
 

 

  

 

  

 

Biedrība Laikmetīgās mākslas centrs 2012.gada 19. decembrī uzsāka Eiropas 

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! 

Saprast! Rīkoties! - II posms” (SSSR II) projekta realizāciju. Projekta ieviešanas 

laiks ir 7 mēneši un tas ilgs līdz 2013. gada 30. jūnijam. 

 Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonds un LR Kultūras ministrija. 

 

Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – II posms” (SSSR II) ir 

turpinājums iepriekšējam projektam, kuru biedrība realizēja laika posmā no aprīļa līdz 

jūnija 2012. gadā.  

Projekts SSSR II strādā, lai veicinātu integrācijas procesus mūsu valstī. Veicinātu 

toleranci un saliedētību, un dialoga veidošanos starp uzņemošo sabiedrību un 

jaunpienācējiem un nepilsoņiem. Jo integrācija ir divvirzienu process, kas prasa 

attieksmi un vēlmi no abām pusēm. Tā nav vienas grupas pārstāvju mehāniska 

iekļaušana sabiedrībā. Tādēļ ikviena aktivitāte mūsu projektā ir vērsta uz to, lai 

pietuvotos šim uzstādījumam un sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju un 

saliedētību! 

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo it sevišķi 

mazaizsargāto grupu sieviešu, bērnu un senioru iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu 

līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā. Tādejādi saliedējot sabiedrības grupas un 

mazinot neiecietības un rasisma izpausmes. 

Projekta specifiskais mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, pilsoņu īpatsvara 

pieaugumu un kvalitatīvu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā. Vienlaicīgi 

sekmēt uzņemošās sabiedrības atvērtību integrācijai un aktīvu līdzdalību šajā procesā. 

 

Lai veicinātu un sasniegtu uzstādītos mērķus integrācijas projekts SSSR II veido 

daudzpusīgu Latvijas sabiedrības un tās “jaunpienācēju” kā arī nepilsoņu uzrunāšanas 

instrumentāriju, kura sastāvā būs:  

 

 Teātra iestudējums, ko veidos bērni un jaunieši, ar mērķi visām 

vecuma grupām parādīt pozitīvu integrācijas stāstu no daiļliteratūras, 

lai veidotu un veicinātu uzņemošās sabiedrības pozitīvu attieksmi pret 

„dažādo”. 

 Mediju kampaņa Latvijas Radio un rakstošajos medijos ar mērķi 

atspoguļot „jaunpilsoņu” un bijušo nepilsoņu pozitīvo integrāciju un 

devumu Latvijai. Teātra iestudējuma DVD un dokumentālās filmas 

„Tuvu prom savā vietā” izplatīšana. 



 Diskusijas par integrāciju Latvijas reģionos – DVD filmas „Tuvu prom 

savā vietā” un fotodarbu „Mēs un viņi” prezentēšana ar mērķi uzrunāt 

reģionos dzīvojošo jaunatni un viņu ģimenes – pilsoņus, nepilsoņus un 

jaunienācējus.  

 Sadarbības veicināšana ar dažādu etnisko biedrību pārstāvjiem ar 

mērķi iesaistīt mazākumtautību bērnus un radīt krāsojamo grāmatu 

bērniem, lai pievērstu uzmanību pilsoņu, nepilsoņu un jaunpienācēju 

saliedētības jautājumiem jau no pirmskolas un sākumskolas vecuma. 

. 

Teātra iestudējums, kuru būs radījuši bērni un skolēni no Rīgas skolēnu pils 

teātra studijas „Zīļuks” stāstīs par kādu integrācijas pozitīvo piemēru, kas būs 

pasniegts rotaļīgā veidā. Par pamatu izmantojot slavenā Norvēģu mūsdienu rakstnieka 

Erlena Lū vienu no darbiem: „Kurts četrās grāmatās” motīviem. Šis darba 

dramatizējums tiks pielāgots mūsu uztveres telpai un centīsies pavisam neuzbāzīgi 

runāt par dažādo kultūru iespējamību un iecietību un toleranci. Caur šī darba 

iestudējumu projekts centīsies sasniegt dažādas vietējās sabiedrības grupas – latviešu 

bērnus un viņu ģimenes, trešo valstu valstspiederīgo bērnus, jauniešus un viņu 

ģimenes kā arī nepilsoņus. Teātra iestudējuma DVD tiks izdots latviešu valodā un tam 

būs krievu un angļu valodas subtitri. Tādejādi arī krievvalodīgie un/vai angliski 

runājošie bērni, viņu ģimenes varēs skatīties šo izrādi ierakstā, neizjūtot valodas 

nezināšanas barjeru. 

Mediju kampaņa tiks balstīta uz pozitīvajiem stāstiem. Pušu integrācija var 

notikt tikai un vienīgi balstoties uz dialogu, tādēļ projekta ietvaros būs atvēlēta liela 

sadaļa speciāli veidotiem radio raidījumiem. Viens no raidījumiem (pusgada garumā 1 

x mēnesī) tiks atskaņots Latvijas Radio 1. Programmā un stāstīs par labajiem 

piemēriem no citu etnisko iedzīvotāju puses – kā viņi saredz Latviju – kādas ir 

problēmas un kādi ieguvumi. Raidījumā tiks galvenokārt intervētas dažādas etniskās 

izcelsmes radošas personības, kas jūtas piederīgas latviskajai kultūrtelpai. Šis 

raidījums visplašākajā spektrā uzrunās radio klausītājus – etniskos latviešus un būs 

vērts uz tolerances un iecietības veidošanu un uzņemošās sabiedrības stiprināšanu par 

pozitīviem integrācijas jautājumiem. 

