
  
 

 

 
 

 

  

Dažādība un iekļaušanās pilsētās 
 

ANO Bēgļu aģentūras un Eiropas Padomes seminārs par Starpkultūru pilsētu 
programmu  

 
2019.gada 22.maijā ES Mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā  

 
Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar domnīcu PROVIDUS, Sabiedrības integrācijas fondu un Latvijas 

Pašvaldību savienību.  
 

SEMINĀRA TĒMA 

 

Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programma ir programma pilsētu spēju paaugstināšanai, attīstot, ieviešot 

un izvērtējot vietēja līmeņa dažādības un iekļaušanās stratēģijas. Šī programma palīdz uzrunāt vietēja līmeņa 

politiķus, ierēdņus, uzņēmējus, pilsonisko sabiedrību un citus aktierus, lai ieviestu jaunu integrācijas modeli, kura 

pamatā ir iekļaujošas pilsonības koncepts, kā arī mijiedarbība starp iedzīvotājiem ar dažādu izcelsmi.   

 

Šī programma palīdz pilsētām: 

➢ Radīt plurālistisku vietējo identitāti, kura balstīta izpratnē un lepnumā par dažādības pievienoto vērtību, 

kā arī mazināt ar etniski-kulturālo dažādību saistīto spriedzi sabiedrībā;  

➢ Ieviest tādu pārvaldības modeli, kurš iespējo visus kopienas iedzīvotājus, neskatoties uz viņu izcelsmi vai 

statusu, lai viņi spētu attīstīt savu potenciālu un talantus tā, lai veicinātu vietējo izaugsmi;  

➢ Būvēt pozitīvas saiknes un uzticību starp iedzīvotājiem ar dažādu izcelsmi, lai veicinātu sabiedrības 

saliedētību un solidaritāti;  

➢ Padarīt sabiedriskās vietas un pakalpojumus pieejamus visiem, novēršot etnisko segregāciju; 

➢ Iespējot starpkultūru inovācijas publiskajā sektorā un pilsoniskajā sabiedrībā, lai veidotu tādu politiku, kas 

veicina starpkultūru komunikāciju; 

➢ Mudināt uz pozitīvu politisko diskursu un līdzsvarotu pieeju dažādībai medijos, lai veicinātu pozitīvu 

attieksmi sabiedrībā pret migrantiem un mazākumtautībām. 

Šajā programmā uz 2018.gada augustu bija 126 pilsētas 33 valstīs un vēlme pievienoties ar vien pieaug. 

Starpkultūru pilsētu pieeju atzinīgi novērtē arī Eiropas Padomes Ministru komiteja. 

 

Starpkultūru pilsētu programma saviem biedriem piedāvā visaptverošu rīku un metodoloģiju klāstu: salīdzinošos 

kritērijus, rīcībpolitikas izvērtējumus, atbalstu rīcībpolitikas izstrādei, ekspertu un citu dalībnieku padomi un 

pieredze rīcībpolitikas inovācijām, pārbaudītas metodoloģijas noteiktiem rīcībpolitikas virzieniem, kā arī kopienu 

veidošanas, savstarpējās uzticēšanās stiprināšanas un sabiedrībā izplatītu uzskatu pārvaldībai.   

  

Šajā seminārā, kuru rīko Eiropas Padome un ANO Bēgļu aģentūra, tiks prezentēts Starpkultūru pilsētu koncepts 

un pieeja, lai iepazīstinātu Latvijas pašvaldības ar iespēju pievienoties šai programmai un lai iepazīstinātu valsts 

iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus ar arvien pieaugošo pilsētu lomu iekļaušanās veicināšanā.  

 

 

 

  



  
 

 

 
 

 

  

PROGRAMMA 

10:30-11:00 Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija  

11:00-11:30 

Semināra atklāšana:  
➢ Wilfried Bucchorn, ANO Bēgļu aģentūras reģionālā pārstāvniecība Ziemeļeiropā  
➢ Irena Guidikova, Eiropas Padome 
➢ Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienība 
➢ Alda Sebre, Sabiedrības integrācijas fonds   

11:30-12:00 Starpkultūru pilsētas – Kas, kāpēc, kā? Phil Wood, Intercultural Cities eksperts  
12:00-12:20 Jautājumi un  atbildes  

12:20-12:50 
Kā Starpkultūru pilsētu programmas pieredze palīdz veidot labākas dažādības un 
iekļaušanas politikas pilsētu līmenī? Anna Szadkowska, Sabiedrības līdzdalības birojs, 
Ļubļinas pašvaldība, Polija  

12:50-13:10 Jautājumi un atbildes  

13:10-14:00 Pusdienas  

14:00-16:00 

Latvijas pilsētu līdzšinējāpieredze 
➢ Lolita Kokina, Izglītības departamenta vadītāja, Cēsis 
➢ Brigita Dreiže, Sabiedrības pārvaldes speciāliste, Liepāja  
➢ Ilga Antuža, Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja, Jelgava 

 
Diskusija par iespējamo attīstību:  

➢ Pašreizējā prakse, pieredze un mācības  
➢ Nozīmīgākie izaicinājumi dažādības un iekļaušanās veicināšanai Latvijas pilsētās 

un Starpkultūru pilsētu programmas piedāvātie risinājumi 
➢ Kādiem apstākļiem būtu jāpiepildās, lai Starpkultūru pilsētu programma veiksmīgi 

strādātu Latvijas pilsētās? 
➢ Ko varētu vai vajadzētu uzlabot esošajā sadarbības modelī starp valsts un 

pašvaldību iestādēm un NVO dažādības un iekļaušanas politiku ieviešanā? 

16:00 Semināra noslēgums  

 

Moderatore: Agnese Lāce, Vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, domnīca PROVIDUS 

 


