
                                                                                                                        
 

Informācija par AIRIvecākiem apmācību vadītāju-treneru apmācībām 

1. Apmācību mērķis saturiski un metodiski sagatavot jaunus AIRIvecākiem sākotnējās 

apmācību programmas vadītājus-trenerus.   

 

2. Apmācību vadītāji: sertificēti un pieredzējuši programmas AIRIvecākiem treneru pāri: Irina 

Kaminska un Inga Kurme (Rīgā), Inga Rutule un Inese Fecere-Antipina (Kuldīgā), Dace 

Beināre un Iveta Kupča (Gulbenē). Apmācības treneri vadīs ārzemju speciālista Rob van Pagée 

vadībā.  

 

3. Apmācību metodika: grupu nodarbību apmācības topošajiem treneriem, kas sadalītas 

vairākos apmācību blokos. Starplaikos starp apmācību blokiem notiek apmācību vadītāju 

prakses grupu vadīšana (kas ir obligāts apmācību apguves nosacījums). Prakses ietvaros 

apmācību vadītāji pa pāriem apmāca vietējo mērķa grupu (audžuģimenes, aizbildņus, 

adoptētājus, jomas speciālistus, vienkārši interesentus), kā arī organizē individuālās tikšanās 

vismaz ar divām ģimenēm.  

 

4. Apmācību ilgums:  

Nr. Apmācību aktivitāte Ilgums 

1. Apmācība topošajiem AIRIvecākiem 

treneriem  

16 dienas (8 akad. stundas dienā), kas 

sadalītas vairākos 2 dienu ilgos apmācību 

blokos  

2. Apmācību vadītāju prakse 

 

 

2.1. Apmācību vadīšana  prakses grupai  10 dienas jeb 46 akad. stundas (dienā 4,6 

akad. stundas) 

2.1. Individuālās tikšanās ar prakses 

grupas apmācību dalībniekiem, 

novērtēšanas ietvaros 

Individuālās tikšanās ar vismaz divām 

ģimenēm, veltot katrai 4 akad. stundas  

5. Apmācību termiņš: paredzēts, ka apmācības uzsāksies 2019. gada novembrī un noslēgsies 

2020. gada jūnijā. 

 

6. Apmācību materiāli:  

- apmācību vadītāju rokasgrāmata,  

- apmācību dalībnieku rokasgrāmata, 

- 3 mācību filmas un 25 īsie mācību videoklipi. 

 

7.  Apmācību norises vieta: apmācību vadītāju apmācības notiks Rīgā, Kuldīgā un Gulbenē, 

taču prakses grupas tiks organizētas, vienojoties ar apmācību vadītājiem. 

 

8. Prasības apmācību dalībniekiem - vadītājiem:  

- saskaņā ar metodiku apmācību vadītāji strādā pāros, kur viens no vadītājiem ir jomas 

profesionālis, bet otrs praktiķis ar pieredzi pieņemtu bērnu audzināšanā: 

 

Pozīcija  Prasības jomas profesionālim  Prasības  praktiķim 

1. Izglītība  Otrā līmeņa profesionālā augstākā 

vai akadēmiskā izglītība 

pedagoģijā, sociālajā darbā vai 

Vismaz vidējā izglītība 



                                                                                                                         

karitatīvajā sociālajā darbā vai 

maģistra grāds psiholoģijā 

2. Profesionālā 

un praktiskā 

darba pieredze  

Vismaz 3 gadu pieredze darbā ar  

audžuģimenēm, adoptētājiem, 

aizbildņiem. 

Vēlama pieredze apmācību un/vai 

grupu vadīšanā.  

Vismaz 3 gadu pieredze kā 

adoptētājam,  audžuģimenei vai 

aizbildnim, kas audzina vairāk kā 

vienu bērnu. 

Priekšrocība, ja ir pieredze adopcijas 

procesā, sadarbībā  ar bioloģisko 

ģimeni vai bērna atgriešanas procesā 

bioloģiskajā ģimenē, audzinot bērnu 

ar īpašām vajadzībām, audzinot 

dažāda vecuma bērnus, bērnus ar 

uzvedības traucējumiem. 

- interese un  motivācija strādāt ārpusģimenes aprūpes jomā un pilnveidot savas zināšanas 

un prasmes;  

- izpratne par bērnu tiesību jautājumiem; 

- ir iespēja apmeklēt visas apmācību aktivitātes un nodarbības. 

 

9. Asociācija nodrošina mācību organizēšanu, kas ietver:  

- apmācību vadītāju piesaisti un atlasi;  

- palīdzību prakses grupu komplektēšanā; 

- apmācību telpu nodrošināšanu; 

- apmācībām nepieciešamos materiālus (rokasgrāmatas treneriem, rokasgrāmatas 

apmācību dalībniekiem, mācību filmas); 

- komunikāciju un informācijas apmaiņu starp apmācībās iesaistītajiem dalībniekiem.  

 

10. Apmācību vadītāju pienākumi: 

- piedalīties apmācībās un apmeklēt visas apmācību aktivitātes – gan kopīgo apmācību 

visiem apmācību vadītājiem, gan apmācību vadītāju prakses grupu nodarbības, kas ir 

obligāta apmācību daļa;  

- nodrošināt aktīvu līdzdalību apmācību procesā un komandas darbā, dalīties ar savu 

pieredzi. 

 

11. Samaksa: piedalīšanās apmācībās ir bezmaksas (tas ietver gan kopīgo apmācību visiem 

apmācību vadītājiem, gan arī praksi). 

 

12. Nepieciešamie dokumenti un pieteikšanās kārtība un termiņi: 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzam sūtīt Curriculum Vitae (CV) un motivācijas vēstuli uz e-pastu: 

inese.fecere@sosbca.lv.  

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 10. novembrim (ieskaitot). 

Sazināsimies ar pretendentiem, kas tālāk tiks aicināti uz individuālu sarunu.   

 

Ar katru apmācību dalībnieku SOS Bērnu ciematu asociācija kā oficiālais PRIDE licences 

īpašnieks (pamats 26.12.2014. noslēgtais līgums starp Amerikas Bērnu labklājības līgu un Latvijas 

SOS  Bērnu ciematu asociāciju par PRIDE modeļa ieviešanu) slēgs vienošanos par dalību šajās 

apmācībās, turpmāko sadarbību un iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu pēc apmācībām, 

abu pušu savstarpējo atbildību, tiesībām un pienākumiem.  

 

Sekmīgi pabeidzot apmācības, dalībniekiem būs iespēja iegūt starptautiski atzītu sertifikātu, 

kas apliecinās zināšanas un prasmes vadīt AIRIvecākiem sākotnējās apmācības programmu, kā 

arī tiesības vadīt valsts apstiprinātas apmācības topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem.   
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Ja Jums ir jautājumi par apmācību norisi, prasībām, saturu un citiem ar apmācībām 

saistītiem jautājumiem, lūdzam zvanīt/rakstīt Inesei Fecere-Antipinai, SOS Bērnu ciematu 

asociācijas programmas AIRIvecākiem koordinatorei: tel. 26373146; e-pasts: 

inese.fecere@sosbca.lv  
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