

Krievijas un Latvijā reģistrēto krievu valodā raidošo mediju tirgus daļa
11

, tāpēc neatliekami 

jānostiprina arī Latvijas sabiedrisko mediju loma krievvalodīgo auditorijā. 

         Pilsoniskās līdzdalības kontekstā valsts pienākums ir garantēt, ka neviens indivīds vai 

sabiedrības grupa netiek diskriminēti savas sociālās vai etniskās identitātes dēļ un var 

līdzdarboties pilsoniskajā sabiedrībā. Indivīdiem vai cilvēku grupām, kuras nespēj iekļauties 

sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, etniskās izcelsmes, ģeogrāfiskās 

nošķirtības vai citu apstākļu dēļ, ir liegta pilnvērtīga pieeja precēm un pakalpojumiem, un bez 

citu atbalsta viņi nespēj īstenot savas tiesības un izmantot iespējas. Valsts pārvaldes uzdevums 

cīņā ar sociālo atstumtību ir ne tikai stiprināt jau pastāvošos sociālās drošības tīklus, bet 

piedāvāt inovatīvas rīcības, izmantojot visus vietējo kopienu resursus – tostarp, bibliotēkas, 

kultūras centrus un citas kultūras institūcijas, skolas, lai palīdzētu iekļauties sabiedrībā. 

Latvijā ir izveidots institucionālais mehānisms diskriminācijas aizlieguma politikas 

ieviešanai un novērtēšanai, ir izveidota pretdiskriminācijas normatīvā bāze. Galvenā problēma 

ir sabiedrības attieksme: diskriminācija nereti netiek atpazīta, savukārt tad, kad tiek atpazīta, tā 

bieţi netiek nosodīta. Tiesu prakse ir maza, nav regulāru pētījumu un informatīvu kampaņu, kas 

šo problēmu padarītu redzamu sabiedrības apziņā. Lai nodrošinātu iecietīgu un cieņpilnu 

attieksmi pret daudzveidību un atšķirīgo, sabiedrībā jāveicina pozitīvu attieksmi pret daţādību. 

 

3.1.2. Pilsoniskā izglītība  
 

Pilsoniskās izglītības uzdevums ir veicināt individuālo atbildību par valsts attīstību, kā arī 

iemācīt ikvienam indivīdam pilsoniskās līdzdalības prasmes. Tas ir līdzeklis, kā stiprināt 

valstisko identitāti un izpratni par Latvijas sabiedrības vērtību kopumu. 

Latvijas vispārizglītojošo skolu programmās pilsoniskās izglītības jautājumi iekļauti 

daţādu sociālo zinību mācību priekšmetu saturā, tomēr Latvijas skolēnu sasniegumi 

pilsoniskajā izglītībā ir zemāki par citu ES valstu rādītājiem, un pēdējā desmitgadē tie ir 

pasliktinājušies. Rezultātā Latvijas jaunieši gan uz Baltijas, gan uz citu Eiropas valstu fona 

izceļas ar vājākām zināšanām par pilsoniskās sabiedrības sistēmu un principiem, kā arī par 

pilsonisko līdzdalību, savstarpējās sadarbības māku
12

, un tas izpauţas izteikti negatīvā 

                                                           
10

 http://www.talkas.lv/?page=567 (Skatīts 02.06.2011.) 
11

 2005. gadā Pirmo Baltijas kanālu skatījās 9,7% no TV auditorijas, bet 2011. gadā 11,3%, TV3+ 2005.gadā 

skatījās 3,3% TV auditorijas, bet 2011.gadā – 4,2%, TV5 auditorijas daļa 2005.gadā bija 2,9%, bet 2010.gadā 

4,4%. TV kanālu auditorijas dati, TNS Latvia. 

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3495 (Skatīts 24.07.2011.) 
12

 Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi pilsoniskajā izglītībā (482 punkti) ir zemāki nekā Lietuvā (505 punkti) un 

Igaunijā (525 punkti). 2009. gada starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijas 

skolēnu rezultāti ir statistiski nozīmīgi zemāki nekā Eiropas vidējie rādītāji. I. Čekse, A.Geske, A.Grīnfelds, 

A.Kangro. Skolēnu pilsoniskā izglītība Latvijā un pasaulē. Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti. 

Rīga: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts, 2010., - 35. lpp. 

http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2010/gramata.pdf (Skatīts 24.07.2011.) 

http://www.talkas.lv/?page=567
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3495
http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2010/gramata.pdf
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attieksmē pret valsti, dzimumu līdztiesību u.c. Kopumā skolās ar latviešu mācību valodu 

pilsoniskās izglītības rezultāti ir augstāki nekā skolās ar krievu mācību valodu. Tas liecina par 

mazākumtautību skolu lielāku atsvešinātību no valsts. Latviešu un mazākumtautību skolēniem 

ir atšķirīgi priekšstati par viņu saikni ar Latviju un Latvijas pilsonību. Latviešu jauniešiem 

nacionālā un valstiskā identitāte nav savstarpēji izslēdzošas kategorijas. Turpretī 

mazākumtautību jaunieši nodala valsti no dzimtās vietas: mazākumtautību skolēnu vidū 

nostiprinās priekšstats, ka valstiskā identitāte apdraud etnisko identitāti.
13

 Valstij ir jāatbalsta 

tāda pilsoniskā izglītība, kas mazinātu šādu pretrunīgu priekšstatu veidošanos. Bilingvālā 

izglītības sistēma un obligātā 60% latviešu valodas proporcija vidusskolās ir uzlabojusi latviešu 

valodas zināšanas jauniešu vidē. Taču no pētījumiem var arī secināt, ka lingvistiski segregētās 

krievvalodīgās skolas atraţo kopienu nošķirtību, atsvešinātību un aizspriedumus.
14

 

Pilsoniskās izglītības rezultātus Latvijas skolās ietekmē vismaz trīs daţādi faktori: tiešais 

apmācības process mācību stundās, ārpusstundu aktivitātes (t.sk. skolēnu pašpārvalde un 

līdzdalība daţādos projektos) un skolas kopējā pilsoniskā kultūra.
15

 Skolēnu pilsonisko 

attieksmi un aktīvu pilsonisko rīcību lielā mērā nosaka ne tik daudz pats mācību priekšmeta 

saturs, cik skolā valdošā gaisotne, kas atkarīga no direktoru un skolotāju darba stila un skolas 

atvērtības.
16

 Integrācijas politikas uzdevums ir atbalstīt demokrātiskas un atvērtas vispārējās 

izglītības sistēmas veidošanos, kas veicinātu skolēnu pašiniciatīvu, māku sadarboties, vairotu 

pilsoniskās līdzdalības prasmes un atbildības sajūtu par valstī notiekošo. Īpaši nepieciešams 

atbalstīt jauniešu NVO darbību, tas veicina demokrātiskas līdzdalības prakses.
17

 Jāveicina 

ārzemju latviešu jauniešu pilsoniskās un organizēšanās aktivitātes gan ārzemēs, gan 

sadarbojoties ar Latvijā dzīvojošiem jauniešiem. 

 

3.1.3. Pilsonības jautājums 
 

Latvijas pilsonība ir pamats, lai veidotu noturīgu un tiesisku saikni ar Latvijas valsti. 

Pilsonības politika nevar ignorēt 21. gadsimtā pieaugošo cilvēku mobilitāti. Tādēļ, lai saglabātu 

un nostiprinātu cilvēku piederību valstij, Latvijas pilsonības politikai vienlaikus ir jābūt gan 

principiālai, gan elastīgai. Neatliekami nepieciešamas izmaiņas Pilsonības likumā, nodrošinot 

dubultpilsonības iespējas ar ES, EEZ un NATO dalībvalstu pilsonību. Dubultpilsonība ļautu 

saglabāt saikni ar daţādos laikos izceļojušiem pilsoņiem, mudinātu tos atgriezties Latvijā, vai, 

dzīvojot ārzemēs, dot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā.  

Būtiska problēma joprojām ir samērā lielais nepilsoņu skaits, kas 2011.gadā veido 14% no 

Latvijas iedzīvotāju skaita. Nepilsoņu īpatsvars kopš deviņdesmitajiem gadiem tomēr ir 

ievērojami sarucis.
18

 Interesi par naturalizāciju galvenokārt izrāda jaunieši, kuri Latvijas 

                                                           
13

 R.Rungule, I.Koroļova. Jauniešu iekļaušanās analīze identitātes un līdzdalības diskursu kontekstā// Sabiedrības 

integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts, L.Dribins (red.) 

Rīga: SFI, LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 
14

 L.Curika. Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? Rīga: PROVIDUS, 2008/2009. 

http://www.politika.lv/temas/sabiedribas_integracija/17312/ (Skatīts 24.07.2011.) 
15

 Turpat. 
16

 A.Geske, A.Grīnfelds, A.Kangro, R.Kiseļova, O.Tipāns. Latvijas skolēnu pilsoniskā izglītība sabiedrības 

integrācijas kontekstā 1999.-2004.gadā. Rīga: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības 

pētniecības institūts, 2004. http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/LUGramatapilsoniskaizglitiba.pdf (Skatīts 

24.07.2011.) 
17

 Salīdzinājumā ar 2009.gadu (3%) 2010.gadā ir palielinājies to jauniešu skaits (6%), kas nevēlas iesaistīties 

jauniešu organizācijās, it īpaši pasivitāte ir raksturīga cittautiešiem. 70% procenti jauniešu 2010.gadā nav 

iesaistījušies nevienā politiskā aktivitātē. Jauniešu iespējas un dzīves kvalitāte Latvijā 2009.-2010.gada rezultāti. 

Rīga: FACTUM, 2010. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/100812_Jaunatnes_petijums_prezentacijaIZM.pdf 

(Skatīts 24.07.2011.)  
18

 1996.gadā Latvijā bija 27% nepilsoņu, 2006.gadā – 18%, bet 2011. gadā – 14%.  

Avots:Centrālās statistikas pārvalde. 

http://www.politika.lv/temas/sabiedribas_integracija/17312/
http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/LUGramatapilsoniskaizglitiba.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/100812_Jaunatnes_petijums_prezentacijaIZM.pdf
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pilsonībā saredz iespējas, bet vecāka gadagājuma cilvēkiem ir viszemākā motivācija 

naturalizēties. Turklāt līdzdalības iespējas, kuras paplašina Latvijas pilsonība, daudziem 

nepilsoņiem nešķiet svarīgs iemesls, lai naturalizētos.  

 

3.2. Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa 

Latviešu valoda un kultūrtelpa veido nacionālās identitātes pamatu, tā stiprina piederību 

kopienai, teritorijai un valstij. Tāpēc latviešu valodas un kultūrtelpas saglabāšana un 

nostiprināšana ir Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritāte.
19

 

 

3.2.1. Latviešu valodas prasme un lietošana  
 

Latviešu valoda ir valsts valoda, tā ir demokrātiskās līdzdalības valoda un saziņas līdzeklis 

Latvijā, pamats saliedētai sabiedrībai. Latviešu valodas lomas samazināšanās būtu 

apdraudējums sekmīgai sabiedrības integrācijai.
20

 Lai paaugstinātu Latvijas cilvēkkapitāla 

kvalitāti, valsts uzdevums ir nodrošināt, lai latviešu valodu zinātu un lietotu visi Latvijas 

iedzīvotāji. Vienlaikus jāveicina angļu kā starptautiskās saziņas valodas, kā arī citu Eiropas 

valodu prasmes. 

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir realizēta skaidra un pēctecīga latviešu kā valsts 

valodas politika. Būtiski pieaudzis latviešu valodas pratēju īpatsvars, kas padomju okupācijas 

laikā īstenotās mērķtiecīgās rusifikācijas politikas rezultātā bija ļoti zems.
21

 Kaut gan nelatviešu 

vidē valsts valodas prasme ir diferencēta, kopējā tendence liecina par pastāvīgu tās uzlabošanos. 

Iepriekšējā desmitgadē visās mazākumtautību vecuma grupās ir ievērojami palielinājies to 

cilvēku īpatsvars, kas latviešu valodu prot augstākajā līmenī un samazinājusies valodas 

nepratēju proporcija.
22

 Tāpat palielinās cilvēku īpatsvars, kas valodas atestāciju nokārto 

augstākajā līmenī un samazinās to, kas nenokārto valsts valodas pārbaudi.
23

  

Šobrīd visplašākās iespējas apgūt latviešu valodu ir pamatskolas un vidusskolas 

skolēniem, kā arī studentiem. Citām mērķa grupām ir fragmentāri pieejami apmaksāti latviešu 

valodas kursi, turklāt piedāvātās mācību programmas nav pielāgotas profesionālajai specifikai. 

Kopš 1990. gada apmēram 75 000 cilvēku apguvuši latviešu valodu ārvalstu un valsts budţeta 

finansētās apmācībās. Tomēr latviešu valodas prasme  daudziem nepilsoņiem, sevišķi vecumā 

pēc 60 gadiem, joprojām ir nepietiekama. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem 

latviešu valodas pārbaudījumu 2008. gadā nenokārtoja 28%, 2009.gadā – 38%, bet 2010.gadā – 

43% pilsonības pretendentu. Viszemākās latviešu valodas prasmes ir Latgales reģionā, kur 

                                                           
19

 Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030). Apstiprināta Latvijas Republikas 

Saeimā 2010. gada jūnijā, - 10.lpp.  
20

 Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2001.gada 21.decembra spriedumā valodas jautājumā ir nolēmusi: 

"Ievērojot to, ka globalizācijas apstākļos Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un 

līdz ar to arī pamatnācijas pastāvēšana un attīstība, latviešu valodas kā valsts valodas lietošanas jomas 

sašaurinājums valsts teritorijā nav pieļaujams un var būt uzskatāms arī par valsts demokrātiskās iekārtas 

apdraudējumu." 
21

 1989.gadā latviešu valodu prata 61,7% Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju, 2000.gadā – 79%, bet 2008.gadā – 

aptuveni 93%. 
22

 2000.gadā savas latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī novērtēja 16,5% respondentu, bet 2008. gadā - 

33,7% respondentu. V.Poriņa. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms 

Latvijā. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2009. - 172. lpp.; Sal. sk. arī: Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. Rīga: 

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2000; Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu 

institūts, 2008. 
23

 Saskaņā ar NVA datiem 2006.gadā valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtoja 33% pretendentu, bet 2009. 

gadā 22%. 
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latviešu valodu brīvi pārvalda tikai 2% nepilsoņu.
24

 Tas liecina par nepieciešamību valodas 

apmācībā lielāku uzmanību pievērst atsevišķām iedzīvotāju grupām. 

Lai gan latviešu valodas zināšanas pēdējos divdesmit gados ir nozīmīgi pieaugušas, tomēr 

latviešu valodas lietošana publiskajā telpā neuzrāda līdzīgus panākumus. Ir vērojama pat 

negatīva tendence. Latviešu valodas loma samazinājusies pakalpojumu jomā. Ja 2004.gadā 

apmēram 70% krievvalodīgo iedzīvotāju pakalpojumu iestādēs samērā bieţi lietoja latviešu 

valodu, tad 2009. gadā lietotāju skaits samazinājās līdz 59%.
25

 Valsts valodas lietošanu negatīvi 

ietekmē arī latviešu vidū pieaugošā gatavība publiskajā telpā lietot krievu valodu.
26

 Tomēr 

vienlaikus novērojamas arī pozitīvas tendences – samazinās tā iedzīvotāju daļa, kas saziņā lieto 

vienīgi krievu valodu.
27

 Kopumā ņemot, ikgadējās valodas prasmju un lietošanas aptaujas ir 

parādījušas, ka situācijās, kurās valodu lietošanu regulē formālā kārtība, piemēram, darba 

vietās, valsts valodas lietošana nostiprinās straujāk, taču situācijās, kurās valodas izvēle ir paša 

indivīda rokās, piemēram, uz ielas, veikalā, sarunās ar draugiem, bieţi tiek lietota krievu 

valoda.
28

 Tādējādi rīcībpolitikai ir jāatbalsta atbilstoša valodas likumdošana, efektīva tās 

ieviešana un kontrole, tālāka valodas apmācība, kā arī jāstiprina mazākumtautību motivācija 

publiskajā sfērā lietot latviešu valodu. Paralēli šiem politikas virzieniem būtiski ir latviešus 

motivēt saziņā ar krievvalodīgajiem izmantot valsts valodu. Lai to panāktu, nepieciešamas 

īpašas sociālas kampaņas. 

