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_____________________________________________________________________ 

2014. gada 18.decembrī   

Biedrība „Sadarbības platforma” projekta "Integrācijas ABC  - 2" 
(līguma nr. Nr.IF/2013/1.a./11) ietvaros izsludina amatu konkursus un  

aicina darbā uz noteiktu laiku  

 
 
Lektors/e  trešo valstu valstspiederīgo apmācībām  
Darba vieta:  Biedrība „Erfolg”, Daugavpilī   
Darba laiks:  līdz 2015. gada 30.jūnijam  
Pienākumi: Integrācijas programmas trešo valstu piederīgajiem, nepilsoņiem sadaļas par vēstures 
jautājumiem ieviešana, apmācību kursu vadīšana. Sagatavot apmācību kursu nodarbību aprakstus, 
atskaites. 
Prasības: Augstākā izglītība pedagoģijā, pieredze vēstures apmācību veikšanā. Pieredze darbā ar 
dažādu tautību cilvēkiem tiks uzskatīta par priekšrocību. Augsta saskarsmes kultūra  
 
 
Lektors/e  trešo valstu valstspiederīgo apmācībām  
Darba vieta:  Biedrība „Erfolg”, Daugavpilī   
Darba laiks:  līdz 2015. gada 30.jūnijam  
Pienākumi: Integrācijas programmas trešo valstu piederīgajiem, nepilsoņiem sadaļas par valsts 
pārvaldi, pamattiesību jautājumiem ieviešana, apmācību kursu vadīšanu. Sagatavot apmācību kursu 
nodarbību aprakstus, atskaites.  
Prasības: Augstākā izglītība pedagoģijā, pieredze dokumentu izstrādē, konsultāciju sniegšanā. 
Pieredze darbā ar dažādu tautību cilvēkiem tiks uzskatīta par priekšrocību. Augsta saskarsmes kultūra  
 
 
Latviešu sarunvalodas un starpkultūru integrācijas kluba  latviešu valodas nodarbību 
vadītājs/a  
Darba vieta:  biedrība „Sadarbības platforma”, Rīgā   
Darba laiks:  līdz 2015. gada 30.jūnijam  
Pienākumi: Organizēt, sagatavot un vadīt latviešu sarunvalodas nodarbības, izstrādāt uzdevumus 
dalībnieku patstāvīgajam darbam, veikt to novērtēšanu kopīgi ar dalībniekiem, izstrādāt un sagatavot 
izdales materiālus.  
Prasības: Augstākā jeb vidējā izglītība,  pieredze darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, 
nepilsoņiem. Pieredze organizatorisko darbu veikšanā vai asistēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību. 
 
 
Konferences darba grupu / diskusiju moderators/ e  
Darba vieta:  biedrība „Sadarbības platforma”, Rīgā   
Darba laiks:  līdz 2015. gada 30.jūnijam  
Pienākumi: Sagatavot, izstrādāt konferences darba grupu / diskusiju tēmas, programmu,  
brīvprātīgo piesaiste un vadība. Vadīt konferences darba grupas /diskusijas. 



Prasības: Augstākā jeb vidējā izglītība,  pieredze aktivitāšu vadīšanā, organizēšanā, koordinēšanā.  
Pieredze pasākumu organizatorisko darbu veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību. Augsta 
saskarsmes kultūra  
  

Pieteikšanās:  līdz 2015.gada 12. janvārim  

 
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par 

publikācijas saturu  аtbild  biedrība „Sadarbības platforma”.  75% no projekta finansē Eiropas Trešo 

valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%. 

________________________________ 

 

Plašāka informācija: 

Biedrības „Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja  

Lauma Celma  

Tālr. 29822258 

E-pasts: celma.lauma@gmail.com 

 

 

 

 

 


