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Ar izstādes atklāšanu Alūksnē turpinās imigrantu integrācijai veltīts 

pasākumu cikls reģionos 

Ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Kultūras 

ministrijas atbalstu projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros šī gada 3.jūnijā 

ar izstādes atklāšanu un semināru Alūksnē turpinās pasākumu cikls, kura laikā līdz 

jūnija beigām tiek rīkoti semināri un ceļojošās izstādes desmit pašvaldībās visā 

Latvijā. Pasākumu mērķis ir veidot dialogu starp Latvijas iedzīvotājiem kā uzņemošo 

sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgajiem, veicinot imigrantu integrāciju, kā arī 

informēt par „Nacionālais integrācijas centrs” piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Alūksnē (Dārza ielā 11) 3.jūnijā, plkst.13.00 tiks atklāta mazākumtautību 

autoru mākslas darbu izstāde „Tīrkultūra”. Izstādē eksponēti Latvijā dzīvojošu 

mazākumtautību – krievu, baltkrievu, ukraiņu un romu autoru mākslas darbi, kas 

tapuši dažādos stilos un tehnikās. Izstāde būs apskatāma no 3.jūnija līdz 10.jūnijam. 

Semināros informāciju par aktuāliem trešo valstu pilsoņu integrācijas 

jautājumiem sniegs projekta „Nacionālais integrācijas centrs”, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras un nevalstisko 

organizāciju pārstāvji.  

Pasākumu mērķis ir veidot konstruktīvu dialogu par imigrantu integrācijas 

aktualitātēm starp iesaistītajām pusēm un popularizēt centru, kura durvis ir atvērtas 

ikvienam, kam nepieciešams praktisks atbalsts, lai iekļautos Latvijas sabiedrībā. Uz 

semināriem tiek aicināti visu to profesiju, valsts un nevalstiskā sektora institūciju 

pārstāvji, kuru darbs saistīts ar imigrantu integrāciju.  

Seminārs Alūksnē notiks pašvaldības administratīvajā ēkā (Dārza ielā 11). 

Mediju pārstāvji laipni aicināti piedalīties seminārā! 

Par projektu: 

Projektu „Nacionālais integrācijas centrs” ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonda atbalstu ievieš Kultūras ministrijas Projektu īstenošanas nodaļa. 

Fonda mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu centienus īstenot 

integrācijas pasākumus, dodot iespēju trešo valstu piederīgajiem no dažādām 

kultūrām, reliģijām un ar dažādu etnisko izcelsmi iekļauties un aktīvi piedalīties 

Eiropas sabiedrībā. 



 
Savukārt, projekta mērķis ir veicināt trešo valstu valstpiederīgo veiksmīgu 

iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot speciālistu konsultācijas, atbilstoši 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības un integrācijas politikas 

pamatnostādņu rīcības plānam. „Nacionālā integrācijas centra” pakalpojumi primāri 

tiek sniegti ES neietilpstošo valstu pilsoņiem (trešo valsts pilsoņiem), kā arī 

bezvalstniekiem, kuri ieradušies salīdzinoši nesen un legāli uzturas Latvijas teritorijā, 

saņemot termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Centrs ir atvērts 

ikvienam trešo valstu pilsonim, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās vai 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, kā arī ikvienam nepilsonim. Saskaņā ar informāciju, 

kas apkopota 2013.gada 1.janvārī, Latvijā uzturas 54 656 trešo valstu pilsoņi.  

Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

 

 

 

Papildus informācija: 

Aiga Aizpuriete 

  
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

Projektu īstenošanas nodaļas 

Projekta "Nacionālais integrācijas centrs" 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kaļķu iela 11a, LV - 1050 Rīga  
Tālrunis : (+371)  2 9490982 
E-pasts : aiga.aizpuriete@km.gov.lv 
 

 

 

 

Projektu „Nacionālais integrācijas centrs” (Nr. IF/2011/1.b./1) finansē Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Šī publikācija ir 

veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas 

saturu atbild Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 
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