 

3.2.2. Latviešu valoda darba tirgū 

Latvijas privātajos uzņēmumos, sevišķi Rīgā un Pierīgā, nostiprinās prakse pieprasīt 

krievu valodas zināšanas un tās lietošanu darba sfērā, arī jomās, kur tas nav attaisnojams darba 

specifikas dēļ. Tas darba tirgū rada diskriminējošus šķēršļus, īpaši latviešu jauniešiem, kuri 

krievu valodu pēdējos 20 gados skolā mācās ievērojami retāk.
29

 Likumdošanai un tās ieviešanas 

kontrolei jānodrošina, ka latvieši Latvijā netiek diskriminēti darba tirgū tādēļ, ka neprot krievu 

valodu vai darba sfērā nevēlas to lietot. 

Galvenie darba tirgus šķēršļi, ar kuriem saskaras etniskās minoritātes Latvijā, ir saistīti ar 

latviešu valodas prasmi. Šie šķēršļi un arī aizspriedumi attur mazākumtautību pārstāvjus strādāt 

valsts pārvaldē.
30

 Savukārt mazākumtautību bezdarbniekiem ar zemām latviešu valodas 

prasmēm ir daudz mazāk iespēju no reģistrētajiem bezdarbniekiem kļūt par nodarbinātajiem un 

lielākas iespējas papildināt ilgstošo bezdarbnieku rindas.
31

 Tomēr darba tirgus nodrošina 
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 Latgalē 64% nepilsoņu respondentu ir vājas latviešu valodas prasmes.  

Nepilsoņu viedoklis par Latvijas pilsonības iegūšanu. Rīga: PMLP, 2011. 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/par_pmlp/publikacijas/Nepilsonu_attieksme_2011.pdf (Skatīts 24.07.2011.) 
25

 Latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmas. Rīga: DataServiss, 2004.; Latvijas valodas situācijas 

sociolingvistiskā izpēte. Rīga: LVA, 2009. 
26

 Ja 2002.gadā uz ielas 76% latviešu respondentu runāja galvenokārt vai tikai latviešu valodā, 2008.gadā tādu bija 

65%; darbā 2002. gadā galvenokārt vai tikai latviešu valodā runāja 69%, bet 2008.gadā – 57%. Valoda. Latvijas 

iedzīvotāju aptauja. Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2008. - 20.lpp. 
27

 2004.gadā 31% no strādājošajiem nelatviešiem publiskajā telpā (darbā, ar draugiem, uz ielas, veikalā) lietoja 

vienīgi krievu valodu. Savukārt, 2008.gadā vairs tikai ap 20% strādājošo krievvalodīgo. Valoda. Latvijas 

iedzīvotāju aptauja. Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2008. - 6.lpp. 
28

 Turpat. 
29

 Vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem, kuru dzimtā valoda ir latviešu valoda,  krievu valodu labi pārvalda 54%, 

visai vājas prasmes ir 38%, bet 8% krievu valodu nezina. Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. Rīga: Baltijas 

Sociālo Zinātņu institūts, 2008. - 5. lpp. 
30

 M.Hazans. Etniskās minoritātes Latvijas darba tirgu no 1997. līdz 2009.gadam: situācija integrācijas 

virzītājspēki un šķēršļi// Cik integrēta ir Latvija? N. Muiţnieks (red.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.; 

A.Pabriks. Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā. Rīga: Nordik, 2002. 
31

 Sk. M.Hazans. Etniskās minoritātes Latvijas darba tirgu no 1997. līdz 2009.gadam: situācija integrācijas 

virzītājspēki un šķēršļi. 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/par_pmlp/publikacijas/Nepilsonu_attieksme_2011.pdf
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stimulus, lai atbilstošā līmenī apgūtu latviešu vai citu valodu, un pēdējos gados bezdarba 

rezultātā ir palielinājusies cilvēku vēlme kārtot valsts valodas atestācijas eksāmenu. 

Par jaunu izaicinājumu Latvijas integrācijas politikai kļūst jauno imigrantu integrēšana 

latviešu valodas telpā. Lielākā daļa trešo valstu pilsoņu
32

 Latvijā ieceļo no postpadomju valstīm 

(96,2%) – no Krievijas (36 643), Ukrainas (3194) un Baltkrievijas (2032),
33

 iekļaujoties 

krievvalodīgajā telpā. Iebraucēji uzskata latviešu valodas prasmi par svarīgu pamatzināšanu 

līmenī, bet, tā kā ar valsts iedzīvotājiem viņi kontaktējas galvenokārt krievu valodā, trūkst 

motivācijas mācīties latviešu valodu.  

Latviešu valodas zināšanu trūkums samazina ieceļotāju iespējas uzlabot viņu profesionālo 

izaugsmi un iespējas sekot līdzi norisēm valstī un līdzdarboties sabiedrības dzīvē.
34

Imigrantu 

vājās valsts valodas prasmes un ierobeţotais valodas apmācību piedāvājums rada 

nepieciešamību pēc atsevišķa rīcībpolitikas virziena, kura ietvaros ir jāattīsta integrācijas 

pasākumu sistēma gan pirms imigranta ierašanās Latvijā, gan tūlīt pēc uzturēšanās atļaujas 

saņemšanas.   

 

3.2.3. Latviešu valoda izglītībā  

Pēdējos 10 gados visos izglītības apguves līmeņos ir krities pieprasījums pēc krievu 

valodas kā mācību valodas.
35

 Šis samazinājums tikai daļēji ir saistāms ar vispārējo zemo 

dzimstību valstī un liecina par latviešu valodas kā izglītības valodas pakāpenisku 

nostiprināšanos.
36

 2010./11.mācību gadā kopējais skolēnu skaits bija 216 307, no tiem 26,2% 

mācījās mazākumtautību skolās un 9,8% - divplūsmu skolās. Būtiski latviešu valodas pozīciju 

nostiprināja 2004.gadā īstenotā izglītības reforma, kas paredzēja, ka, sākot ar 10.klasi, 60% 

priekšmetu vidusskolā tiek mācīti bilingvāli vai latviski. Reformas rezultātā nav pasliktinājušās 

mazākumtautību skolēnu sekmes.
37

 Turklāt mazākumtautību skolēnu vidū pieaug latviešu 

valodas lietošana uz ielas, veikalā, sabiedriskajā transportā un kontaktos ar latviešiem.
38

 

Pētījumi parāda, ka gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem kopumā ir pozitīva 

attieksme pret bilingvālo izglītību.
39

  

Latviešu valodas prasmju apguve un lietošana jāatbalsta jau no mazotnes, tālab valsts 

uzdevums ir nodrošināt to, ka jau pirmsskolas iestādēs visi mazākumtautību bērni var apgūt 

latviešu valodu. Līdzās šim rīcībpolitikas virzienam ir jāveicina mazākumtautību vecāku vēlme 

savus bērnus sūtīt uz tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās apmācības notiek latviešu 

valodā, nodrošinot speciālu skolotāju atbalstu valsts valodas pilnīgai apguvei. Efektīvas 

                                                           
32

 Trešās valsts valstspiederīgais — persona, kas nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, 

Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 
33

 Derīgo uzturēšanās atļauju skaits uz 2011.gada 1.janvāri, nepublicēta PMLP informācija. 
34

 Sk. R.Kaša, D.Akule. Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība. Rīga: 

PROVIDUS, 2011. 
35

 2010./2011.mācību gada sākumā Latvijā bija 830 vispārējās izglītības dienas skolas. No tām 646 latviešu 

mācībvalodas skolas, 103 mazākumtautību skolas un 73 divplūsmu skolas. 
36

 Salīdzinot skolēnu skaitu vispārizglītojošajās dienas skolās 2000./01.m.g. ar  2010./11. m.g., skolās ar latviešu 

mācību valodu skolēnu skaits ir samazinājies par 31%, skolās ar krievu mācību valodu – par 50%, divplūsmu 

skolās gan programmās ar krievu mācību valodu, gan ar latviešu valodu skolēnu skaits ir samazinājies par 56%. 

1992. gadā 46% no visiem bērniem apmeklēja bērnudārzus ar krievu mācību valodu, bet 2010. gadā – 24% bērnu. 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde. 
37

 B.Zepa. Izglītība sabiedrības integrācijai// Cik integrēta ir sabiedrība? N.Muiţnieks (red.). Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2010., - 193.–224. lpp. 
38

 2004. gadā latviešu valodu lietoja 39% skolēnu, bet 2010. gadā – 61%.  

B.Zepa. Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas. 

Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2010. - 9.lpp.  
39

 V.Poriņa. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā. Rīga: 

Latviešu valodas institūts, 2009., - 153. Lpp. 
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rīcībpolitikas priekšnosacījums pirmsskolas izglītības līmenī ir informācija apkopošana par to, 

cik kvalitatīva ir latviešu valodas apguve mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs, vai 

valsts valodu māca latviešu valodas skolotāji, vai vienkārši – grupu vadītāji, cik lielas ir grupas, 

kurās māca valodu, kā arī, cik izplatītas ir citas iespējas sagatavot bērnus izglītības ieguvei 

latviešu skolās. Visaptveroša pētījuma nav arī par pirmās klases skolēnu latviešu valodas 

prasmēm. 

Mazākumtautību skolu izkliede nav viendabīga, un ne visur 2004.gada izglītības reforma 

ir sasniegusi vēlamos rezultātus – tie atšķiras daţādos reģionos. Tāpat atsevišķas 

sociāldemogrāfiskas grupas skeptiskāk izturas pret bilingvālo izglītību. Piemēram, 

krievvalodīgo vidū attieksmi pret bilingvālo izglītību vai izglītību tikai latviešu valodā nosaka 

valsts valodas prasmes pakāpe: jo tā ir zemāka, jo mazāk viņi atbalsta mācību priekšmetu 

mācīšanu latviešu valodā.
40

 Pastāv arī tieša sakarība starp mazākumtautību skolēnu vecāku 

izglītības līmeni un vēlmi, lai bērni prastu latviešu valodu – vispārliecinošāko atbalstu (96%) 

pauţ vecāki ar augstāko izglītību.
41

 Vecākiem ar zemāku izglītības līmeni bērni ir nemotivētāki 

apgūt latviešu valodu, un viņiem arī ir mazāk iespēju pilnveidot latviešu valodas prasmes 

ģimenē. Savukārt augstskolu studentu samērā zemais valsts valodas pašvērtējums atklāj 

trūkumus bilingvālās izglītības sistēmā. Lielākās problēmas ar latviešu valodas lietošanu ir 

privāto augstskolu studentiem, bet viszemākās valodas zināšanas ir tiem studentiem, kas beiguši 

profesionālās izglītības iestādes.
42

  

Attīstot sabiedrības integrācijas rīcībpolitiku, kā arī izstrādājot mazākumtautību izglītības 

konverģences scenārijus, ir jāņem vērā daţādas reģionālās un sociāldemogrāfiskās atšķirības. 

Īpaša uzmanība visos izglītības līmeņos pievēršama Rīgai un Latgales reģionam, kur krievu 

valodai ir augsts pašpietiekamības līmenis. Turklāt Latgales reģionā nav pieejama izglītība 

latgaliešu valodā, kas daudziem šī reģiona skolēniem ir viņu dzimtā un ģimenē lietotā valoda. 

Tāpēc šī reģiona skolēniem būtu jādod iespēja apgūt latgaliešu valodu kā izvēles vai obligāto 

mācību priekšmetu, vai arī kā vienu no mācību valodām.
43

 

Šķēršļus valsts valodas nostiprināšanai izglītības sistēmā rada pedagogi, kas nepietiekami 

pārvalda latviešu valodu, lai gan skolotājiem, kuri mazākumtautību skolās mācību priekšmetus 

māca bilingvāli vai latviski, tiek nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvē.
44

 Pedagogu 

centieni kvalifikācijas paaugstināšanā un latviešu valodas prasmes pilnveidē ir visai atšķirīgi, un 

ne vienmēr mācību priekšmetu apguvē latviski tiek nodrošināta pēctecība no pirmsskolas 

izglītības iestādes līdz vidusskolai.
45

 Turpretī skolās ar latviešu mācību valodu skolotājiem nav 

pieredzes darbam ar daţādas etniskas izcelsmes skolēniem, un tas samazina viņu spējas 

kvalitatīvi strādāt ar šādu auditoriju. 
 

3.2.4. Latviskā kultūrtelpa 

Latviskās kultūrtelpas pamatu veido latviešu kultūra. Gadu simtos to ietekmējušas un 

bagātinājušas Latvijas mazākumtautības un citu valstu kultūras. Šis kopums un mijiedarbība 

                                                           
40

 V.Poriņa. Op.cit. 152.  
41

 V.Poriņa. Op.cit. 159.  
42

 Raksturojot latviešu valodas vidi augstskolās, studenti norāda arī uz docētāju vājajām latviešu valodas prasmēm. 

Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs: mazākumtautību izglītības satura reformu 

rezultāti. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 34.–41. lpp. 
43

 I.Šuplinska, S.Lazdiņa. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitāro zinātņu 

ţurnāla 1.pielikums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2009. - 315. lpp. 
44

 Īstenojot izglītības reformu, kopš 2004. gada tiek organizēti LAT2 bezmaksas kursi skolotājiem un skolēnu 

vecākiem. 
45

 Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs: mazākumtautību izglītības satura reformu 

rezultāti. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 13..lpp. 
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veido latviskās kultūrtelpas īpašo pievilcību. Gan vēsturiski, gan mūsdienās latviskā kultūrtelpa 

ir daļa no Eiropas kultūrtelpas. 

Nozīmīga loma kultūrtelpā ir profesionālajai mākslai. Tā ietekmē un veido nacionālo 

identitāti, stiprina piederību Latvijai, tai ir arī liels sabiedrības integrācijas potenciāls. Latvijas 

kultūras telpai piederīgas ir gan latviešu, gan cittautiešu izcilības, kuru vārdi pazīstami Eiropā 

un pasaulē. Novērtējot daţādas aktivitātes, ko valsts varētu veikt patriotisma stiprināšanā, 

vairākums iedzīvotāju (54%) par nepieciešamu atzīst kultūras atbalstīšanu, lai veicinātu izcilus 

panākumus.
46

 Profesionālās mākslas ietvaros kā labs integrācijas mehānisms darbojas Latvijas 

kultūrizglītības sistēma – visu līmeņu mūzikas un mākslas skolas, kurās uz kopīgu mūzikas, 

mākslas vērtību bāzes integrējas daţādu tautību bērni un jaunieši, iekļaujoties latviskajā 

kultūrtelpā un pēc skolu absolvēšanas turpinot piedalīties tās veidošanā. Taču trūkst pētījumu, 

kas palīdzētu plānot kultūrizglītības iestāţu darbību tā, lai sekmētu sabiedrības integrāciju. 

