
GRIBU! VARU! RADU! 
Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” 

iniciatīvu īstenošanai 
 

Projekta mērķis: Stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, 

līdzdalības un pašiniciatīvas nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē. 

Projektu īsteno: Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola un Vangažu vidusskola. 

Projekta īstenošanas termiņš: 15.08.2022. – 31.01.2023. 

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  

2022.-2024. gadam ietvaros 

 
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras  “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu 

īstenošanā” 

 

Ropažu novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi līgumu par “Atbalstu 

izglītības iestāžu pašpārvaldes attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 

projekta “Gribu! Varu! Radu!” realizācijai, kura mērķis ir stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot 

skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē, 

kā arī pilnveidot līdzdalības kompetences. 

 

Galvenās aktivitātes: 

 

Nodarbību cikls mentoru vadībā (oktobris) – skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki iepazīs “sevi” ārpus ikdienas 

komforta zonas, veidos sadarbības, būs komandā, sajutīs kā komandas saliedēšanos veic profesionāļi. 2 dienu 

kopā būšana, pārgājiens, stratēģiju plānošana, nakts spēle, gatavošana uz ugunskura, improvizācijas vakars, u.c.  

 

Programmas “Komandas saliedēšana“ izstrāde, aprobēšana un testēšana (novembris- decembris) - 1 dienas 

apmācībā skolēni iepazīsies ar komandas saliedēšanas taktikām, mazinās iekšējās barjeras, pilnveidos sevi, 

apzināsies savu potenciālu. Līdzpārvaldes dalībnieki kopīgi sadarbojoties izstrādās programmu, kas veicina 

skolēnu saliedētību izglītības iestādē, t.sk. psiholoģiskā klimata uzlabošanos.  Programmu pēc aprobācijas tiks 

testēta trīs klašu grupām - organizējot saliedēšanās pasākumus klasēs. 

 

Projektā plānotie rezultāti un ietekme:  

Rezultāti: radīta programma un spēle, kas tiek ietverta skolas mikroklimata uzlabošanā; ir pilnveidota 

sadarbības un pašiniciatīvas prasme; ir paaugstinājusies ieinteresētība par līdzdalību skolas un vietējās kopienas 

dzīvē.  

Ietekme: ikviens skolēnu pašpārvaldes dalībnieks izsaka viedokli un iniciatīvu, un sadarbībā ar pašpārvaldes 

komandu šo ideju spēj īstenot; skolēnu pašpārvaldes darbu organizē tās dalībnieki; tiek realizēti skolēnu rosināti 

projekti un aktivitātes skolas un vietējās kopienas dzīvē.  

 



Projekta tiešā mērķa grupa: 2022/2023. mācību gada skolēnu padomes dalībnieki: 5.-11. klases skolēni (14-

20 skolēnu), un 4. klašu skolēnu (2-4 skolēni), topošie skolēnu padome dalībnieki. Kopskaitā (19-26 skolēnu). 

 

Projektu īsteno:  

• Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola; 

• Vangažu vidusskola.  

 

Projekta kopējais finansējums: EUR 2000,00 (100% “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai 

programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” finansējums) 

 

Projekta īstenošanas termiņš: 15.08.2022. – 31.01.2023 

 

 


