
SKOLĒNU VECĀKU 

BIEDRĪBA: 

 

ILGTSPĒJA UN IESPĒJAS 

VIĻAKA 



ILGTSPĒJA 

* NVO “Skolēnu vecāku biedrība” dibināta 

2007.gada pavasarī 

* Dibinātāji – Viļakas pamatskolas darbinieki, 

kuru bērni un mazbērni izglītojas šinī skolā 

* Misija: kopdarbošanās pozitīvi domājoša, 

izglītota un atbildīga cilvēka veidošanā  

 

 

 

 

 



ILGTSPĒJA 

* Neguva atbalstu projekti: sadarbībā ar Valsts 

ģimnāziju skolas bibliotēkas labiekārtošanai, 

sadarbībā ar Mūzikas un mākslas skolu aktu 

zāles iekārtojuma aprīkojumam un remontam, 

skolas kanalizācijas sistēmas remontam 

* Veiksmīgi realizēts Hipotēku un zemes bankas 

projekts tautastērpu izgatavošanai Viļakas 

pamatskolas dejotājiem “Tērpi pašu rokām” 



KĀ APVIENOT INDIVĪDA VAJADZĪBAS UN KOPIENAS 

LABSAJŪTAS PIEAUGUMU:  

ATBALSTS VIETĒJO NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU LOMAS 

SPĒCINĀŠANAI 
(PROJEKTU FINANSĒ ATVĒRTĀS SABIEDRĪBAS FONDU IZGLĪTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA) 

 

2012.G 



VECĀKU DIENA NOVADĀ 



PIEREDZES BRAUCIENS UZ BRIEŽUCIEMU 





ILGTSPĒJA 
 Viļakas novada 13 izglītības iestāžu audzēkņu 

Vecāku konsultatīvā padome: 

 * Institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt 

izglītojamo vecāku līdzdalību novada izglītības 

politikas jautājumos un procesos 

 * Novada domē apstiprināts nolikums 

 * Priekšsēdētājs 

 * Izglītības pārvaldes iecelts koordinators 

 



SĒDES AR DOMES AMATPERSONU PIEDALĪŠANOS 

 

 



TIKŠANĀS 



IESAISTĪŠANĀS VECĀKU FORUMA AKTIVITĀTĒS 



ILGTSPĒJA 
 Nākotnē  

 - sadarbības veidošana ar Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības pārvaldes darbiniekiem 

 - piedalīšanās Open Parents aktivitātēs 

 - kopīga darbošanās ar novada Jauniešu domi 

 - vecāku pasākumi 

 -… 

 



IESPĒJAS 

 2013.gada projekts 

* Aicinājums līdzdarboties “Pulkā nāc, darīt sāc!” 

• * Galvenais akcents - VIDE UN CILVĒKI 

•    * Viļakai - 720 

 



                               2013.G. 

 
 

Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai 

 
Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības 

mazināšanai 

 
 



                        DALĪBA TALKĀS  





                 CIEMIŅI NO VĪPES  



           JAUNA PIEREDZE UN IESPAIDI  



               POZITĪVAS EMOCIJAS 



            NEPARASTĀ DIENA SKOLĀ 





PRIEKS  



KOPĀ BŪŠANA 



VISI KOPĀ 



IESPĒJAS 
 mūsu biedrībai: 

 - vēl viens iemesls darīt labus darbus 

 - finansējums (pieredzei+dvēselei, sīkie 

prieciņi) 

 - stimuls meklēt jaunas iespējas 

 - sagādāt prieku un gandarījumu citiem un arī 

sev 



IESPĒJAS 

Kādas iespējas mēs vēl neesam 

izmantojuši? 

Ko šinī jomā dara jūsu pusē? 

Kāds vēlas ar mums sadarboties 

šinī jomā? 

 



SADARBOSIMIES!  

reinese@inbox.lv 

svb@vilaka.lv 
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