Tāpat nepieciešama skaidra rīcībpolitika, kā izmantot profesionālās mākslas produktus 

(kinofilmas, teātra izrādes u.tml.) sabiedrības integrācijā.  

Līdzās profesionālajai mākslai nozīmīgas līdzdarbošanās iespējas piedāvā amatiermāksla. 

Tā stiprina gan vietējo kopienu, gan nacionālo identitāti, tā arī veido platformu starpkultūru 

dialogam. Kultūras institūcijas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, mūzikas/mākslas skolas) 

ietver sevī būtisku potenciālu veidot noturīgu piederību Latvijai gan latviešu, gan cittautiešu 

vidū. Kopēja, nāciju apvienojoša tradīcija latviešiem ir Dziesmu un deju svētki; jāveicina 

mazākumtautību iesaiste tajos gan individuāli, gan piedaloties mazākumtautību kolektīviem. Šis 

process īpaši veicināms tieši mazākumtautību jauniešu vidū.
47

 

Lai gan latviskajai kultūrtelpai piemīt liels integrācijas potenciāls, pastāv virkne šķēršļu, 

kas traucē to efektīvi izmantot. Formālās un neformālās izglītības programmās latviskā 

kultūrtelpa neparādās tās daudzveidībā, kur cittautieši var atrast savu sakņojumu un pienesumu, 

kas veido piesaisti Latvijai, ļautu identificēties un rosinātu līdzdarboties tās veidošanā. Daudzi 

mazākumtautību skolotāji uzskata, ka Latvijas mazākumtautības ir nepietiekami reprezentētas 

mācību grāmatās.
48

 Būtiski ir arī apzināties, ka lielākās Latvijas krievvalodīgo daļas sociālā 

atmiņa aptver tikai trīs paaudzes, un tiem, kas apmetās uz dzīvi Latvijā okupācijas laikā, trūkst 

saites, kas tos pēctecīgi vienotu ar vēsturiski Latvijā ilgstoši dzīvojošo krievu, ebreju un citu 

mazākumtautību kopienām, trūkst zināšanu par to ieguldījumu starpkaru Latvijas laika un 

agrāku vēstures periodu kultūrā.
49

 Izplatīta prakse mazākumtautību vidū ir asimilācija 

krievvalodīgajā vidē. Visvairāk pārkrievoto tautību vidū minami ebreji, baltkrievi, tatāri, 

ukraiņi, poļi un vācieši. Tādējādi, no vienas puses, mazākumtautības daţkārt netiek pietiekami 

iesaistītas latviskajā kultūrtelpā, bet, no otras puses, arī pašas mazākumtautības nav īpaši 

ieinteresētas apzināties etniskās grupas iesakņotību un vēsturiskumu. Tādēļ ir nepieciešams 

mazākumtautību skolās atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz šīs izzudušās sociālās atmiņas 

restaurēšanu, un jāatbalsta iniciatīvas, kas dod iespēju attīstīties latviskajā kultūrtelpā sakņotai 

nelatviešu inteliģencei.  

Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtas veidošanos un integrāciju vienotā kultūrtelpā kavē 

arī starpgrupu aizspriedumi. Piemēram, samērā liela latviešu daļa (36%) uzskata, ka citu tautību 

cilvēki ar atšķirīgām tradīcijām un parašām nevar būt īsti piederīgi Latvijai pat tad, ja viņi šeit 

                                                           
46

 Situācija patriotisma jomā Latvijas sabiedrībā. SKDS, 2008.  
47

 Aptuveni katrs piektais latviešu tautības skolēns ir bijis dziesmu svētku dalībnieks, kamēr krievu skolēnu vidū – 

tikai katrs divdesmitais. Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas 

institūts, 2005. -87.lpp. 
48

 L.Curika. Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? Rīga: PROVIDUS, 2008/2009. 
49

 D.Hanovs, I.Vinnika. Krievvalodīgie Latvijā: diasporas kultūras atmiņas saturs un veidošanas tehnoloģijas// 

Expanding Borders: Communities and Identities. Robeţu paplašināšana: Identitātes un kopienas. Starptautiskās 

konferences ziņojumi, Rīga, 2005.gada 9.–12. novembris. Ţ.Ozoliņa (ed.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.- 

189.lpp. 



   PROJEKTS 

18 

KMPam_100811; Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam 

dzīvo jau daudzus gadu desmitus.
50

 Savukārt liela mazākumtautību daļa nevēlas atzīt latviešu 

kultūru kā Latvijas kultūrtelpas vienojošo elementu. Būtiski atšķiras latviešu un krievu izpratne 

par Latvijas sabiedrības kopīgo pamatu: uzskatu, ka Latvijas sabiedrības vienotība būtu jābalsta 

uz latviešu valodu un kultūru, akceptē divreiz vairāk latviešu nekā krievu (89% pret 46%). Arī 

Latvijas kultūra patriotiskas jūtas krievos izraisa daudz retāk nekā latviešos.
51

 Līdzīgi ir ar 

kultūras mantojumu un sasniegumiem mākslā un literatūrā – ar tiem vairāk lepojas latvieši nekā 

krievi. Turpretī krievi vairāk nekā latvieši tiecas lepoties ar to kultūras mantojumu, kas Latvijā 

ir veidojies, pateicoties citām tautām (67% pret 72%).
52

 Tātad cieņu pret Latvijas kultūru 

nelatviešu vidū iespējams pozitīvi veicināt, ja kultūras izpratnē tiek akcentēts mazākumtautību 

devums. Īpaši tādēļ, ka vairums krievvalodīgo (75%) uzskata, ka Latvijas iedzīvotāja 

pienākums ir cienīt latviešu valodu un kultūru. Pārliecinošs Latvijas iedzīvotāju vairākums 

(85%) neatkarīgi no tautības atzīst, ka latviešiem ir jārespektē citas kultūras, ja viņi grib, lai citu 

tautu pārstāvji ir Latvijas patrioti. Tāpat visai liels cilvēku īpatsvars (47%) abās kopienās 

piekrīt, ka Latvijā jāveido tradīcijas, jāorganizē pasākumi, kas vienotu latviešus un citu tautu 

pārstāvjus. 

Veicinot piederības sajūtu latviskajai kultūrtelpai, par īpašu rīcībpolitikas virzienu 

uzskatāma ārzemēs dzīvojošo latviešu atbalstīšana. Latviešu trimda, kas izveidojās Rietumos 

Latvijas okupācijas rezultātā, ir ieguldījusi lielus personiskos līdzekļus un brīvprātīgo darbu 

latvietības saglabāšanā, taču, paaudzēm nomainoties, atjaunotajai Latvijas valstij aizvien 

aktuālāks kļūst uzdevums iesaistīties un palīdzēt saglabāt diasporas latvisko identitāti un 

piederību latviskajai kultūrtelpai. Ārpus Latvijas mītošajā latviešu diasporā darbojas kori, deju 

kopas, folkloras ansambļi, kas veido latvisku kultūras dzīvi savās mītnes zemēs, daţi no tiem 

iesaistās Vispārējos Dziesmu un deju svētkos Latvijā, taču šo kolektīvu skaits Latvijā nav 

apzināts, un metodiskā palīdzība tiem ir nepietiekama. Ārzemēs mītošajiem latviešiem ir ļoti 

ierobeţota pieejamība Latvijas profesionālajai mākslai, niecīgā skaitā notiek Latvijas teātru un 

koncertorganizāciju viesizrādes ārpus Latvijas. Trūkst informācijas par kultūras dzīves norisēm 

ārpus Latvijas un īpaši veidotu mācību un izglītojošo materiālu par latviešu kultūru un 

tradīcijām diasporas jaunajai paaudzei, kurai ir niecīgas iespējas tikties ar vienaudţiem Latvijā 

un klātienē izzināt latvisko kultūrtelpu. No valsts puses netiek stimulēta viņu interese par 

Latviju, vēlēšanās veidot latvisku identitāti un piederību latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu 

kādreiz atgriezties Latvijā.
53

 Nepieciešama ilglaicīga rīcībpolitika, kas ļautu ārzemēs 

dzīvojošajiem latviešiem, arī tiem, kas ilgstoši neplāno atgriezties, saglabāt savu identitāti un 

saiti ar Latviju. Pašreizējā situācijā trūkst arī padziļinātu pētījumu, lai saprastu ārzemēs 

dzīvojošo latviešu vajadzības, vēlmi un iespējas saglabāt piederību latviskajai kultūrtelpai. 

 

3.3. Saliedēta sociālā atmiņa 

Nacionālā identitāte sakņojas kopīgos priekšstatos par nācijas vēsturi. Sociālā atmiņa, kas 

veidojas no zināšanām par nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem, vieno sabiedrību. 

Pareizi organizēta sociālā atmiņa piedāvā orientierus morāles normām, tā stiprina valstisko un 

ģeopolitisko piederības sajūtu. Sašķelta sociālā atmiņa nozīmē sašķeltu sabiedrību. Līdzšinējā 

                                                           
50

 Nacionālās identitātes dimensijas dažādu sabiedrības grupu skatījumā. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 

2011. 
51

 32% Latvijas krievu sevi uzskata par Krievijas patriotiem, un lielākā daļa no viņiem dzīvo Rīgā un Pierīgā. 

Latvijas iedzīvotāju aptauja. Situācija patriotisma jomā Latvijas sabiedrībā. Rīga: SKDS, 2008. 
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 Turpat. 
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 2011.gada Eirobarometra dati liecina, ka 62% Latvijas jauniešu vēlas strādāt kādā citā Eiropas valstī. 

 Flash Eurobarometer 319b: Youth on the move. The Gallup Organization, 2011. 
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integrācijas politika ir ignorējusi ar Latvijas vēstures izpratni saistītās problēmas, kā arī  

vēstures politikas potenciālu sabiedrības integrācijā.
54

 

Kopš neatkarības atjaunošanas par nopietnu šķērsli saliedētas nacionālās identitātes 

veidošanai kļuvusi daļas krievvalodīgo iedzīvotāju atšķirīgā Latvijas okupācijas un no tās 

izrietošo seku interpretācija. Krievvalodīgo iedzīvotāju vidū pieaug tendence uzskatīt, ka 

Latvija Padomju Savienībai pievienojās brīvprātīgi: 2004.gadā tā domāja 44%, bet 2009.gadā – 

55%.
55

 Liela latviešu daļa (29%) uzskata, ka par Latvijas patriotiem nevar būt cilvēki, kuri 

domā, ka pēc Otrā pasaules kara PSRS atbrīvoja Latviju. Savukārt krievu vidū tā domā retais 

(9%).
56

 Krievvalodīgo atšķirīgā attieksme pret padomju okupācijas periodu rada šķēršļus 

kopīgai staļinisma noziegumu izpratnei un upuru pieminēšanai, kam ir svarīga vieta latviešu 

sociālajā atmiņā.
57

 Turklāt šāda izpratne disonē ar Eiropas sociālo atmiņu, kurā komunisms tiek 

atzīts par totalitāru reţīmu un staļinisma upuri tiek pielīdzināti nacisma upuriem.
58

 Līdz ar to 

ievērojamas krievvalodīgo daļas atšķirīgā izpratne par Otrā pasaules kara notikumiem apdraud 

ne tikai Latvijas nacionālo identitāti, bet arī ģeopolitisko identitāti jeb piederību Rietumu 

pasaulei. 

Arī skolēnu vidū atšķiras izpratne par Otrā pasaules kara notikumiem: 40% krievvalodīgo 

skolēnu uzskata, ka okupācija nav notikusi, bet latviešu skolēnu vidū tā domā tikai 12%.
59

 Kaut 

gan mazākumtautību skolās Latvijas vēsturi apgūst pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

apstiprinātā standarta, atsevišķi vēstures skolotāji stundu laikā mēdz piedāvāt sagrozītu 

skatījumu uz Latvijas okupāciju un Otro pasaules karu, kā arī agrākiem Latvijas vēstures 

periodiem.
60

 Tādējādi kopīgas vēstures izpratnes mācīšana mazākumtautību izglītības iestādēs ir 

kritērijs, kas formāli tiek ievērots, tomēr bieţi vien tas nesasniedz vēlamo mērķi.  

Par sašķeltību Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā liecina 16.marta un 9.maija 

atzīmēšanas regulāri izraisītā publiskā rezonanse. 61% latviešu atbalsta ideju, ka 16.marts 

jāatzīmē kā latviešu leģiona piemiņas diena, kamēr krievvalodīgo vidū šādu nostāju atbalsta 

tikai 17% respondentu. Turpretī 9.maiju jeb Uzvaras dienu par svinamu atzīst 69% 

krievvalodīgo un 32% latviešu.
61

 Pēdējos piecos gados to atzīmējuši 59% krievvalodīgo un tikai 

11% latviešu.
62

 Abu atzīmējamo dienu pasākumi galvenokārt norit Rīgā, un Latvijas reģionos 

tiem nav atrodami analogi. 

Lai novērstu šo šķērsli sabiedrības integrācijā, ir nepieciešams izstrādāt valstiska līmeņa 

atmiņu politiku, kas tiktu īstenota konkrētu projektu veidolā. Demokrātiskās valstīs atmiņu 

politika ir specifisks rīcībpolitikas virziens, kas mazina konfliktējošu vēstures reprezentāciju 
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 Sk. I.Kunda. Vai sabiedrības integrācijas fonda atbalstītie projekti ir sekmējuši etnisko integrāciju Latvijā?// Cik 
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 V.Zelče. 1940. gads: notikums un izrāde. Pārdomas par pagātni, sabiedrību, cilvēkiem un neatbildētiem 

jautājumiem// Pēdējais karš: Traumas komunikācija. M.Kaprāns un V.Zelče (red.). Rīga: LU Sociālo un politisko 

pētījumu institūts, Mansards, 2011. - 58. lpp. 
56

 Situācija patriotisma jomā Latvijas sabiedrībā. Latvijas iedzīvotāju aptauja. Rīga: SKDS, 2008. - 37. lpp. 
57

 Deportāciju piemiņas dienas pēdējos piecos gados ir atzīmējuši vidēji 18% latviešu respondentu un tikai 6% 

krievvalodīgo. 
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iespējas vairot nesaskaņas tagadnes sociālajās attiecībās. Šāda politika respektē viedokļu 

daudzveidību, bet tā vienlaikus principiāli nostājas pret vēstures faktu falsificēšanu.
63

 Efektīvas 

Latvijas atmiņu politikas mērķis būtu panākt, lai lielākajai sabiedrības daļai veidotos 

demokrātiskām vērtībām atbilstoša nostāja pret Latvijas okupāciju un no tās izrietošajām 

sekām. Svarīgs šādas politikas priekšnosacījums ir vēstures kā mācību priekšmeta kvalitātes 

kontrole izglītības iestādēs un regulāra labās prakses popularizēšana un aprobēšana 

mazākumtautību vēstures skolotāju vidū. Tāpat krievvalodīgajai kopienai ir nepieciešams daudz 

sistemātiskāk skaidrot, ka no staļiniskajām deportācijām cieta veiksmīgākie, uzņēmīgākie un 

izglītotākie Latvijas pilsoņi, kuru vidū bija daudzi mazākumtautību pārstāvji. Vēstures politikas 

īstenošanā svarīgi ir arī prasmīgi izmantot citus sociālās atmiņas infrastruktūras elementus 

(kinofilmas, muzejus, jaunos medijus), uz kuru bāzes var saliedēt daţādās atmiņu kopienas. Par 

vienu no šādiem infrastruktūras objektiem, kuru valstij ir jāatbalsta ilgtermiņā, uzskatāms 

Latvijas Okupācijas muzejs; to pozitīvi vērtē gan latvieši (78%), gan arī ievērojama 

krievvalodīgās kopienas daļa (41%).
64

 

Rīcībpolitikas līmenī ir nepieciešams sekmēt Latvijas Republikas dibināšanas dienas 

svinības 18. novembrī. Šobrīd tā ir vienīgā sabiedrību integrējošā svētku diena, kas saistīta ar 

Latvijas vēsturi. To atzīmē 66% latviešu un 46% cittautiešu.
65

 Būtiski, ka arī jauniešu vidū 

valda izteikti labvēlīga attieksme: 18.novembri pozitīvi vērtē 98% latviešu skolēnu un 79% 

krievu skolēnu.
66

 Sabiedrības pētnieku pamanītās problēmas ar 18. novembra svētku 

organizēšanu un precīzu mērķauditoriju uzrunāšanu liecina, ka šīs svētku dienas potenciāls 

netiek pilnībā izmantots Latvijas sabiedrības konsolidēšanā un pozitīvas identitātes 

veicināšanā.
67

 Līdzās 18.novembra svētkiem ir nepieciešams veicināt citu svētku svinēšanu, kas 

iezīmē Latvijas valstiskuma pieturas punktus, neatkarības un demokrātijas identitāti: 

11.novembri, 25.martu, 4.maiju, 14.jūniju, 23.augustu. 

