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KAPACITĀTES STIPRINĀŠANAS PASĀKUMS – APMĀCĪBAS PERSONĀM, 

KAS STRĀDĀ AR RISKA GRUPAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM LATVIJĀ UN LIETUVĀ 
 

projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”  
(risk-free) ietvaros 

 
PROGRAMMA* 

 
Norises vieta: viesu nams “Mazais ronis” (Lejasmalas), Šķipi, Aulejas pagasts, Krāslavas novads 

 

CETURTDIENA, 21.03.2019. 

09:30 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija  

10:00 – 12:30 
Iepazīšanās ar Krāslavas novada pašvaldības īstenoto darbu ar jaunatni.  
Krāslavas peldbaseina (Raiņa iela 25, Krāslava), Krāslavas daudzfunkcionālā 
sporta centra (Pils iela 5, Krāslava) apskate 

12:30  Došanās uz viesu namu “Mazais ronis” 

13:00 Pusdienas 

14:00 
Drošas vides veidošana. Dalībnieku personīgā un profesionālā izaugsme 
apmācību kontekstā 

15:00 
Stereotipi un aizspriedumi, to loma darbā ar riska grupas bērniem un 
jauniešiem 

16:30 Kafijas pauze 

17:00 
Pozitīva disciplinēšana - efektīvs instruments darbā ar riska grupas bērniem un 
jauniešiem 

18:30 Pirmās apmācību dienas izvērtēšana, kopsavilkums 

19:00 Vakariņas 

20:00  Dalībnieku resursu tirgus jeb Es lepojos ar...  

 

PIEKTDIENA, 22.03.2019. 

8:00 Brokastis 

9:00 
Izaicinājumi darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Pieejamie atbalsta 
instrumenti un formas darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. 

11:00 Kafijas pauze 

11:30 
Sporta aktivitātes kā atbalsta instruments darbā ar rika grupas bērniem un 
jauniešiem I 

13:00 Pusdienas 

13:30  
Sporta aktivitātes kā atbalsta instruments darbā ar rika grupas bērniem un 
jauniešiem II 

14:30 Kafijas pauze 

15:00 – 16:00 Otrās apmācību dienas izvērtēšana, apmācību cikla izvērtēšana, kopsavilkums 



 
* Apmācību valoda: angļu un krievu.  
 
Apmācību mērķis: uzlabot personu, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, prasmes darbā ar 
mērķa grupu, kā arī izveidot profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai. 
Šis ir pēdējais kapacitātes stiprināšanas pasākums – apmācības speciālistiem, kas tiek organizētas projekta 
ietvaros. 
 
Apmācības organizē Latgales plānošanas reģions un Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar 
nodibinājumu "Pievienotā vērtība". Nodibinājums "Pievienotā vērtība" ir aktīva sadarbībā ar izglītības 
iestādēm, veidojot saikni starp formālo un neformālo izglītību, brīvprātīgā darba attīstībā vietējā un 
starptautiskā līmenī, organizējot apmācības bērniem, jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošiem 
profesionāļiem, sniedzot individuālo atbalstu jauniešiem, t.sk. augsta riska grupas jauniešiem. "Pievienotās 
vērtības" profesionāļiem ir ilgstoša pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, t.sk. augsta riska grupas 
bērniem un jauniešiem.  
 


