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Biedrība “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” 
Reģ.nr. 40008037393  

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

 1. Organizācijas darbības mērķis 

Atbilstoši statūtiem, biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” (turpmāk – RCHV AB) 
darbības mērķi ir šādi: 

▪ veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā (turpmāk – RCHV); 

▪ sekmēt RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālo izcilību, skolēnu mācību rezultātu pilnveidi, 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu, kā arī RCHV materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanu. 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

 ■ labdarība  ■ sabiedriskā labuma darbība 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība 

  ■  bērni 

 4. Informācijas saņemšanai: 

  Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012  
  Korespondences adrese: Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012  
  tālruņa numurs: 29 464 809 
  faksa numurs: NA 
  e-pasta adrese: rchvab@gmail.com   
  mājaslapa: www.rchvab.lv 

  

II. 2017.GADA DARBĪBAS PĀRSKATS 

  5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt 
ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos 
projektus uzskaitīt) 

2017.gadā RCHV AB atbalstīja Skolas padomē (kurā, cita starpā, tiek nodrošināta visu skolas klašu vecāku 
pārstāvība) izvirzītos un apstiprinātos 2016./2017. un 2017./2018.m.g. īstenojamos projektus, finansējot tos no 
RCHV AB ziedotajiem fizisko un juridisko personu ziedojumiem.  Kopumā, 2017.gadā tika atbalstīta šādu 
pastāvīgo/ikgadējo projektu īstenošana: 

▪ Darba svētki (īstenots); 
▪ Mācību gada noslēguma svētki (īstenots); 
▪ Dzeramā ūdens nodrošinājums (procesā); 
▪ Skolotāja stipendija (īstenots); 
▪ Lāčplēša diena /Valsts svētki (īstenots); 
▪ Ziemassvētki (īstenots). 

2017.gadā tika īstenoti/uzsākti šādi mainīgie projekti: 
▪ Skolas ēkas Kr.Barona ielā 116 bibliotēkas materiāltehniskās bāzes papildināšana (uzsākts 2017.gadā, 

procesā); 
▪ Tematiskās kāpnes sākumskolā, 2.kārta (procesā); 
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▪ "Skolēns skolotājām” (procesā); 
▪ “Skolēns skolai”  un  Skulptūra pie sākumskolas (procesā); 
▪ RCHV vecāku atpūtas vakars (uzsākts 2017.gadā, īstenots 2018.gada 23.februārī); 
▪ Skolēnu dalība Meridian matemātikas olimpiādē (uzsākts 2017.gadā, īstenots 2018.gadā); 
▪ Debašu un publiskās runas klubs (procesā); 
▪ Izklaides pasākumi dienas nometņu “Vasara pilsētā” dalībniekiem (īstenoti). 

Vienlaikus 2017.gadā RCHV AB īstenoja aktivitātes, kas vērstas uz RCHV AB darbības pilnveidi, t.sk. darbības 
caurspīdīguma nodrošināšanu. 

2017.gadā RCHV AB ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu (spēkā no 2017.gada 26.jūnija). Darbības 
jomas “Labdarība” un “Pilsoniskas sabiedrības attīstība”. 
 
NOZĪMĪGĀKIE 2017.GADA PROJEKTI1 

PASTĀVĪGIE/IKGADĒJIE PROJEKTI 

▪ Darba svētki 

2017.gadā tika īstenots tradicionāls skolas pasākums 1.-12. klašu skolēniem un skolas darbiniekiem par mācību 
gada laikā paveikto – labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, pētnieciskajā darbībā, kā arī par sporta 
un ārpusskolas sasniegumiem, dodot iespēju skolas kolektīvam saliedēties, uzzināt par citu spējām, talantiem un 
sasniegumiem. Ar RCHV AB atbalstu tika sarūpētas balvas un piemiņas lietas  (pildspalvas, atslēgu piekariņi, 
sanāksmju bloknoti u.tml.) ar skolas simboliku.  

▪ Mācību gada noslēguma svētki 

2016.gadā tika iedibināta tradīcija, kuru ar RCHV AB atbalstu skola vēlas turpināt un pilnveidot. Šo svētku ietvaros 
aptuveni 1 000 skolas skolēniem bija iespēja nepiespiestā atmosfērā atzīmēt mācību gada noslēgumu, baudīt 
priekšnesumus skolas pagalmā. 