Latvijas vēsture ir daļa no Eiropas kopējās vēstures, taču vairumam iedzīvotāju nav 

priekšstata par Latvijas vēsturi līdz 20.gadsimtam.
68

 Tas sašaurina nacionālās identitātes 

izpratni un nemudina to iztēloties plašākā kultūrvēsturiskā un ģeopolitiskā ietvarā – kā daļu no 

Eiropas vēstures. Pētījumi rāda, ka piederīgi Eiropai jūtas aptuveni 20% no Latvijas 

iedzīvotājiem.
69

 Taču jauniešu vidū šis skaitlis ir ievērojami lielāks: vairāk nekā 50% jūtas 

piederīgi Eiropai.
70

 Eiropas vēsturiskais konteksts var kalpot par pozitīvas identitātes un 

integrācijas resursu. Tas tomēr tiek samērā reti izmantots, lai akcentētu pašapziņu veicinošus 

vēstures notikumus un personības, kas Latvijas cilvēkus raksturo kā radošus, veiksmīgus un 

inovatīvus. Rezultātā Latvijas vēsturiskie notikumi un cilvēki nav nozīmīgs iemesls, lai 

iedzīvotāji lepotos ar savu valsti.
71

 Valsts politikas uzdevums ir veicināt iedzīvotāju dziļāku 

izpratni par Latvijas vēsturi un uz tās bāzes mērķtiecīgi vairot pozitīvas identificēšanās iespējas. 

Sekmīgas vēstures politikas īstenošanai ir nepieciešams palielināt valsts atbalstu tādu 

sabiedrisko mediju kultūras produktu radīšanai, kas popularizē Latvijas vēsturi kā daļu no 
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65

 Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiskā izpēte. B.Zepa (red.) Rīga: Baltic Institute of Social 
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Eiropas vēstures. Daudz aktīvāk šajā darbā jāiesaista Latvijas atmiņas institūcijas – Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, 

reģionālos muzejus un bibliotēkas. 

Arī Latvijas lokālās atmiņu kopienas var kalpot par stabilu pamatu kopīgas un 

nepolitizētas sociālās atmiņas veidošanā. Latvijas iedzīvotājiem visspēcīgākā piederības sajūta 

ir savam dzimtajam ciemam, pagastam vai pilsētai.
72

 Turklāt lokālās identitātes līmenī nav 

pamanāmas būtiskas atšķirības starp latviešiem un krievvalodīgajiem. Tādēļ Latvijas skolās ir 

īpaši jāveicina lokālās vēstures, t. sk. okupācijas laika notikumu, apzināšana, un šajā procesā ir 

mērķtiecīgi jāiesaista mazākumtautību skolēni. Akcentējot pilsētas vai novada vēsturi un 

uzsverot vēsturē sakņoto oficiālo atzīmējamo dienu lokālo nozīmi, tiek stiprināta identificēšanās 

ar Latvijas vēsturi kā nacionālā, tā lokālā līmenī. Lokālās identitātes stiprināšanā ir svarīgi 

iesaistīt ārzemēs dzīvojošos latviešus, tā uzturot viņu piederību Latvijai.  

 

 

4. Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot 

noteiktu valdības politiku 

 

Balstoties uz situācijas raksturojumu, turpmāk ir definētas galvenās identificētās sabiedrības 

integrācijas attīstību traucējošās problēmas. 

 

 Liela Latvijas iedzīvotāju daļa netic savām spējām ietekmēt sociālos un politiskos 

procesus. 

 Latvijas nevalstiskās organizācijas ir finansiāli un administratīvi vājas, un tām ir neliels 

biedru skaits. 

 Trūkst regulāru pētījumu un informatīvo kampaņu par sociālo atstumtību un 

diskriminācijas problēmām Latvijas sabiedrībā. 

 Latvijas jauniešiem ir nepietiekams pilsoniskās izglītības līmenis, savstarpējās 

sadarbības un līdzdalības prasmes. 

 Pastāvošā pilsonības likumdošana rada šķēršļus valstiskās saiknes saglabāšanai ar 

ārzemēs mītošajiem latviešiem.  

 Latvijā joprojām ir samērā liels nepilsoņu skaits. 

 Publiskajā sfērā samazinās latviešu valodas lietošana. Valsts valodas lietošanu negatīvi 

ietekmē arī latviešu vidū pieaugošā gatavība publiskajā telpā lietot krievu valodu. 

 Nostiprinās prakse pieprasīt krievu valodas zināšanas un tās lietošanu darba sfērā. Tas 

diskriminē latviešus darba tirgū. 

 Mazākumtautību pedagogi nepietiekami pārvalda latviešu valodu. Savukārt latviešu 

skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem nav pieredzes darbam ar daţādas 

etniskas izcelsmes skolēniem. 

 Formālās un neformālās izglītības programmās latviskā kultūrtelpa neparādās tās 

daudzveidībā, kur cittautieši var atrast savu sakņojumu un piesaisti Latvijai. Iedzīvotāju 
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piederības sajūtas veidošanos un integrāciju vienotā kultūrtelpā kavē arī starpgrupu 

etniskie aizspriedumi. 

 Ārpus Latvijas mītošajiem latviešiem ir ļoti ierobeţota pieejamība Latvijas 

profesionālajai mākslai. Trūkst metodiskā atbalsta latviešu kultūras un tradīciju apguvei 

ārzemju latviešu jaunajai paaudzei. 

 Daļā sabiedrības valda uz nepatiesiem vēsturiskajiem faktiem balstīti priekšstati par 

Latvijas okupāciju un tās sekām. Tas šķeļ Latvijas sociālo atmiņu. 

 Vairumam iedzīvotāju nav priekšstata par Latvijas vēsturi līdz 20. gadsimtam. Tas 

sašaurina nacionālās identitātes izpratni plašākā kultūrvēsturiskā un ģeopolitiskā ietvarā 

– kā daļu no Eiropas vēstures. 
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5. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai 
 

Politikas rezultāts Rezultatīvais rādītājs 2007. - 2011. gads 2014. gads 2018. gads 

Rīcības virziens: PILSONISKĀ SABIEDRĪBA UN INTEGRĀCIJA 

Mērķis: Attīstīt pilsonisko izglītību 

Uzlabojusies skolēnu izpratne un attieksme pret 

Latviju 
Skolēnu īpatsvars, kuri jūtas piederīgi Latvijai (%) 

30
73

 

(2010) 
38 45 

Uzlabojusies jauniešu informētība par demokrātiju 

un līdzdalības formām 

Palielinās jauniešu īpatsvars (%), kuri nepieciešamo 

informāciju par savām tiesībām, pienākumiem, 

atbildību un iespējām iegūst no izglītības iestādes / 

vecākiem  

20 / 7,2
74

 

(2009) 

45 / 14 

(2013) 
90 / 25 

Skolēnu īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi 

iesaistīties politiskās un sabiedriskās aktivitātēs (%) 

27
75

 

(2010) 
35 45 

Mērķis: Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas 

Sekmēta plašāka iedzīvotāju iesaistīšanās 

pilsoniskās līdzdalības formās 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas piedalās Saeimas 

vēlēšanās (%) 

60,98
76

 

(2010) 
65 68 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas ziedojuši, vai kā citādi 

iesaistījušies labdarībā (%) 

19
77

 

(2007) 
30 40 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas veic brīvprātīgo darbu 

(%) 

24,3
78

 

(2007) 
27 30 
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 Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti „Skolēnu pilsoniskā izglītība Latvijā un pasaulē‖. Rīga, 2010. 
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 Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. 69.lpp. 
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 Sabiedrības integrācijas aktuālākie aspekti, Rīga: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS, 2007. 
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NVO skaits uz 1000 iedzīvotājiem vidēji Latvijā  6,6
79

 

(2011) 
7,8 9 

Ir attīstīta mazākumtautību un citu sabiedrības 

integrācijas politikas mērķa grupu pārstāvju 

līdzdalība publiskajā sektorā 

Mazākumtautību pārstāvju īpatsvars, kuri strādā 

publiskajā sektorā (%) 
24,0

80
 

(2007) 
27,0 30,0 

Publiskās pārvaldes darbinieku īpatsvars, kas 

uzskata, ka valsts iestādēm jātiecas piesaistīt 

darbiniekus no mazākumtautību vidus (%) 

49
81

 

(2010) 
55 70 

Latvijas nepilsoņu skaits samazinājies, kā arī ir 

paaugstinājies iedzīvotāju informētības un 

izpratnes līmenis par pilsonības jautājumiem 

Latvijas nepilsoņu īpatsvars (% no kopēja 

iedzīvotāju skaita) 

15,0
82

 

(2009) 
13 10 

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemto 

personu skaits (personas gadā) 
2336

83
 

(2010) 
3500 4000 

Mērķis: Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju 

Ir paaugstinājies Latvijas iedzīvotāju informētības 

un izpratnes līmenis par diskriminācijas un iecietības 

jautājumiem 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ar diskrimināciju 

saskārušies personīgi (%) 

 

15
84

 

(2009) 
13 12 
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81

 Par šī rezultatīva rādītāja atskaites datiem izmantoti biedrības „PROVIDUS‖ sniegtie 2010.gadā veiktās aptaujas dati (respondenti no trim valsts aģentūras iestādēm un 

viena Rīgas domes departamenta; kopā n ~221). Uz jautājumu  „Latvijā ap 40 % iedzīvotāju pieder pie mazākumtautībām. Vai, Jūsuprāt, arī valsts iestādēm jātiecas piesaistīt 

darbiniekus no šīs sabiedrības daļas?‖ apstiprinoši atbildēja 49% no visiem aptaujātiem respondentiem, bet uz jautājumu „Latvijā ir ap 100 000 invalīdu.  Vai, Jūsuprāt, arī 

valsts iestādēs jābūt pēc iespējas pārstāvētiem darbiniekiem ar invaliditāti?‖ apstiprinoši atbildēja 69% no visiem aptaujātiem respondentiem. 
82

 Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības. http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf (Skatīts 16.07.2011.) 
83

 http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/Naturalizacija.html;jsessionid=37BC10A06D871199ECDB8770E0C297A4 (Skatīts 10.08.2011.) 
84

 ES vidējais radītājs: 16 % no aptaujātajiem ar to ir personīgi saskārušies iepriekšējā gada laikā un 26 % ir bijuši liecinieki. Special Eirobarometer nr. 317. Op.cit. 23. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf (Skatīts 18.07.2011.) 

http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Sabiedrisko-organizaciju-to-apvienibu-biedribu-un-nodibinajumu-dibinasanas-dinamika&id=41
http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Sabiedrisko-organizaciju-to-apvienibu-biedribu-un-nodibinajumu-dibinasanas-dinamika&id=41
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-galvenie-raditaji-30260.html
http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/Naturalizacija.html;jsessionid=37BC10A06D871199ECDB8770E0C297A4
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf
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Tiesībsarga saņemto iesniegumu skaits par iespējamo 

diskrimināciju
85

 (iesniegumu skaits) 
187

86
 

(2009) 
200 180

87
 

Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas zina savas tiesības 

diskriminācijas gadījumā (%) 
24

88
 

(2009) 
30 40 

Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas atzīst, ka jūtas 

nekomfortabli, dzīvojot kaimiņos ar romu tautības 

pārstāvjiem (%) 

53
89

 

(2008) 
50 45 

Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka romiem 

ir mazas iespējas tikt pieņemtiem darbā (%) 

27
90

 

(2007) 
24 17 

Nodrošināta efektīva romu bērnu iekļaušanas 

sistēma vispārizglītojošās skolās 

Romu tautības skolēnu īpatsvars, kas pamet mācības 

vispārizglītojošajās skolās līdzekļu trūkuma dēļ (%) 
39 

(2011)
91 

25 20 

Romu tautības cilvēku īpatsvars, kas uzskata, ka 

romiem obligāti jāiegūst vismaz 9 klašu izglītība (%) 
80 

(2011)
92

 
85 90 

Attīstīts starpkultūru dialogs un tajā iesaistās visas 

sabiedrības integrācijas politikas mērķa grupas 

Iedzīvotāju īpatsvars, kam ir labvēlīga attieksme pret 

citu tautību pārstāvjiem (%) 
51

93
 

(2007) 
59 65 

 

 

 

                                                           
85

 Situācija, kad pieaug saņemto sūdzību skaits, ir vērtējama divējādi – no vienas puses, tas var liecināt, ka ir pieaudzis gadījumu skaits, kad cilvēki ir izjutuši pret sevi 

diskrimināciju, no otras puses – ir pieaugusi cilvēku informētība un zināšanas par pretdiskriminācijas jautājumiem.  
86

 Tiesībsarga 2009. gada ziņojums. (Skatīts 23.07.2011.)  
87

 Ekspertu un Tiesībsarga biroja viedoklis. Rādītāji paliek nemainīgi, jo situācija pamazām kļūst labāka un sūdzību skaits samazinās, neskatoties uz sabiedrības informēšanas 

kampaņām par diskrimināciju un tiesību ievērošanu.  
88

 Special Eirobarometer nr.317.http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_en.pdf (Skatīts 18.07.2011.) 
89

 Special Eirobarometer nr.296. Discrimination in the European Union: perception, experiences and attitudes, European Commision, 2008. – p.121. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm 
90

 Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 21.lpp. 
91

 Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas situācija Latvijā. Rīga: IIC, 2011. – 30.lpp. 
92

 Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas situācija Latvijā. Rīga: IIC, 2011. – 33.lpp. 
93

 2008.gada dati. Pētījums par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiem. Op.cit. 28. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
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Mērķis: Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt mediju lomu integrācijā 

Palielinājusies latviski raidošo televīzijas kanālu 

skatīšanās laika daļa 

Citu tautību skatītāju īpatsvars, kuri skatās latviski 

raidošos kanālus: LTV1, LTV7, LNT, TV3 (%) 
13,6

94
 

(2010) 
15,0 20 

Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir ieinteresēti 

skatīties latviski raidošos kanālus: LTV1, LTV7, 

LNT, TV3 (%) 
41,3

95
 44 48 

Rīcības virziens: NACIONĀLĀ IDENTITĀTE: VALODA UN KULTŪRA 

Mērķis: Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā 

Latvijas iedzīvotāji publiskajā vidē (uz ielas/darbā) 

izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu 

Latviešu respondentu īpatsvars, kuri lieto tikai 

latviešu vai galvenokārt latviešu valodu uz ielas/darbā 

(%) 