Otrs raidījumu cikls būs klausāms Latvijas Radio 4, kuru visvairāk klausās 

krievvalodīgā Latvijas sabiedrības daļa un tas tiks vērsts uz pilsoņu īpatsvara 

pieauguma veicināšanu. Raidījuma autors klausītājiem pienesīs spilgtas un varbūt 

mazāk zināmas ( plašākai Latvijas sabiedrībai) personības, kuras savā laikā no 

nepilsoņiem kļuvušas par pilsoņiem. Šim raidījumu ciklam ( 1 x mēnesī, pusgada 

garumā) jākļūst par vienu no motivācijas veidiem – vēlmi iegūt pilsonību un uzsākt 

naturalizācijas procesu. 

Rakstošajos medijos tiks publicēti divi pozitīvi un informatīvi integrācijas stāsti. 

Tiks izplatīti DVD diski ar teātra iestudējumu un dokumentālo filmu, lai pēc iespējas 

plašāka sabiedrība uzzinātu par pozitīvajiem integrācijas un saliedētības piemēriem. 

Diskusijas par integrāciju Latvijas reģionos. SSSR projekta pirmajā posmā 

tika izveidota dokumentālā filma „Tuvu prom savā vietā”, kura stāsta par pozitīvo 

integrācijas piemēru – ģimeni no Krievijas, kura pirms 4 gadiem pārcēlās uz dzīvi 

Latvijā un kādā veidā viņi piedzīvo šo jauno valsti, kas tagad ir viņu valsts. Filma tika 

izveidota ar mērķi, lai veicinātu diskusiju sēriju, kura būs vērsta uz dialoga veidošanu 

starp trešo valstu valstspiederīgajiem – sievietēm un viņu ģimenēm un Latvijas 

sabiedrību. Filma tika jau izrādīta Latvijas Televīzijā un guva plašu atsaucību no 

cilvēkiem, kas to noskatījušies. SSSR II posms vēlas turpināt šo filmas aktualizēšanu 



arī Latvijas reģionos un tādēļ šī projekta ietvaros tiks veidots diskusiju cikls, kur 

filmas galvenie varoņi apbraukās Latvijas krievvalodīgās skolas, kā arī viesosies 

kultūras namos, lai uzrunātu vietējo sabiedrību, it sevišķi nepilsoņu bērnus un 

nepilsoņus un trešo valstu valstspiederīgos, lai veicinātu pozitīvu attieksmi pret 

naturalizācijas procesiem un pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijas reģionos. 

Reģionālo diskusiju ietvarā tiek iekļauta arī izstāde, kura tika izveidota SSSR projekta 

pirmajā kārtā - kurā fotogrāfiju formā tiek runāts par sabiedrības divām daļām un 

jautājumiem par saliedētību.  

Sadarbība ar etniskajām biedrībām veicinās jaunu sadarbības formu starp 

biedrību Laikmetīgās mākslas centrs un citām etniskām biedrībām. Projekta ietvaros 

sadarbībā ar ukraiņu biedrību kā arī talkā ņemot Armēņu baznīcas Latvijā pārstāvjus, 

tiks veidota bērniem domāta krāsojamā grāmata. Paši bērni – no Rīgas Ukraiņu skolas 

(1 -4 klašu skolēni) veidos krāsojamo grāmatu – kāda bērnu acīm ir iecietība un 

tolerance pret otru cilvēku, kurš nav tieši tāds kā viņš – caur grāmatas radīšanu mēs 

mēģināsim panākt, lai bērni jau bērnudārza vecumā aizdomājas ( caur rotaļu – 

krāsojot bildes) par būtiskiem jautājumiem. 

Vai melns ir melns? Vai tas, kas piedzimis ne latviešu ģimenē, var būt Latvietis? Šie 

svarīgie jautājumi tiks piedāvāti bērniem – caur bērnu autoru zīmējumu skatījuma 

prizmu. Krāsojamās grāmatas tiks izplatītas bērnudārzos un skolās pēc iespējas 

plašākā Latvijas teritorijā. Šī grāmata izglītos un sekmēs bērnu iesaistīšanos 

integrācijas jautājumu risināšanā no savādāka skatupunkta.   

 

Aicinām sievietes un viņu ģimenes trešo valstu valstspiederīgos 

un citus interesentus piedalīties mūsu projekta ietvaros 

organizētajos pasākumos! 
 

 

Kontaktinformācija:  

Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 

Telefons: 67039283 

e-pasts: integracija@lcca.lv 

 

 

informācija sagatavota: 2012. gada 21.decembrī 

 

 
Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! II posms” (SSSR II) notiek no 19. decembra 2012. 

gada līdz 30. jūnijam 2013. gadā. Vairāk informācijas mūsu mājas lapā: www.lcca.lv  

Projektu finansē (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 

25%).  

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.  

Par publikācijas saturu atbild biedrība Laikmetīgās mākslas centrs. 
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