
JSVĢ padomes iesaiste 
2021./2022.



Ģimnāzijas sasniedzamie rezultāti šajā 
mācību gadā
- Skolotāji, sadarbojoties jomu ietvaros, plāno, organizē un izvērtē pašvadītas mācīšanās prasmju 
apguvi. 

- Ikviens ir iepazinis pašvadītas mācīšanās principus, apzinājis savas stiprās un vājās puses, 
parāda atbildību, iniciatīvu un drosmi.

- Sadarbojoties skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem izstrādāta skolas labbūtības
ceļa karte;

- Izstrādāts ģimnāzijas (jaunās ēkas) fiziskās attīstības plāns, uzsākta bibliotēkas būvniecība, 
teritorijas labiekārtošana, ar vecāku un skolēnu līdziesaisti labiekārtota sporta aktivitāšu zona;

- Visas iesaistītās mērķgrupas jūtas piederīgas, redz savu lomu, zina savus uzdevumus un 
uzņemas atbildību par uzticētajiem pienākumiem, ar iniciatīvu iesaistās pašvērtēšanas procesā 
un attīstības plānošanā.



1.solis – darāmā 
apzināšana

ideju izvērtēšana un prioritāri veicamo 
aktivitāšu noteikšana

Jautājums – cik gatavi esam reāli iesaistīties?



Padome zina savu lomu
Aktivizēt ģimnāzijas padomi, lai padome 
apzinās savu lomu un veic aktīvu un 
proaktīvu (ne pasīvu) darbību.

Publicēt informāciju par padomes 
sastāvu, darbu, lēmumiem, iesaistes 
iespējām, aktivitātēm u.c.

Nodrošināt iespēju ikvienam sakontaktēt 
ar padomi – padome@jsvg.lv

Nodrošināt skolas vecākiem informāciju 
par Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fondu 
un tā darbību.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta kurss «Vecāku loma un iespējas aktīvai 
pilsoniskai līdzdalībai izglītības iestādes darbā» 30.11.21

Tēma «Izglītības iestādes padome un tās darbs, nodrošinot vecāku aktīvu 
pilsonisko līdzdalību un izglītības kvalitāti» -

https://youtu.be/MQbGIoy3JjA

https://youtu.be/MQbGIoy3JjA


Ikviens ir iepazinis pašvadītas mācīšanās 
principus

Izveidot infografiku / materiālu skolēniem, 
vecākiem, skolotājiem - kā izpaužas 
pašvadīta mācīšanās; kā to atsekot ikdienā.

Darba grupas 
izveide

Rīcības plāna 
izveide, darbu 
sadale, termiņi

Materiāla/-u 
sagatavošana

Rezultāta 
komunikācija



Skolas labbūtības ceļa karte
Definēt, kas ir skolas labbūtība. Noteikt visas mērķa grupas. Veikt aptauju, kas katrai grupai svarīgi labbūtībai.  
Apzināt piemērus no citām skolām/iestādem. Izveidot dokumentu, uz kuru balstoties tiek veidotas labbūtību
veicinošas aktivitātes, vide un ar to saistītā komunikācija.

Ko arī ņemt vērā:

- attālinātās darba vides specifiku (attiecīgi, ieviest lietas, kas piemērotas attālinātas darbošanās apstākļos);

- dažādības pieņemšanas veicināšana (t.sk., intraversija, ekstraversija, spēju un prasmju atšķirības, dzimumi un 
seksuālā orientācija, fiziskie ierobežojumi u.c.). Veikt skolēnu aptauju, caur ko izpaužas dažādība un kas, 
viņuprāt, ir aktuālie temati, par ko vajadzētu aktīvāk/padziļinātāk runāt.

Iesaiste jau 
esošajā darba 

grupā

Rīcības plāna 
pārskatīšana, 
darbu sadale, 

termiņi

Dokumenta 
sagatavošana

Rezultāta 
komunikācija

Iesaiste 
aktivitātēs



Problēma
Tiek pārkāpti Iekšējās kārtības noteikumi 

«6.2.19. ģimnāzijas telpās, teritorijā un apkārtnē 
nesmēķēt, nelietot alkoholu un citas atkarības 
vielas, ģimnāzijas telpās un pasākumos 
neatrasties atkarību izraisošu vielu iespaidā»

Sagatavot dažādus jauniešus uzrunājošus 
plakātus, kurus izvietot uz WC sienām. 

Klasēs – audzināšanas stundās veidot darba 
grupas šīs tēmas (e-cigaretes / veipi / heets / 
salti) apspriešanai

Darba grupas 
izveide

Rīcības plāna 
izveide, darbu 
sadale, termiņi

Plakātu

sagatavošana

Rezultāta 
komunikācija



Labiekārtota sporta aktivitāšu zona
Sporta aktivitāšu zonas skice (sporta pedagogi kopā ar skolēniem)

Apzināt, kādi varētu būt nestandarta risinājumi sporta aktivitāšu veikšanai (sporta pedagogi)

Secīgi – noteikt prioritātes (kritērijs - lielākais ieguvums + mazs resurss), nepieciešamā 
finansējuma aprēķins, finansējuma ieguves aktivitātes (akcija caur Spīdolas Ģimnāzijas 
izaugsmes fondu), praktiskie darbi teritorijā.

Darba grupas 
izveide

Rīcības plāna 
izveide, darbu 
sadale, termiņi

Finansējuma 
ieguve

Praktiskie 
darbi

Rezultāta 
komunikācija

Ekspress darba 
grupa

Vēstule par 
nepieciešamā 
finansējuma 

iekļaušanu budžetā 
2022 



2.solis – vecāku iesaiste darba grupās

Izsludinām pieteikšanos – tūlīt vai līdz 12.12.2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNb-pZ0qkxjtLTrtwstURm_oaw5jKUcbSfz2-hgsNJub_4Q/viewform?usp=sf_link

Darba grupas darbojas patstāvīgi:

- izveido rīcības plānu, sadala darbus, atbildības, 

termiņus; 

- izvirza darba grupas vadītāju; 

- vienojas par sadarbības formām utt.; 

- piesaista nepieciešamos papildspēkus; 

- iesniedz īsu info par darba progresu, konsultējas, 

informē par kavējošiem apstākļiem utt.
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