65 / 57 70 / 61 75 / 65 

Strādājošo nelatviešu respondentu īpatsvars, kuri 

publiskajā telpā (darbā, ar draugiem, veikalā, uz ielas) 

lieto tikai latviešu valodu (%) 

20 19 18 

Mērķis: Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem 

Palielinājies latviešu valodas prasmes līmenis to 

Latvijas iedzīvotāju vidū, kuriem latviešu valoda 

nav dzimtā  

Mazākumtautību pārstāvju īpatsvars, kuri latviešu 

valodu zina vidējā un augstākajā līmenī (%) 
72

96
 

(2008) 
75 78 

Ir attīstīta visaptveroša imigrantu integrācijas 

politika 

Integrācijas programmu apguvē, t.sk. daţādu līmeņu 

valsts valodas apguves programmās, iesaistījušos 

imigrantu skaits (personas) 

150 

(2010) 
800 1300 

                                                           
94

 2010.gada dati. Situācijas izpēte elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2012.-2017.gada izstrādei. Op.cit. 9 
95

 2010.gada dati. TV kanālu auditorijas 2010. gadā 
96

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts „Valoda‖ skatīts 2011.gada 10.augustā http://www.valoda.lv/downloadDoc_435/mid_510 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_435/mid_510
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Mērķis: Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas 

līmenī 

Veicināta pašdarbības loma kultūrtelpas veidošanā 

un identitātes stiprināšanā, saglabājot pašdarbības 

maķsliniecisko kolektīvu skaitu 

Pašdarbības kolektīvu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 1,7
97

 1,7 1,7 

Palielinājusies Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju 

piederības sajūta Latvijai un iesaistīšanās kultūrtelpā 

Krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvars, kas jūtas 

piederīgi Latvijai/ jūtas piederīgi Krievijai   
71,9 / 32,9

98
 

(2011) 
75 / 28 80 / 20 

Krievvalodīgo apmeklētāju īpatsvars latviešu teātra 

apmeklētāju skaitā (%) 
25

99
 

(2008) 
27% 30% 

Mazākumtautību kolektīvu skaits, kas piedalās 

Dziesmu un deju svētku procesā  
52

100
 

(2008) 

55 

(2013) 

60 

 

Stiprināta Eiropas dimensija Latvijas kultūrtelpā,  

līdzdarbojoties Eiropas kultūras tīklos un norisēs  

Atbalstīti projekti ES programmu „Kultūra‖  un 

„Eiropa pilsoņiem‖ ietvaros 

22 

(2010) 
25 35 

Mērķis: Nostiprināt ārzemju latviešos latvisko identitāti un piederību Latvijai 

Palielinājusies ārzemēs dzīvojošo latviešu politiskā 

līdzdalība 
Ārpus Latvijas vēlējušo skaits (personas) 

13917
101

 

(2010) 
16500 * 

Rīcības virziens: SALIEDĒTA SOCIĀLĀ ATMIŅA 

Mērķis: Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni par Otro pasaules karu un padomju 

okupāciju Latvijā 

                                                           
97

 Latvijas digitālā kultūras karte www.kulturaskarte.lv  
98

 Nacionālās identitātes dimensijas dažādu sabiedrības grupu skatījumā, Baltic Institute of Social Sciences, 2011 
99

 Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana, Baltic Institute of Social Sciences, 2008 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/petijumi/teatru_apmeklejums.doc (skatīts 09.07.2011.) 
100

 Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra dati. 
101

 http://web.cvk.lv/pub/upload_file/Sa10/aktiv/Arzemes_Valstis.pdf 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/petijumi/teatru_apmeklejums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/petijumi/teatru_apmeklejums.doc
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Lielākajai sabiedrības daļai ir vienota izpratne par 

Latvijas okupāciju  

Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas uzskata, ka 

Latvija brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā 

54,9
102

 

(2009) 
45 25 

Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas par sliktāko 

notikumu Latvijas 20. gadsimta vēsturē atzīst 1941. 

un 1949. gada deportācijas  

13,2
103

 

(2010) 

18 

 

25 

 

Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas pozitīvi 

vērtē LOM  

41,5 

(2010)
104

 

50 

 

60 

 

Pieaugusi mazākumtautību dalība ar Latvijas vēsturi 

saistītajās atzīmējamajās dienās  

Cittautiešu respondentu īpatsvars, kas atzīmē LR 

Proklamēšanas dienu 

46
105

 

(2008) 

56 

 

66 

 

Mērķis: Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni 

Latvijas iedzīvotāji sajūt ciešāku piederību Eiropas 

vēsturei un palielinās piederības sajūta Eiropas 

Savienībai  

Samazinās respondentu īpatsvars, kas nemaz nejūtas 

piederīgi Eiropas Savienībai 

21,9% 

(2008)
[2]

 

15 10% 

Palielinās respondentu īpatsvars, kas jūtas piederīgi 

Eiropas Savienībai 

20,6
106

 

(2011) 

25 

 

30 

 

Palielinās mazākumtautību iedzīvotāju skaits, kas 

sevi identificē ar 1918.gadā nodibināto 

demokrātisko Latvijas Republiku 

Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas lepojas ar 

demokrātiskas Latvijas Republikas izveidi 

13,1 

(2008)
107

 

20 

 

40 

 

 

Politikas rezultāti, kuriem nepieciešami mērījumi, bet nav pieejami izejas dati 
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 Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS, 2009. gads. 
103

 Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS, 2010. gada novembris. 
104

 Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS, 2010. gada novembris. 
105

 Zepa, B. (zin. red.) (2008). Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiskā izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Science. 71. lpp. 
[2]

 Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS, 2008. gada septembris. 
106

 Brigita Zepa. Nacionālās identitātes dimensijas  daţādu sabiedrības grupu skatījumā. LU, 2011.gada aprīlis 
107

 Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS, 2008. gada novembris. 
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 Politikas rezultāts  Rezultatīvais rādītājs 

Tiek veidota atbalsta sistēma latviskās identitātes 

saglabāšanai un latviešu valodas apguvei 

Latviešu „svētdienas skolu‖ skaits ārpus Latvijas 

Ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu iesniegumu 

skaits, lai viņu bērniem tiktu piešķirta Latvijas 

pilsonība 

Palielinājies to Latvijas iedzīvotāju valsts valodas 

prasmes līmenis, kuriem latviešu valoda nav dzimtā  

valoda 

Jauno imigrantu skaits, kas izgājuši valsts finansētu 

latviešu valodas apmācību (personas)/ latviešu 

valodas pārbaudi sekmīgi nokārtojušo īpatsvars (%) 



        PROJEKTS 

 

 

6. Politikas vidējā termiņa mērķi un rīcības virzieni 
 

 

Rīcības virziens: Pilsoniskā sabiedrība un integrācija 

1. Attīstīt pilsonisko izglītību. 

2. Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas. 

3. Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju.  

4. Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt mediju lomu 

integrācijā. 

 

Rīcības virziens: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa 

5. Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā. 

6. Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, 

mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem. 

7. Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību 

kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī. 

8. Nostiprināt ārzemju latviešos latvisko identitāti un piederību Latvijai. 

  

Rīcības virziens: saliedēta sociālā atmiņa  

9. Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni 

par Otro pasaules karu un padomju okupāciju Latvijā.  

10.  Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni. 
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7. Sasaiste ar nacionālajiem un starptautiskajiem normatīviem 

un tiesību aktiem, ka arī citiem attīstības plānošanas 

dokumentiem 
 

Pamatnostādnes ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 2., 4., 91., 98., 

99., 101., 102., 112. un 114.pantu; 

 

Pamatnostādnes ir izstrādātas ievērojot Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru 

kabineta iecerēto darbību noteikto uzdevumu 8.1.apakšpunktu.  

Pamatnostādnes ir izstrādātas saskaņā ar šādiem ES, EP un citiem Latvijai saistošiem 

starptautiskajiem tiesību aktiem: 

- Lisabonas līgumu;
108

 

- Stokholmas programmu;
109

 

- EK paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei‖;
110

 

- ES Imigrācijas un Patvēruma paktu;
111

 

- ES Imigrantu integrācijas politikas kopējiem pamatprincipiem;
112

 

- EK paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai - Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

dienaskārtība;
113

 

- ES Kopējiem romu iekļaušanas pamatprincipiem;
114

 

- EK paziņojumu par ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 

2020.gadam (2011.gada 5.aprīlis);
115

 

- ES Padomes secinājumiem par ES ietvaru nacionālajām stratēģijām romu integrācijai līdz 

2020.gadam;
116
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:LV:PDF  (Skatīts 

15.07.2011.) 
109

 Stokholmas programma - atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā (17024/09). Eiropas 

Savienības Oficiālais Vēstnesis. Pieņemts 2009.gada 10./11.decembrī. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:LV:PDF (Skatīts 15.07.2011.) 
110

 Komisijas paziņojums. Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Brisele, 2010.gada 

3.marta COM(2010). http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf (Skatīts 15.07.2011.) 
111

 http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/08/st13/st13440.lv08.pdf (Skatīts 15.06.2011.) 
112

 Tieslietu un iekšlietu padome 2004.gada 19.novembrī pieņēma secinājumus, kuros tika noteikti šādi kopējie 

pamatprincipi imigrantu integrācijas politikai ES (14615/04). Vairāk par imigrantu integrācijas politikas kopējiem 

pamatprincipiem skat. Kopīgā integrācijas programma - Ietvars trešo valstu pilsoņu integrācijai ES http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:LV:PDF  
113

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of Regions European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals 

SEC (2011). 
114

 Nacionālā pozīcija par Padomes secinājumu projektu par čigānu (romu) iekļaušanu pieņemšana apstiprināta MK 

(2009. gada 2. jūnijā MK sēdes protokols Nr. 37 53.§). 

Par Kopējiem romu (čigānu) iekļaušanas pamatprincipiem skat. Padomes dokumentu 10394/09. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10394.en09.pdf (Skatīts 15.07.2011.) 
115

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of Regions An EU Framework for National Roma Integration Strategies up 

to 2020. http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf (Skatīts 15.07.2011.) 
116

 Council conclusions on an EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. 3089th 

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council meeting Brussels, 19 May 2011. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122100.pdf (Skatīts 15.07.2011.) 

Nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru 

padomes 2011.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajā jautājumā - Padomes secinājumi par Eiropas Savienības 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:LV:PDF
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/08/st13/st13440.lv08.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:LV:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10394.en09.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122100.pdf


   PROJEKTS 

32 

KMPam_100811; Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam 

- ES Padomes direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (2000.gada 29.jūnijs);
117

 

- ES Padomes direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 

pret nodarbinātību un profesiju (2000.gada 27.novembris);
118

 

- ES Padomes direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (2003.gada 

22.septembris);
119

 

- ES Padomes direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas 

dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (2003.gada 25.novembris).
120

 

 

Pamatnostādnes ir izstrādātas ņemot vērā šādus Latvijai saistošus starptautiskos 

dokumentus: 

- 1948.gada ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju;
121

 

- 1950.gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju;
122

 

- 1961.gada Eiropas Sociālo Hartu; 

- 1965.gada ANO Starptautisko konvenciju par visu veidu rasu diskriminācijas 

izskaušanu;
123

 

- 1966.gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;
124

 

- 1966.gada ANO Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 

tiesībām;
125

 

- 1972.gada UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību;
126

 

- 1992.gada ANO Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai 

etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām;
127

 

- 1995.gada EP Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību;
128

 

- 2005.gada EP Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai.
129

 

 

Pamatnostādnes ir izstrādātas, ņemot vērā mērķus un uzdevumus, kas ir izklāstīti šādos 

nacionālajos politikas attīstības dokumentos: 

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam (04.07.2006. MK noteikumi 

nr.564.); 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināts ar Saeimas 

2010.gada 10.jūnija lēmumu nr.953/Lm9); 

- Mūţizglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam (23.02.2007., MK rīkojums 

nr.111.); 

                                                                                                                                                                                         
ietvaru nacionālajām stratēģijām romu integrācijai līdz 2020.gadam apstiprināta MK (2011.gada 17.maijā MK 

sēdes protokols Nr.31 54.§).  
117

 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 180 , 19/07/2000 Lpp. 0022 – 0026.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/dd/20/01/32000L0043LV.pdf (Skatīts 15.07.2011.) 
118

 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 303 , 02/12/2000 Lpp. 0016 – 0022. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32000L0078:LV:PDF (Skatīts 15.07.2011.) 
119

 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 251/12,03.10.2003. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0086:LV:PDF (Skatīts 15.07.2011.) 
120

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L016, 23/01/2004 Lpp.0044-0053 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:LV:HTML, (Skatīts 15.07.2011.) 
121

 http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240181948121032769 (Skatīts 15.07.2011.) 
122

 http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/eiropas_padomes_dokumenti/?doc=60 (Skatīts 15.07.2011.) 
123

 http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm (Skatīts 15.07.2011.) 
124

 http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/@id=24 (Skatīts 15.07.2011.) 
125

 http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240111966121632770 (Skatīts 15.07.2011.) 
126

 http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240111972111632769 (Skatīts 15.07.2011.) 
127

 http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=91 (Skatīts 15.07.2011.) 
128

 http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=161 (Skatīts 15.07.2011.) 
129

 http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012006030232775 (Skatīts 15.07.2011.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/dd/20/01/32000L0043LV.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32000L0078:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32000L0078:LV:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0086:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:LV:HTML
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240181948121032769
http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/eiropas_padomes_dokumenti/?doc=60
http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm
http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/@id=24
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240111966121632770
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0240111972111632769
http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=91
http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=161
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012006030232775
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- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam (27.09.2006., MK rīkojums 

nr.742.); 

- Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam. Nacionāla valsts (18.04.2006., MK 

rīkojums nr.264.); 

- Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005. – 2014.gadam (02.03.2005. MK rīkojums 

nr. 137.); 

- Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes 2005. – 2014.gadam 

(15.02.2005, MK rīkojums nr.98.); 

- Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008. – 2012.gadam (30.06.2008., MK 

rīkojums nr.366.); 

- Latvijas kopējais iekļaušanas memorands (apstiprināts ar 2004.gada 17.jūnijā pieņemto 

likumu „Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu‖). 

 

Pamatnostādņu izstrādē tiek ievēroti šādi Latvijas plānošanas reģionu teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti: 

- Rīgas Reģiona attīstības programma 2005. – 2011.gadam (07.01.2005., apstiprināta Rīgas 

plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē); 

- Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam (03.10.2007., 

apstiprināts Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē); 

- Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008. – 2014.gadam (16.09.2008., 

apstiprināta Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē); 

- Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007. – 2013.gadam (19.09.2007., 

apstiprināta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē); 

- Kurzemes reģiona attīstības stratēģija 2004. – 2013.gadam (11.02.2004., apstiprināta 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes. 
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8. Turpmākās rīcības plānojumā paredzētie uzdevumi un pasākumi 

 

Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai 
Izpildes  

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas 

Tiešie darbības 

rezultāti
130

 

Nepieciešamais 

finansējums un tā avoti 

 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: PILSONISKĀ SABIEDRĪBA UN INTEGRĀCIJA 

 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Attīstīt pilsonisko izglītību 

Uzdevums: Pilsoniskās izglītības monitorings un satura novērtējums par 

pilsoniskās izglītības jautājumu atspoguļošanu daţāda līmeņa izglītības 

programmās, priekšlikumi pilsoniskās izglītības satura pilnveidei. 

