
   

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem 

paplašinātajai Eiropas Savienībai. 

 

Aicinām piedalīties Latgales reģiona  

neformālās izglītības apmācībās par komandas darbu 

 

Apmācības notiks: 2016. gada 24.-26. februārī, atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Latgales 

reģionā, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv) 

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/komd 

Pieteikšanās termiņš 18. februāris. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks 

nosūtīts e-pastā līdz 2016. gada 19. februārim. 

Apmācību mērķis: veicināt izpratni par grupu/komandu vadības būtību, lai efektīvāk palīdzētu 

organizēt ideju un mērķu sasniegšanu. 

Apmācību uzdevumi:  

 noskaidrot komandas/grupas attīstības fāzes; 
 apzināt līdera jeb grupas vadītāja lomu komandas attīstības fāzēs; 
 izprast jauniešu grupu/komandu dažādību; 
 izzināt vajadzības komandā un komunikācijas stilus; 
 strādāt ar līdera un grupas atbildību. 

 

Dalībnieku profils: dalībniekiem ir praktiska pieredze darbā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, 

jaunatnes organizāciju pārstāvji, skolēnu pašpārvalžu konsultanti, NVO pārstāvji, u.c.), tie pārstāv 

organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un 

metodes darbam ar jaunatni, kā arī pilnveidot savas komandas vadības prasmes. 

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperti 
 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! 
Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa 
izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem. 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ieva Strazdiņa, 
Latgales reģionālā koordinatore tālr.: 26585129; laukuforums@gmail.com 

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku forums” (JSPA reģionālais 
sadarbības partneris Latgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv 
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