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Уважаемый участник программы!
Благодарим, что Ты решил принять участие в проекте «Центра развития образования» 
«Образовательные мероприятия совершенствования знаний и умений поданных 
Третьих стран Европы для успешной интеграции в Латвии»

В рамках проекта у Тебя будет возможность:
учавствовать в двух образовательных семинарах, на которых Ты получишь •	
информацию о различных вопросах (работа, социальная поддержка и помощь, 
традиции и история Латвии и др.);
непосредственно в свой почтовый ящик, получить различные материалы о Латвии, •	
обществе, хозяйственных вопросах, истории, культуре и др.
учиться в удобное Тебе время и использовать приемлимую для тебя форму;•	
получить консультации опытных специалистов;  •	
оказать поддержку членам своих семей и друзьям в вопросах, которые Ты изучил в •	
программе;
найти единомышленников, которые поддержат Тебя в будущем.•	

 
Программа «Жить в Латвии» состоит из четырех тематических блоков:

Общество Латвии. Я в обществе Латвии.•	
Латвийское государство и законы. Социальная помощь.•	
Латвийское хозяйство. Занятость.•	
История, культура и традиции Латвии.•	

Надеемся, что в результате проекта: 
Ты познакомишься с важными вопросами из жизни Латвийского общества, которые •	
влияют на Твою ежедневную жизнь и интеграцию, 
у Тебя появится желание узнать больше о жизни Латвийского общества, повысится •	
твоя мотивация получать дальнейшее образование.

Šis materiāls ir sagatavots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 
projektu ietvaros ar Eiropas Savienības (75%)  un Latvijas valsts budžeta (25%) finansiālu 
atbalstu. Par šī materiāla saturu pilnībā atbild “Izglītības attīstības centrs”, un tas nevar tikt 
uzskatīts par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas oficiālo viedokli.



Cienījamais programmas dalībniek!
Paldies, ka iesaistījies “Izglītības attīstības centra” projektā “Izglītojoši pasākumi trešo valstu 
valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā”.

Projekta ietvaros Tev būs iespēja:
piedalīties divos izglītojošos semināros, kuros uzzināsi par dažādiem jautājumiem (darbs, •	
sociālais atbalsts un palīdzība, Latvijas tradīcijas, vēsture u.c.) un satiksi cilvēkus, kuriem ir 
līdzīga pieredze; 
tieši savā pasta kastītē saņemt dažādus materiālus par Latvijas valsti, sabiedrību, saimniecību, •	
vēsturi, kultūru u.c.;
mācīties sev patīkamā veidā un vēlamā laikā;•	
saņemt pieredzējušu ekspertu konsultācijas;•	
sniegt atbalstu saviem ģimenes locekļiem un draugiem par programmā apgūtajiem •	
jautājumiem;
atrast domu biedrus, kas atbalstīs Tevi nākotnē.•	

Programmu „Dzīvot Latvijā” veido četri tēmu loki:
Latvijas sabiedrība. Es Latvijas sabiedrībā.•	
Latvijas valsts un likumi. Sociālā palīdzība.•	
Latvijas saimniecība. Nodarbinātība.•	
Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas.•	

Ceram, ka projekta rezultātā Tu būsi izpratis būtiskus Latvijas sabiedrības dzīves jautājumus, 
kas tieši ietekmē Tavu dzīves kvalitāti un iekļaušanos, kā arī paaugstinājis motivāciju izglītoties 
turpmāk.



Dzīvot Latvijā
I  Sabiedrība 

Latv•	 ijas iedzīvotāju skaits ir 2,25 miljoni 
66% iedzīvotāju dzīvo pilsētās, 32% dzīvo laukos•	
58% iedzīvotāju ir latvieši, 28% krievi, 3,7% baltkrievi, 2,5% ukraiņi, 6,8% citas tautības•	
Populārākie Latvijas iedzīvotāju personvārdi ir Jānis (64 tk.), Aleksandrs (40 tk.), Anna •	
(30 tk.), Tatjana (26 tk.)
Par nozīmīgākajām vērtībām Latvijas iedzīvotāji atzīst ģimeni, veselību, darbu, draugus •	
un attiecības

II Valsts 
Latvijas valsts dibi•	 nāta 1918.gada 18.novembrī
Latvijas parlamentā Saeimā ievēl 100 deputātus uz 4 gadiem•	
Latvijas pamatlikums (konstitūcija) ir Satversme•	
Kopš 2004.agada Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts•	
Populārākie tūrisma objekti Latvijā ir Rundāles pils, Aglonas bazilika, Gaujas Nacionālais parks•	

III Saimniecība
Lielākās pilsētas ir Rīga, D•	 augavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rēzekne, Ventspils
Latvijā ir 109 administratīvie novadi•	
Nozīmīgākais saimniecības nozares ir tirdzniecība, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, •	
būvniecība, ķīmiskā un farmaceitiskā rūpniecība
Nozīmīgākās Latvijas eksportpreces ir koksne un tās izstrādājumi, tekstilizstrādājumi •	
un metāla izstrādājumi
59% iedzīvotāju nodarbināti pakalpojumu sfērā•	

IV Vēsture un kultūra
Latvija•	 s vēsturiskie novadi ir Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme
Latvijas lielākais ezers ir Lubāns (80,7 km²)•	
Latvijas augstākais kalns – Gaiziņš (311,6 m)•	
Latvijas teritorijā garākā upe ir Gauja (452 km)•	
Latvie•	 šu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei, tā ir dzimtā valoda 1,6 miljoniem cilvēku
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Kalendārs
AKTIVITĀTES:

Programmas apguves 
uzsākšanas semināri 

Tēma „Latvijas sabiedrība”

Tēma „Valsts un likumi. 
Sociālā palīdzība” 

Tēma „Latvijas 
saimniecība, 
nodarbinātība” 

Tēma „Vēsture, kultūra, 
tradīcijas 

Programmas apguves 
noslēguma seminārs 

PUBLICITĀTE:

2009. gada jūlijs - 2009. gada decembris
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Izglītības attīstības centrs

“Izglītības attīstības centrs” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi – sniegt ieguldījumu 
izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un organizāciju profesionālo 
kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē. 
Tā īstenošanai IAC izmanto projektus un citas darbības formas, dodot ieguldījumu dažādu 
sabiedrības grupu mūžizglītības veicināšanā atbilstoši Latvijas valsts interesēm. Sadarbojoties 
ar IAC Tev tiek piedāvāta iespēja: pilnveidot savu personību un profesionalitāti, gūt radošu 
impulsus savas karjeras attīstībai, veidot personiskus un profesionālus kontaktus domubiedru 
grupās, attīstīt savas iemaņas un konkurētspēju.

“Центр развития образования” является негосударственной организацией, которая 
основана с целью – вносить вклад в развитие образованного, демократического общества, 
способствуя профессиональному развитию, конкурентоспособности, сотрудничеству и 
гражданскому соучастию индивидов и организаций в современном изменчивом мире. 
Для осуществления этой цели IAC использует проекты и другие формы деятельности, 
внося вклад в дальнейшее образование различных общественных групп в соответсвии 
с интересами Латвийского государства. Сотрудничая с IAC Ты получаешь возможность: 
совершенствовать свою профессиональную деятельность и личность, получать творческие 
импульсы для развития своей карьеры, создавать личные и профессиональные контакты 
в группах единомышленников, развивать свои навыки и конкурентоспособность.

Dzirnavu iela 34a – 8, Rīga, LV 1010, Latvija; tālrunis: 67503730; fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv; www.iac.edu.lv