 

 

2012. 

2015. 

2018. 

 

 

IZM, KM, AiM 

Izstrādāts un veikts 

monitorings. Veikti 

nepieciešamie uzlabojumi 

pilsoniskās izglītības 

sistēmā. 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: Bērnu un jauniešu pilsonisko zināšanu un prasmju pilnveidošana 

 visu līmeņu izglītības programmās  un atbalsts starpskolu pilsoniskajām 

iniciatīvām, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un 

jauniešiem. 

Ik gadu IZM, KM, SIF 

Atbalstīti vismaz 2 

pasākumi gadā 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014.gadam 

 

Uzdevums: Iedzīvotājiem pieejama un saprotama informācija un komunikācijas 

infrastruktūra pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā. 

 

Pasākumi: 1) Informatīvas kampaņas par līdzdalības iespējām lēmumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikušas vismaz 1 

 

 

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

                                                           
130

 Aprakstīti tiešie darbības rezultāti attiecināti tikai uz rīcības politiku turpmākiem diviem gadiem (2012-2013). Pēc plānošanas dokumenta pirmā posma vides un ietekmes 

novērtējuma tiks izstrādāts pamatnostādņu īstenošanas plāns nākamajam periodam no 2014.-2015.gadam. 



   PROJEKTS 

35 

KMPam_100811; Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam 

pieņemšanas proceso, iesaistot pašvaldības un to resursus – bibliotēkas, kultūras 

centrus, muzejus, skolas. 

 

2) Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, nodrošināt publiskā sektora 

informāciju vieglajā valodā par nozares politikas aktualitātēm (interneta portālos, 

izdales materiālos). 

Regulāri 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Visas ministrijas, 

pašvaldības 

 

informatīvas kampaņas 

gadā 

 

Pilnveidotas ministriju 

mājas lapas 

instruments 2009.-2014.gadam 

 

 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: Pilsoniskās izglītības attīstība mūţizglītības ietvarā. 

 

Pasākumi: 1) Pasākumu kopuma definēšana, kas sniedz zināšanas un attīsta 

pilsoniskās prasmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās. 

 

2) Pasākumi publiskajā sektorā strādājošajiem par sabiedrības līdzdalības lomu 

lēmumu pieņemšanā.  

 

 

 

2012.gada I puse 

 

 

Ik gadu 

 

 

IZM, KM, VARAM, 

pašvaldības 

 

VK, KM 

Izstrādātas vadlīnijas 

pilsoniskajai izglītībai 

mūţizglītības ietvarā 

Ik gadu tiek rīkots viens 

pasākums publiskā sektora 

darbiniekiem par 

sabiedrības līdzdalību 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas 

Uzdevums: Sekmēt iedzīvotāju politisko līdzdalību. 

Pasākumi: 1) Likumprojekta „Grozījumi Pilsonības likumā‖ pieņemšana, 

pieļaujot dubultpilsonību ar ES, EEZ un NATO dalībvalstīs. 

2) Grozījumu izstrāde Saeimas vēlēšanas reglamentējošos tiesību aktos, kas 

paredz Saeimas vēlēšanās ieviest Vēlētāju reģistru un nodrošināt elektroniskās 

nobalsošanas iespēju. 

3) Sagatavoti tiesību aktu projekti, kas paredz  noteiktam pilsoņu kopumam 

ierosināt pašvaldību un Saeimas dienas kārtību.   

 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

IeM, LM, KM, ĀM 

 

 

IeM, TM, CVK, KM, 

ĀM 

 

 

IeM, TM, CVK, KM 

 

Veikti attiecīgi grozījumi 

Pilsonības likumā 

Grozījumi vēlētāju reģistrā 

un nodrošināta elektroniskā 

balsošana 

Veikti attiecīgi grozījumi 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: Atbalstīt pasākumus (semināri, sabiedriskās diskusijas un apspriedes, 

interneta lapu attīstība, informatīvi materiāli), kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu 

īpatsvara pieaugumu Latvijā, kā arī nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas 

pilsonību. 

 

Ik gadu 

 

IeM, KM, SIF 

 

Semināri, diskusijas, 

apspriedes 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam; 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 
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Uzdevums: Nevalstisko organizāciju darbības apstākļu uzlabošana. 

Pasākumi: 1) Programmas „NVO fonds‖ izveide un normatīvās bāzes izstrāde un 

ilgtspējas nodrošināšana  ar mērķi   atbalstīt NVO kapacitāti, interešu aizstāvību, 

pamatdarbību, inovatīvas idejas, īpašas programmas sociālās atstumtības riska 

grupām (romi), t.sk. ES finansējuma piesaistē. 

  

2) Administratīvo šķēršļu mazināšana biedrību un nodibinājumu darbībā 

(finansējuma efektīva apguve, gada pārskatu sagatavošana, grāmatvedība). 

 

 

 

2013. 

 

 

 

Regulāri 

 

 

 

KM, SIF 

 

 

 

FM, VK, KM, SIF 

Tiek īstenota programma 

‖NVO fonds‖  

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

Uzdevums: Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību. 

 

Pasākumi: 1) Atbalstīt jauniešu formālo un neformālo līdzdalību sabiedriskajos 

procesos. 

 

2) Atbalstīt jauniešu starpvalstu iniciatīvas pilsoniskās līdzdalības, interešu 

izglītības un mācību pieredzes  jomā. 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

IZM, SIF 

 

 

IZM, SIF 

Atbalstītas jauniešu 

līdzdalību veicinošas 

aktivitātes 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

Uzdevums: Pilsoniskās līdzdalības tradicionālo un netradicionālo formu attīstība 

(brīvprātīgo darbs visās vecuma grupās, publiskā un nevalstiskā sektora 

sadarbības veicināšana, partnerība, ziedošana, mecenātisma un filantropijas 

tradīcijas; atbalsts iedzīvotāju pašiniciatīvām un ģeogrāfisko kopienu attīstībai; 

sociālo mediju lomas popularizēšana pilsoniskajā līdzdalībā). 

 

 

Ik gadu 

 

KM, IZM, SIF 

 

Atbalstītas iedzīvotāju 

tradicionālās un 

netradicionālās līdzdalības 

formas 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam  

 

Uzdevums: Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas un īstenošanas procesā 

pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī. 

 

Pasākums: Pilnveidota sistēma sabiedrības iesaistei daţāda līmeņa politikas 

izstrādes un īstenošanas mehānismos - sabiedriskās apspriedēs, konsultatīvās 

padomēs, darba grupās, ietverot pasākumus, kas vērsti uz daţādām mērķa 

grupām. 

 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Ministrijas, 

pašvaldības 
 

 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības 

atbalstam. 

 

Pasākumi: 1) Nacionālais integrācijas centrs imigrantu līdzdalības atbalstam, tai 

skaitā līdzdalībai nepieciešamās informācijas pieejamība (vienota mājas lapa, 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

KM, IeM (PMLP) 

 

Izveidota sistēma un 

Integrācijas centrs,  

darbojas konsultatīvā 

padome 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds  

2007. - 2013. gadam 
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informatīvie materiāli, konsultācijas). 

 

2) Nacionāla līmeņa konsultatīvā padome ar imigrantu un viņu organizāciju 

pārstāvju līdzdalību. 

 

 

 

2012 

 

KM, IeM (PMLP), 

TM, IZM, LM, VM, 

ĀM, pašvaldības, 

LDDK 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju 

Uzdevums: Iekļaut sabiedrībā personas, kuras ir atstumtas nabadzības un 

ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ. 

 

Pasākumi: 1) Atbalstīt bibliotēkas un kultūras/ tautas namus kā sociālā atbalsta 

centrus un nodrošināt pieeju kultūras pasākumiem maznodrošinātajiem (kultūras 

pase). 

 

2) Veicināt izglītības iestādēs interešu izglītības aktivitātes maznodrošinātajiem.  

 

3) Atbalsta pasākumi maznodrošinātajiem, t.sk. romiem, sociālās un veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Ik gadu 

 

2014 

 

 

 

KM, VARAM, 

pašvaldības 

 

 

IZM, LM, SIF 

 

LM, VM, KM 

Atbalstīta interešu izglītība 
EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

Uzdevums: Informatīvais atbalsts un metodiskie materiāli par starpkultūru 

dialogu, iecietības veicināšanu un sociālās atstumtības mazināšanu pedagogiem 

un speciālistiem. 

 

  

 

Ik gadu KM, IZM, LM, 

Tiesībsargs 

 

 

 

 

Sagatavoti un izplatīti  

metodiskie materiāli 

ES nodarbinātības veicināšanas 

un sociālās solidaritātes 

programma PROGRESS 2007. - 

2013. gadam 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam 

Uzdevums: Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par imigrāciju daţādām 

sabiedrības mērķa grupām, t.sk. informatīvi pasākumi ar imigrantu līdzdalību. 

Ik gadu KM, IeM, ĀM 
Notikuši vismaz 5 

pasākumi gadā 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam 

Uzdevums: Informēt sabiedrību un apmācīt daţādu palīdzošo profesiju 

speciālistus par iecietību un sociālo atstumtību, starpkultūru kompetencēm, tiesu 

praksi attiecībā uz diskrimināciju 

 

Pasākumi: 1) Pasākumi (nometnes bērniem un jauniešiem, darbnīcas un eseju 

 

 

 

 
Regulāri 

 

 

 

 
Tiesībsargs, KM, SIF 

 

 

Apmācības, pasākumi 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

ESF projekta „Vispārējās 
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konkursi, diskusijas) starpkultūru komunikācijas prasmju attīstībai daţādām 

sabiedrības grupām – bērniem, jauniešiem, darba devējiem un darba ņēmējiem. 

 

2) Profesionālās apmācības par kultūru daţādību, starpkultūru kompetencēm, 

kultūras jutīgajiem jautājumiem (romiem, imigrantiem, atstumtības riskam 

pakļautajiem u.c.) un iecietības jautājumiem, iekļaujošo izglītību un imigrantu 

integrāciju. 

 

3) Apmācības palīdzošo profesiju speciālistiem un tiesnešiem par tiesu praksi un 

tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz diskrimināciju.  

 

4) Apmācības darba devējiem par daţādības vadības principiem, ieguvumiem un 

labo praksi. 

 

 

 

 
Regulāri 

 

 

 
Regulāri 

 

 
Regulāri 

 

 

 

 

IZM, KM 

 

 

 

 

KM, SIF 

 

 

IZM 

 

bērniem un jauniešiem 

 

 

 

 

izglītības pedagogu tālākizglītība‖ 

ietvaros 

ES nodarbinātības veicināšanas 

un sociālās solidaritātes 

programma PROGRESS 2007. - 

2013. gadam 

Uzdevums: Atbalsta pasākumi romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības 

līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu 

pakalpojumu pieejamības jomā. 

 

Pasākumi: 1) Atbalsta un motivācijas pasākumi romu bērnu skolas apmeklēšanai  

un romu tautības skolotāju palīgu  nodrošināšana. 

 

2) Dialoga attīstība starp romu kopienas pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un 

NVO (sadarbības projekti romu integrācijai, mentoringa programmas izveide un 

īstenošana,  romu NVO pārstāvju apmācība). 

 

3) Romu profesionālo iemaņu paaugstināšana, romu iekļaušanās darbā tirgū un 

uzņēmējdarbības veicināšana.  

 

4) Atbalsta pasākumi mājokļu pieejamības jomā romu ģimenēm, kas dzīvo 

antisanitāros apstākļos. 

 

 

 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

 

IZM, KM, VARAM, 

pašvaldības 

 

IZM, KM, VARAM, 

pašvaldības 

 

 

LM, KM, LDDK, 

LBAS 

 

VARAM, VM, LM, 

pašavaldības 

 

Apmācības, pasākumi 

bērniem un jauniešiem un 

sekmēta izglītības 

pieejamība romiem 

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

ESF finansējums   

ES nodarbinātības veicināšanas 

un sociālās solidaritātes 

programma PROGRESS 2007. - 

2013. gadam 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt mediju lomu integrācijā 

 

Uzdevums: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un citu saistīto tiesību aktu 

 

2013 

 

KM, NEPLP 
Veikts tiesību aktu 

izvērtējums 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 
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piemērošanas prakses izvērtēšana (nacionālo mediju konkurētspējas 

palielināšana, valsts valodas lietojums, sabiedriskā pasūtījuma satura definēšana) 

no sabiedrības integrācijas aspekta. 

 

 

Uzdevums: Sabiedrisko mediju satura pievilcības palielināšana Latvijas 

daudzveidīgajai auditorijai. 

 

Pasākumi: 1) Mazākumtautībām domātu programmu un raidījumu izveide 

(orģinālraidījumi, valodas apguves, izglītojoši un kultūrvēsturiski raidījumi, 

raidījumi par personībām Latvijas vēsturē), piesaistot mazākumtautību 

ţurnālistus. 

 

2) Audiovizuālo mediju satura subtitrēšanas un tulkošanas politikas izvērtēšana 

un pilnveidošana, ievērojot Latvijas Republikas valodas politiku. 

 

3) Sabiedrisko mediju pašreklāmas un to veidotās produkcijas attīstība un 

reklamēšana citos medijos, t.sk. sociālajos tīklos, lai paplašinātu auditoriju un 

tuvinātu norobeţotās informācijas un kultūras telpas Latvijā. 

 

4) Radio „Brīvā Eiropa‖ raidīšanas krievu valodā nodrošināšana. 

 

 

 

 

 

Ik gadu, sākot no 

2012.gada 

 

 

 

Ik gadu, sākot 

2012.gada 

 

 

Nepārtraukti 

 

 

2011/2012 

 

KM, NEPLP 

 

 

NEPLP, LTV, LR 

 

 

 

 

NEPLP, LTV, LR  

 

 

 

NEPLP, LTV, LR  

 

 

KM, LR 

 

Izvērtēta un pilnveidota 

politika. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodrošināta Radio „Brīvā 

Eiropa‖ raidīšana krievu 

valodā 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: Sabiedrisko mediju satura kvalitātes nodrošināšana, sevišķi attiecībā 

uz sabiedrības integrācijas, identitātes un diskriminācijas novēršanas jautājumu 

atspoguļošanu sabiedriskajā pasūtījumā. 

 

Pasākumi: 1) Mazākumtautību un citu sabiedrības grupu vajadzību ievērošana, 

izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu.  

 

2) Periodiska raidījumu un programmu izvērtēšana, piemēram, iedibinot (1-2 

reizes nedēļā) raidījumu, kas nodrošina atgriezenisko saiti sabiedriskajos 

medijos, kurā pats medijs, jomas eksperti, raidījumu veidotāji un sabiedrība 

diskutē par programmu saturu un kvalitāti. 

 

3) Prognozējamās situācijas (ex-ante), veidojot jaunus sabiedrisko mediju 

pakalpojumus, un sabiedriskā pasūtījuma faktiskās (ex-post) izpildes izvērtēšana, 

lai novērtētu ietekmi uz mediju tirgu un piedāvājuma kvalitāti. 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012, regulāri 

 

 

 

2013 

Ik gadu 

 

 

 

 

KM, NEPLP, 

NEPLP Sabiedriskā 

konsultatīvā padome  

 

LTV, LR 

 

 

 

NEPLP, LTV, LR 

Veikts sabiedriskā 

pasūtījuma novērtējums 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 
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Uzdevums: Sabiedrisko mediju satura daudzveidības un pieejamības 

nodrošināšana. 

