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Dibināšana

• 2015.gada jūnijs

• Dibinātāji - 14 fiziskas personas

• Skolas absolventi

• Ideja -veicināt skolas materiāli tehniskās bāzes  

attīstību, kam nav iespējams saņemt valsts vai 

pašvaldību finansējumu



Biedrības mērķi
• Atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu  Āgenskalna Valsts Ģimnāzijā;
• Sadarboties ar Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas vadību, pedagogiem un 

skolēniem un RD dažādu ar skolas darbību saistītu projektu 
īstenošanā;

• Veicināt Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas dalību projektos, lai piesaistītu 
līdzekļus skolas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai, attīstībai un 
modernizācijai;

• Veikt savas darbības un mērķu popularizēšanu, skolas prestiža 
celšanu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām;

• Veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu;
• Veicināt Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas skolēnu  veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi;
• Veicināt Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas sadarbību ar vecākiem skolēnu 

izglītošanas procesā;
• Veicināt  un attīstīt Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas skolēnu interešu 

izglītību un neformālās izglītības iespējas;
• Veicināt un atbalstīt  Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas kultūras un sporta 

pasākumus.



Dalība
• Ikviena fiziska vai juridiska persona, iesniedzot 

elektroniski pieteikumu 

• Absolventi

• Skolēni un viņu vecāki

• Pedagogi

• Skolas draugi un labvēļi, kas vēlas atbalstīt skolu, 
audzēkņus un to projektus, aktīvi iesaistoties

• Nav biedru maksas



Izpildinstitūcija

• Valde - trīs valdes locekļi

• Divi absolventi un viens pedagogs

• Valdes priekšsēdētāja - Aija Daugavvanaga



Tuvākie projekti
• Veidot komfortablu un pieejamu vidi, ierīkojot brīvā

laika aktivitāšu centru skolas pagalmā

• Iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, lai
piesaistītu veikt ziedojumus uzņēmējus un fiziskas
personas 

• Atbalsts 2018.gada skolas salidojuma organizācijai

• Atbalsts talantīgākajiem audzēkņiem

• Citi pasākumi, kas atbilst biedrības mērķiem



Darbības principi

• Caurspīdīgums, visa informācija skolas mājas lapā

• Biedrība reizi gadā sagatavos publisku pārskatu par 
saņemtajiem līdzekļiem un realizētajiem projektiem

• Reizi gadā informēs par darbības plānu kārtējam gadam

• Regulāra komunikācija ar Skolas Padomi

• Esam atvērti jaunām idejām un ierosinājumiem

• Mums ļoti nepieciešami palīgi - iesaisties un padod šo
ziņu tālāk!



Kas paveikts ?
• Dalība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes 

nodaļa projektu konkursā «Par kapacitātes stiprināšanu»  -

saņēmām atteikumu, jo nav vēl uzkrāta pieredze.

• Saņemti  ziedojumi vairāk kā 600 EUR. 

• Gribam īstenot zaļās klases projektu 2016. gadā – aicinām 

ziedot gan naudu, gan idejas un darba rokas, lai 

labiekārtotu un pielāgotu teritoriju skolas iekšpagalmu 

mācību darbam.

• Vecāki, absolventi, skolēni – ja Jums ir iespēja atbalstīt ar 

idejām, projektēšanas darbiem, materiāliem, kā arī jebkurā 

citā veidā šo projektu, lūdzu sazinieties ar biedrību.



Kontakti

• Aija Daugavvanaga - aijadvg@gmail.com

• Sabīne Blumanska - sblumanska@gmail.com

• Rekvizīti:  

Āgenskalnā Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Ernestīnes iela 7a-8, Rīga, LV-1046

Reģ.nr. 40008238992

Konta nr. LV16HABA0551040241828

Swedbank, AS 

mailto:aijadvg@gmail.com?subject=


Rainis

“Ikvienam ir rokas jāpieliek, lai lielais darbs uz 

priekšu tiek! ” 



Jautājumi ?

Paldies !

Ceram uz sadarbību!