 

Pasākumi: 1) Kompleksa pētījuma veikšana par mediju piedāvājumu un to 

saturu, kā arī par to ietekmi uz iedzīvotāju attieksmi pret Latviju, daţādām 

sabiedrības grupām, identitāti, vēsturi, pilsonību u.c. jautājumiem.  

 

2) Iespēju izvērtēšana nodrošināt Latvijas sabiedrisko mediju pieejamību 

iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā (t.sk. pierobeţā) un ārpus Latvijas (latviešu 

diasporā). 

 

3) Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veicināt informatīva un izklaidējoša rakstura 

programmu veidošanu vairākās valodās, ar subtitru (un digitālā pārslēga) un 

surdotulkojuma palīdzību, (piemēram, publiskas diskusijas, humora, kulinārijas, 

sporta raidījumi). 

 

4) Reģionālo mediju produktu iekļaušana (pieejamība) nacionālajos medijos. 

 

 

 

 

2012 

2015 

2018 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

KM, NEPLP 

 

 

 

NEPLP 

 

 

 

NEPLP, LTV, LR 

 

 

 

 

LTV, LR 

 

 

 

Veikts pētījums.  

Izstādāta koncepcija 

 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

 

Uzdevums: Nostiprināt sabiedrisko mediju saskaņā ar valdības apstiprināto jauno 

sabiedrisko mediju koncepciju un ieteikt sabiedrības integrāciju veicinošus un 

atbalstošus risinājumus, izstrādājot Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 

attīstības koncepciju 2012.-2017.gadam. 

 

 

 

2012 

 

 

KM, NEPLP, SM 

 

 

 
 

Uzdevums: Mediju jomā strādājošo kapacitātes un profesionālās kvalifikācijas 

celšana. 

 

Pasākumi: 1) Sadarbības sistēmas izveidošana starp NEPLP un augstākās 

izglītības iestādēm, kas sagatavo ţurnālistus. 

 

2) Palielināt mediju profesionāļu (ţurnālistu, redaktoru, komunikāciju 

speciālistu, ţurnālistikas studentu u.c.) zināšanas un izpratni jautājumos par 

sabiedrības integrāciju, diskriminācijas novēršanu, kultūru daţādību, 

profesionālo ētiku, aizspriedumu un stereotipu pārvarēšanu. 

  

 

 

 

2012 

 

 

2012/2013 

Ik gadu 

 

 

 

 

NEPLP 

 

 

NEPLP,  

augstākās izglītības 

iestādes 
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Uzdevums: NEPLP Monitoringa centra administratīvās kapacitātes 

paaugstināšana. 

  

2013 NEPLP 

  

Uzdevums: Mediju lietotprasmju programmas attīstība daţādās mērķa grupās. 

 

Pasākumi: 1) Pedagogu sagatavošana tālākizglītības programmu ietvaros. 

 

 

2) Mācību kursa ieviešana un apgūšana skolās (sākumā fakultatīvi, vēlāk – kā 

mācību obligāto sastāvdaļu). 

 

 

 

2012/2013 

 

 

2013 

 

 

IZM, augstākās 

izglītības iestādes 

 

IZM 

 

 

 

 

Sagatavoti mācību kursi, 

mācību programmas Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: NACIONĀLĀ IDENTITĀTE: VALODA UN KULTŪRTELPA 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā 

Uzdevums: Novērst latviešu diskrimināciju darba tirgū krievu valodas neprasmes 

dēļ. 

  

Pasākumi: 1) Grozījumi Darba likumā, kas aizliedz darba devējiem izvirzīt darba 

ņēmējiem nepamatotas prasības zināt krievu valodu.  

 

2) Informatīvi pasākumi darba devējiem un darba ņēmējiem, imigrantiem u.c. 

grupām par latviešu valodas politikas pamatprincipiem, latviešu valodu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.  

 

 

 
 

2012 

 

 
Ik gadu 

 

 

 

LM 

 

 

LM, KM, LDDK, 

LBAS  

 

Veikti grozījumi 

 

Notikuši informatīvie 

pasākumi 

 

 

ES nodarbinātības veicināšanas 

un sociālās solidaritātes 

programma PROGRESS 2007. - 

2013. gadam 
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Uzdevums: Veicināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā. 

 

Pasākumi: 1) Informatīva kampaņa „Runā latviski‖ (TV, radio, sociālie mediji, 

studentu radio). 

 

2) Latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā motivējošu pasākumu atbalstīšana 

(latviešu valodai draudzīga darba vide, draudzīga skola).  

 

3) Latviešu valodas olimpiādes, publiskās runas konkursi, dzejas dienas, „Bērnu 

ţūrija‖ skolēniem. 

 

 

Ik gadu 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

IZM, KM, NEPLP, 

SIF 

 

IZM, KM, SIF 

 

 

IZM, KM, SIF 

Notikusi kampaņa un 

pasākumi, kas veicina 

latviešu valodas lietošanu 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

 

Uzdevums: Kapacitātes stiprināšana kontrolējošajām institūcijām  (Latviešu 

valodas centrs), lai nostiprinātu latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā 

telpā. 

 

 

 

2012 

 

 

TM Stiprināta kapacitāte 
Papildus valsts budţeta 

finansējums 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 

Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, 

nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem 

 

Uzdevums: Latviešu valodas apguve un valodas apguves sistēmas attīstība 

daţādām mērķa grupām (ārzemēs dzīvojošajiem bērniem, jauniešiem, 

pieaugušajiem; mazākumtautību  pirmsskolas vecuma bērniem un viņu 

vecākiem; nepilsoņiem, kuri vēlas iegūt LR pilsonību; darba meklētājiem, trešo 

valstu valstpiederīgajiem, mazākumtautību skolu pedagogiem, augstskolu  

akadēmiskajam  personālam, valsts un pašvaldību darbiniekiem, personām 

brīvības atņemšanas vietās), t.sk.  inovatīvu  mācību metoţu attīstība un 

metodisko un mācību materiālu izstrāde. 

Pasākumi: 1) Latviešu valodas apmācības mazākumtautību pirmsskolas vecuma 

bērniem, kuri vēlas uzsākt mācības skolās ar mācību latviešu valodu, un viņu 

vecākiem, t.sk. atbalstīt mazākumtautību bērnu iekļaušanu latviešu plūsmas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZM, KM, SIF, 

  

 

 

 

Nodrošināta un pieejama 

latviešu valodas apmācība 

daţādām mērķa grupām, 

izstrādāti metodiskie 

materiāli, sagatavoti 

nepieciešamie tiesību aktu 

projekti 

 

 

Plānots, ka par valsts budţeta 

finansētiem kursiem, kas nav 

paredzēti bezdarbniekiem, var 

noteikt līdzdalības maksājumu 

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

Ik gadu IZM, SIF, KM 
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grupās bērnudārzos. 

 

2) Motivēt pirmsskolas izglītības iestādes un skolas ar latviešu mācību valodu 

uzņemt mazākumtautību bērnus un atbalstīt apmācības programmas latviešu 

valodā mazākumtautību bērniem. Izveidot sistēmu, kas ļauj skolēniem, kuriem 

nav pietiekamas latviešu valodas prasmes, iekļauties klasē atbilstoši savam 

vecumam. 

 

3 ) Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus tiesību aktos par pedagogu kvalifikāciju, 

kuri var mācīt latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 

 

4) Latviešu valodas kursi mazākumtautību skolotājiem profesionālās 

kompetences pilnveidei. 

 

 

5) Latviešu valodas apguves pieejamība ārzemēs dzīvojošiem latviešiem.  

Pedagogu darba atbalstīšana latviešu diasporas centros, paredzot arī 

kvalifikācijas celšanu un darba atzīšanu kopējā darba stāţā. 

  

 

6) Latviešu valodas apmācības nepilsoņiem. 

 

 

7) Latviešu valodas kursi bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju apgūt profesionālo 

darba valodu. 

 

8) Latviešu valodas apguves sistēmas izveide tām personām, kuras vēlas ieceļot 

Latvijā (pirms un pēc ieceļošanas), nosakot imigranta līdzatbildību (t.sk. atbalsta 

mehānisma izveide imigrantu ģimenēm latviešu valodas apguvē, kas izvēlas 

skolas ar mācību apguvi latviešu valodā). 

 

9) Latviešu valodas kursi augstskolu akadēmiskajam  personālam un publiskās 

pārvaldes darbiniekiem profesionālās kompetences pilnveidei un  profesionālo 

pienākumu veikšanai. 

 

10) Sadarbībā ar Probācijas dienestu izveidota sistēma latviešu valodas apguvei 

 

 

Ik gadu 

 

 

IZM, KM, SIF 

 

 

 

 

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

Ik gadu 

 

 

IZM, KM, SIF 
EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

 

Ik gadu 

 

 

 

 

IZM, KM, ĀM 
EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

Ik gadu 

 

 

 

Ik gadu 

IeM, KM, SIF 

 

 

 

LM 

 

Piešķirto budţeta līdzekļu 

ietvaros 

 

2013  

KM, IZM, IeM, ĀM Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam 

Ik gadu 

 

 

 

IZM, SIF 

 

 

KM, SIF, TM 
Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam 
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personām brīvības atņemšanas vietās (personām, kurām tuvojas soda izciešanas 

termiņa beigas). 

Uzdevums: Inovatīvu pieeju attīstība latviešu valodas mācīšanā. 

 

Pasākumi: 1) Valodas mācīšanas kursi nacionālās apraides TV (piemēram, leļļu 

teātra raidījums, speciālas programmas pusaudţiem), radio, studentu radio. 

 

2) Valodas mājās mācīšanas pieejas attīstība Latvijā un latviešu diasporā 

(kritēriju izstrāde, saskaņā ar kuriem nosaka latviešu valodas skolotāju skaitu 

konkrētā administratīvajā teritorijā). 

 

3) Latviešu valodas runātāju klubu izveides veicināšana  un to darbības 

atbalstīšana (jo sevišķi latviešu diasporā un skolās ar mazākumtautību mācību 

valodu). 

 

4) Vasaras skolas programmu atbalstīšana un attīstīšana (3x3 un 2x2 modeļi u.c.) 

Latvijā un Eiropā, arī citos lielākajos latviešu diasporas centros. 

 

5) Brīvprātīgo latviešu valodas skolotāju tīkla attīstība (pirmsskolas izglītības 

iestādēs, skolotāju palīgi skolās, valodas mācīšana mājās). 

 

 

 
Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

  

 

 

NEPLP, IZM, KM 

 

IZM, KM, ĀM 

 

 

 

IZM, SIF, KM 

 

 

 

IZM, KM, ĀM 

 

 

IZM, KM, ĀM 

 

 

EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam, 

esošā budţeta ietvaros 

Uzdevums: Metodiskais atbalsts pedagogiem. 

 

Pasākumi: 1) Latviešu diasporas skolotāju kvalifikācijas celšana un kvalifikācijas 

atzīšanas nodrošināšana. 

 

2) Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir 

atšķirīgs latviešu valodas prasmes līmenis (t.sk. latviešu skolu pedagogiem). 

 

3) Latviešu valodas apguves metodika darbā ar romu bērniem. 

 

Regulāri  IZM, ĀM, SIF 

 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds 

2007. - 2013. gadam; 

 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 

Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai 

lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī 
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Uzdevums: Izpratnes veidošana par latvisko kultūrtelpu kā kulturāli 

daudzveidīgu un iekļaujošu. 

 

Pasākumi: 1) Izglītojoši informatīvi materiāli (internetā un drukātā veidā) par 

latvisko kultūrtelpu un tās popularizēšanas pasākumi, akcentējot  latviskās  

kultūrtelpas  daudzveidību, atvērtību citu kultūru pienesumam pagātnē un 

mūsdienās. Latviskās kultūrtelpas „vēstnieku‖ (daţādas etniskas izcelsmes izcilu 

radošo personību, kas jūtas piederīgas latviskajai kultūrtelpai) piesaistīšana 

latviskās kultūrtelpas popularizēšanai daţādās auditorijās (skolās, medijos u.c.). 

 

2) Kultūrvēsturiski raidījumi Latvijas sabiedriskajos medijos, kas iepazīstina 

mazākumtautības un imigrantu auditoriju ar Latvijas ģeogrāfiju, kultūru un 

tradīcijām, mākslu, vēsturi, izcilām Latvijas personībām (latviešiem un citu 

tautību pārstāvjiem), raidījumi latgaliski, lībiešu valodā, poļu, krievu, ukraiņu, 

baltkrievu u.c. mazākumtautību valodā u.c. mazākumtautību valodās (arī angļu 

valodā).    

 

3) Latvijas mazākumtautību kultūrvēsturiskās atmiņas restaurēšana: atbalsts 

bērnu un skolu jaunatnes aktivitātēm, kas apzina un popularizē mazākumtautību 

kultūras pienesumu latviskajā kultūrtelpā.  

  

4) Atbalsts tradicionāliem un jauniem pasākumiem latviskajā kultūrtelpā, kas 

vieno latviešus un cittautiešus.  

 

 

 
Ik gadu 

 

 

 

 

 
2013 un turpmāk 

ik gadu 

 

 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

 

 

KM, IZM 

Sadarbībā ar LRSP 

 

 

 

 

 

KM, IZM, NEPLP 

 

 

 

 

 

IZM, KM 

 

 

 

KM, pašvaldības 

 

Sagatvoti informatīvi 

materiāli un raidījumi, 

atbalstītas bērnu un 

jauniešu aktivitātes 

 
VKKF, EEZ un Norvēģijas 

finanšu instruments 2009.-2014. 

gadam 

Uzdevums: Kultūras mantojuma un profesionālās mākslas pieejamība 

integrācijas mērķgrupām. 

 

Pasākumi: 1) Īpašu programmu un pasākumu piedāvājums muzejos, teātros, 

koncertorganizācijās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

 

2) Filmu un izrāţu titrēšana. 

 

 

 
 

Ik gadu 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

 

KM, pašvaldības 

 

NKC, KM  

 

Pasākumi, titrētas filmas  

 

 

 

Piešķirto budţeta līdzekļu ietvaros 

 

 

KKF, EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments 2009.-2014. gadam 

Uzdevums: Jaunu, inovatīvu līdzdalības formu un radošu projektu  radīšana 

integrācijai latviskajā kultūrtelpā. 

 

Pasākums: Atbalsts inovatīviem, radošiem kultūras projektiem, kas  veicina 

integrāciju un iekļaujošu kultūrtelpu, t.sk. konkursi, balvas par labākajiem 

 

 

 
Ik gadu 

 

 

 

KM, IZM, EM, SIF, 

VKKF 

Atbalstīti radošie projekti SIF, VKKF 
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priekšlikumiem un to īstenošanu. 

 

Uzdevums: Visas sabiedrības līdzdalība amatierkustībā un Dziesmu svētku 

procesā, atbalsts mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu darbībai. 

 

Pasākumi:1) Atbalsts mazākumtautību kultūras aktivitātēm  un līdzdalībai 

amatierkustībā. 

 

2) Latvijas tradicionālo mazākumtautību pārstāvju iesaistīšana Dziesmu un deju 

svētku kustībā, sniedzot metodisku atbalstu un palīdzot apgūt repertuāru. 

Atbalsts mazākumtautību kultūras festivālam „Latvijas vainags‖. 

 

3) Atbalsts ārzemju latviešu dalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā. 

 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

2013 

 

 

 

KM, KNMC 

 

 

KM 

 

 

 

KM, KNMC, ĀM 

 

 

 

Mazākumtautības piedalās 

Dziesmu un deju svētkos 

 

 

 

 

 

Ārzemju latvieši piedalās 

Dziesmu un deju svētkos 

Piešķirto budţeta līdzekļu ietvaros 

Uzdevums: Latgaliešu valodas lomas nostiprināšana Latgales reģiona 

kultūrtelpā. 

Pasākumi: 1) iespēju nodrošināšana apgūt latgaliešu valodu reģiona skolās 

(metodiskais atbalsts, pedagogu un mācību materiālu sagatavošana u.c.). 

2)atbalsts latgaliešu rakstu valodas izplatībai reģiona kultūrtelpā (izdevējdarbība, 

mediji, teātra izrādes). 

 

Ik gadu IZM, KM 

Veicināta latgaliešu valodas 

apguve skolās 
Piešķirto budţeta līdzekļu ietvaros 

Uzdevums: Atbalsts mazākumtautību, t.sk. romu, etniskās, lokālās un Eiropas 

identitātes un kultūras saglabāšanai un attīstībai. 

Pasākumi:1) kapacitātes stiprināšana tām NVO, kas darbojas, lai sekmētu 

mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšanu un kultūras attīstību.  

2) Atbalsts mazākumtautību aktivitātēm  Latvijas nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanā , t.sk. iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma 

sarakstā. 

 

3) Atbalsta mehānisma izveide romu kultūras identitātes (tradīcijas, dzīvesveids, 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

Regulāri 

 

 

 
SIF, KM 

 

 

KM, KNMC 

 

 

 

KM, SIF 

 

 

 

Atbalsts NVO darbības 

stiprināšanai  

 SIF 
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etnogrāfija) saglabāšanai un popularizēšanai, ka arī romu sociāli ekonomisko 

jautājumu risināšanai.  

Uzdevums: Kultūrizglītības sistēmas potenciāla efektīva izmantošana  

sabiedrības saliedēšanai. 

 

Pasākumi: 1) Pētījums par kultūrizglītības sistēmas potenciālu integrācijas 

veicināšanai. 

 

2) Kopīgas kultūras aktivitātes daţādas etniskas piederības bērniem un 

jauniešiem formālās un neformālās izglītības ietvaros. 

 

3) Labās prakses popularizēšana. 

 

 

 

 

2013 

 

 

Ik gadu 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

KM 

 

 

KM, KNMC, IZM, 

NEPLP 

 

KM, IZM, NEPLP 

Veikts pētījums, notikušas 

aktivitātes un popularizēta 

labā prakse 

SIF, VKKF 

 

Uzdevums: Eiropas dimensijas stiprināšana Latvijas kultūrtelpā. 

 

Pasākumi: 1) Eiropas kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras daudzveidības 

aktīvāka reprezentācija latviskajā kultūrtelpā.  

 

2) Aktīva līdzdalība Eiropas kultūras tīklos un norisēs (Eiropas mantojuma zīme, 

Eiropas kultūras galvaspilsēta, Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmās 

u.c.). 

 

 

 
Ik gadu 

 

 

Ik gadu, 

Rīga –Eiropas 

galvaspilsēta, 

2014 

 

 

KM 

 

 

KM, KM 

pašvaldības, 

Pasākumi Eiropas kultūras 

jomā 

EK programmas „Kultūra‖ un 

„Eiropa Pilsoņiem‖ 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Nostiprināt ārzemju latviešos latvisko identitāti un piederību Latvijai 

Uzdevums: Veicināt ārzemju latviešu bērnu un jauniešu piederību Latvijai un 

latvisko tradīciju apguvi. 

 

Pasākumi: 1) Kultūras tradīciju un pilsoniskās audzināšanas metodikas izstrāde 

ārzemju latviešu bērniem, kuri dzīvo jauktās ģimenēs un/vai arī latviešu valodu 

apgūst kā otro valodu. 

 

2) Atbalsts latviešu bērnudārzu un ―svētdienas skolu‖ izveidei un darbībai 

lielākajos diasporas centros. 

 

3) Regulāri pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumi ―svētdienas skolu‖ 

skolotājiem. 

Regulāri 

 

 

IZM, KM, ĀM 

KM, SIF, ĀM 

KM, SIF, ĀM, IZM, 

Atbalstītas ―svētdienas 

skolas‖  
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4) Bērnu un jauniešu konkursi, kur galvenā balva būtu brauciens uz Latviju. 

 

IZM 

KM, SIF, ĀM, IZM, 

IZM 

Uzdevums: Latviešu kultūras pieejamība diasporas centros (Latvijas 

profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošināšana – koncerti, 

viesizrādes, izstādes). 

 

Regulāri KM, ĀM   

Uzdevums: Ārzemju latviešu saiknes stiprināšana ar Latviju.  

 

Pasākumi: 1) Ārzemju latviešu jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā 

vasaras periodā. 

 

2) Atbalsts starpvalstu skolēnu /studentu viesģimeņu apmaiņas programmām 

(starp ārzemju un Latvijas latviešiem). 

 

3) Ārvalstīs dzīvojošo Latvijai piederīgo profesionāļu datu bāzes izveide. 

 

4) Interneta vietnes izveide un uzturēšana ārzemju latviešiem (informācija par 

repatriāciju, pilsonības iegūšanu, pilsoniskās līdzdalības formām, 

pakalpojumiem, izglītības sistēmu, nodarbinātību, Latvijai nepieciešamo 

profesiju datu bāzi u.c.). 

 

5) Grozījumi Repatriācijas likumā, paredzot plašāku repatrianta statusu. 

 

6) ES valstu savstarpējie norēķini par ienākuma nodokļa ieņēmumiem. 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

2013 

 

 

KM, ĀM, IZM, LM 

IZM, KM, ĀM  

KM, ĀM, LI 

KM, ĀM 

 

IeM, TM 

FM, LDDK, LBAS 

 

 

 

 

 

Izstrādāta apmaiņas 

programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā 

 

Uzdevums: Dialoga uzturēšana starp Latviju un ārzemju latviešiem  

 

Pasākumi: 1) Neformālu un piederību veicinošu pasākumu organizēšana ar 

ārzemju latviešu līdzdalību. 

 

2) Izvērtēt iespējas un nozīmēt par valsts un ārzemju latviešu organizāciju 

dialoga uzturēšanu un veicināšanu atbildīgo institūciju (piemēram, Latvijas 

Institūtu). 

 

 

 

Regulāri 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

ĀM, KM 

 

 

ĀM, LI, KM 

 

 

 

Sanāksmes 

Nozīmēta institūcija 
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3) Memorandu noslēgšana starp Latvijas valdību un latviešu diasporas valstu 

valdībām par atbalstu ārzemju  latviešu kultūras un izglītības attīstībai. 

 

2012 

 

 

ĀM 

 

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: SALIEDĒTA SOCIĀLĀ ATMIŅA 

Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 
Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni par Otro 

pasaules karu un padomju okupāciju Latvijā  
 

Uzdevums: Vēstures skolotāju prasmju uzlabošana, mācot par Latvijas vēsturi 

Otrā pasaules kara laikā un Latvijas okupāciju. 

 

Pasākumi: 1) Skolu un skolotāju atbalsta programmas izstrāde un ieviešana 

efektīvai Latvijas okupācijas laika vēstures mācīšanai gan latviešu, gan arī 

mazākumtautību vispārizglītojošās skolās. 

 

2) Sadarbībā ar vēstures skolotājiem latviešu un mazākumtautību skolās izstrādāt 

mācību un metodiskos materiālus, t. sk. audiovizuālus materiālus, efektīvai 

okupācijas laika vēstures mācīšanai. 

 

3) Vēstures skolotāju pieredzes apmaiņas pasākumi, t.sk. starptautiskie, lai 

uzzinātu par labās prakses piemēriem vēstures mācīšanas metodikā. 

 

 

 

 

Regulāri  

 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

KM, LOM, VSB, 

LNVM 

 

 

KM, LOM, VSB, 

LNVM 

 

 

 

KM, VSB 

 

 

  

Uzdevums: Mazākumtautību skolēnu izglītošana par padomju okupāciju. 

 

Pasākumi:1) Dokumentālo filmu demonstrēšana un atklātu diskusiju rīkošana par 

Latvijas okupāciju mazākumtautību pamatskolās un vidusskolās. 

 

2) Priekšlasījumi mazākumtautību skolās par staļiniskajām deportācijām 

25.martā un 14.jūnijā. 

 

3) Programmu izstrāde un ieviešana integrētām muzeja nodarbībām latviešu un 

mazākumtautību skolām. 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

Ik gadu 

 

 

Ik gadu 

 

 

KM, LOM 

 

 

KM, LOM, IZM 

 

KM, LOM, LNVM 

Rādītas filmas, notikuši 

pasākumi 
SIF 
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Uzdevums: Popularizēt pētījumus par okupācijas laiku, izveidot ekspozīcijas 

latviešu, krievu, angļu un citās valodās. 

 

Ik gadu KM, LOM 

  

Uzdevums: Interneta vidē radīt diskusiju platformu par Otro pasaules karu un 

padomju okupāciju. 

 

Pasākumi: 1) Izveidot un attīstīt diskusiju  platformas par Otro pasaules karu un 

padomju okupāciju. 

 

2) Uzlabot Latvijas Okupācijas muzeja mājas lapu. 

 

 

 

Ik gadu 

 

 

Regulāri  

 

 

 

KM, LOM 

 

 

LOM 

Pilnveidota mājas lapa Valsts budţeta ietvaros  

Uzdevums: Samazināt patiesiem vēsturiskiem faktiem neatbilstošu interpretāciju 

izplatīšanu par Latvijas okupāciju un Otro pasaules karu. 

 

Pasākums: Izveidot vēsturnieku grupu, kas operatīvi veic nepatiesas informācijas 

atspēkošanu gan Latvijā,  gan starptautiski. 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

KM, LOM, LVK 
Izveidota grupa  

Uzdevums: Popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību 

upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu. 

 

Pasākumi: 1) Veicināt zinātniskos pētījumus par romu iznīcināšanu Otrā pasaules 

kara laikā. 

 

2) Zinātniskās konferences par romu un ebreju iznīcināšanu Otrā pasaules kara 

laikā. 

 

3) Veicināt staļinisma upuru pieminēšanu mazākumtautību vidū Latvijas 

novados. 

 

 

2014, 2018 

 

 

2014 

 

 

Regulāri 

 

 

KM, LOM 

 

 

KM, LVK 

 

 

KM, LOM 

Veikts pētījums par romu 

iznīcināšanu Otrā pasaules 

kara laikā, notikusi 

konference un pasākumi  

 

 
Pamatnostādnēs definētais 

politikas mērķis 

 

Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni 

Uzdevums: Atmiņu politikas plānošana. 

 

Pasākums: Izstrādāt Latvijas atmiņu politikas attīstības dokumentu.  

 

2013 KM, SPPI, LVK, 

ĀM, IZM 
Izstrādātāts un MK 

apstiprināts politikas 

plānošanas dokuments 

Esošā budţeta ietvaros 

Uzdevums: Novadu vēstures izpētes atbalstīšana.      
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Pasākumi: 1) Izveidot Latvijas novadu vēstures portālu. 

 

2) Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīciju 

organizēšana uz svarīgākajām  novada vēsturiskajām vietām. 

 

3) Atbalstīt privātās iniciatīvas veidot vēstures muzejus Latvijas novados. 

 

 

2013. 

 

Regulāri 

 

 

Sākot ar 2015. 

 

KM 

 

KM, pašvaldības 

 

 

KM 

 

Izveidots novadu vēstures 

interneta portāls, atbalstīti 

skolēnu pasākumi saistībā 

ar svarīgākajām novadu 

vēsturiskajām vietām.  

Uzdevums: Popularizēt Latvijas vēsturi kā daļu no Eiropas kopējās vēstures. 

 

Pasākumi: 1) Dokumentālu īsfilmu veidošana izglītojošiem mērķiem par 

konkrētiem Latvijas vēstures jautājumiem. 

 

2) Sagatavot viegli uztveramu un ilustrētu Latvijas vēstures skaidrojumu 

latviešu, krievu un angļu valodā.  

 

3) Izveidot interneta vidē pieejamus, subtitrētus videomateriālus par daţādos 

gadsimtos Latvijas teritorijā dzīvojušām vēsturiskām personībām, kas simbolizē 

eiropeisko kultūru. 

 

 

Regulāri 

 

 

Regulāri 

 

 

 

Regulāri 

 

 

KM, LNVM, VSB, 

NKC 

 

KM 

 

 

 

KM, LNVM, 

LNMM 

 

Sagatavotas dokumentālās 

filmas un viegli uztverami 

materiāli par Latvijas 

vēsturi. Informācija par 

Latvijas vēsturi pieejama 

interneta vietnēs.   
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9. Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas 

institucionālais ietvars* 
 
Nr. 

p.k. 

Institūcija Institūcijas atbildība 

1.  KM  valsts politikas izstrāde nacionālās identitātes un sabiedrības 

integrācijas jomā, kultūras mantojuma saglabāšana, tā 

pieejamība un popularizēšana; kultūrizglītības attīstības 

nodrošināšana
131

  

2.  AiM patriotiskā audzināšana132 

3.  ĀM vienotas ārpolitikas izstrāde un īstenošana 133 

4.  EM uzņēmējdarbības veicināšana
134

 

5.  IeM personu un sabiedrības drošība; pilsonība un naturalizācija; 

iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija;
135

 

personu tiesiskā statusa noteikšana valstī; iedzīvotāju 

uzskaite valstī
136

  

6.  IZM izglītības pieejamība, izglītības standartu un programmu 

izstrāde, audzināšanas procesa kvalitātes pilnveide, valsts 

valodas politikas īstenošana137 

7.  TM reliģiskās lietas, valsts valodas pārraudzība
138

  

8.  LM darba, sociālās aizsardzības un dzimumu līdztiesības 

īstenošana, vienotas valsts politikas izstrāde sociālās 

atstumtības mazināšanai139   

9.  VARAM mājokļu jautājumi140 

10.  VK līdzdalība lēmumu pieņemšanā141 

11.  VM  ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstība, 

kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana; veselības aprūpe142 

*padotības iestādes nav iekļautas 

 

                                                           
131

 2003.gada 29.aprīļa KM noteikumiem Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums‖.   
132

 MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.236 „Aizsardzības ministrijas nolikums‖ 5.13.punkts - izstrādā jaunatnes 

militāri patriotiskās audzināšanas politikas pamatnostādnes. 
133

 Saskaņā ar MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.237 „Ārlietu ministrijas nolikums.‖  
134

 Saskaņā ar MK 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums‖. 
135

 Saskaņā ar MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.243 „Iekšlietu ministrijas nolikums.‖ 
136

Saskaņā ar MK 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.811.‖Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums.‖ 
137

 Saskaņā ar IZM nolikumu, apstiprināts MK 2003.gada 16.septembrī ar rīkojumu Nr.528  „Izglītības un zinātnes 

ministrijas nolikums.‖  
138

 Saskaņā ar MK 2003.gada 23.aprīļa MK noteikumiem Nr.243 „Tieslietu ministrijas nolikums.‖ 
139

 Saskaņā ar MK 2004.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums.‖ 
140

Saskaņā ar MK 2011.gada 29.marta noteikumiem Nr.233 „Vides un reģionālās attīstības ministrijas nolikums.‖ 
141

 Saskaņā ar MK 2003.gada 20.maija  noteikumiem Nr.263 „Valsts kancelejas nolikums.‖  
142

 Saskaņā ar MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 286 „Veselības ministrijas nolikums‖ 