▪ Dzeramā ūdens nodrošinājums2 

2017.gada 5.maijā RCHV AB sadarbībā ar Skolēnu domi prezentēja RCHV Skolas padomē jaunu projektu 
“Dzeramā ūdens nodrošinājums RCHV: izaicinājumi un risinājumi”. Šo projektu iniciēja Skolēnu dome, 
pamatojoties uz veiktās skolēnu viedokļa aptaujas rezultātiem. Tā kā skolā līdz šim tika piedāvāts tikai vārītais 
ūdens ēdnīcā, individuāla dzeramā ūdens pasūtīšana nebija iespējama, skolēni vai nu ņēma dzeramo ūdeni līdzi 
no mājām vai bija spiesti iegādāties to skolas kafejnīcā (jo uzņēma ūdeni nepietiekamā daudzumā). Saņemot 
atbalstu šī projekta īstenošanai, skolā testēšanas režīmā tika uzstādīta jaunākās paaudzes ūdens filtrēšanas 
iekārta Cool Touch. No 2017. gada 1.septembra šī iekārta tiek nomāta, lai svaigs un tīrs dzeramais ūdens būtu 
pieejams, neierobežotā apjomā, ikvienam lielās skolas bērnam. 

▪ Skolotāja stipendija 

RCHV AB iedibinātās skolotāju stipendijas mērķis – skolotāja ikdienas mācību darbā uzsāktā pētniecības vai 
radošā darba atbalstam, kas vērsts uz inovatīvu mācību metožu izstrādes un pielietošanas mācību darbā, izcilības, 
zināšanu un radošuma pārneses un ilgtspējas sekmēšanu. 

2017.gadā savu skolotāju pieteikt stipendijai laika periodā no 2017.gada 5.aprīļa līdz 11.septembrim tika aicinātas 
skolai būtiskākās ieinteresētās puses (vecāki, skolēni, absolventi, pedagoģiskie darbinieki, skolas administrācija). 
Stipendiātu izvērtēšanas komisija tika izveidota atbilstoši RCHV AB valdes priekšsēdētājas Andas Grants un 
valdes locekļa Inta Bukovska 2017.gada 18.septembrī izdotajam rīkojumam Nr.3/2017. 2017.gada skolotāja 
stipendijas saņēmēja tika izvēlēta, Stipendiātu izvērtēšanas komisijai 25.septembra sēdē (protokols Nr.1/2017) 
izvērtējot iesūtītos 28 pieteikumus, kuros tika pieteikti kopumā 11 RCHV pedagogi. 2017.gadā gadā visaktīvākie 
pieteicēji bijuši tieši vecāki. 

                                                           
1 Prezentācijas materiāls pieejams: http://rchvab.lv/projekti/aktualie-projekti/  
2 Prezentācijas materiāls, kas sadarbībā ar RCHV Skolēnu domi tika sagatavots, piedāvājot šī projekta īstenošanu pieejams: 
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/UDENS_FILTRESANAS_IEKARTU_IZVIETOSANA_ABAS_SKOLAS_14.05.2017-1.pdf  

http://rchvab.lv/projekti/aktualie-projekti/
http://rchvab.lv/projekti/aktualie-projekti/
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/UDENS_FILTRESANAS_IEKARTU_IZVIETOSANA_ABAS_SKOLAS_14.05.2017-1.pdf
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/UDENS_FILTRESANAS_IEKARTU_IZVIETOSANA_ABAS_SKOLAS_14.05.2017-1.pdf
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Atbilstoši Stipendiju nolikuma 7.1.punktam, Stipendijas saņēmēja tika paziņota Skolotāju dienā, 2017.gada 
29.septembrī. Stipendijas saņēmēja – RCHV skolotāja Inga Jaunzeme,3 kura stipendijas ietvaros izmaksātos 
līdzekļus šobrīd izmanto gan savai profesionālajai pilnveidei, gan jaunu pieeju un metodiku mācību procesā 
izstrādei.  

▪ Ziemassvētki 

2017.gada decembrī, gatavojoties gadu mijai un 1.semestra noslēgumam, ar RCHV AB atbalstu tika nodrošināta 
kopumā četru Ziemassvētku egļu iegāde abām skolas ēkām, kas deva iespēju estētiski noformēt vidi, radīt svētku 
noskaņu visiem 1.-12. klašu skolēniem gan pirmssvētku, gan svētku pasākumu laikā4. 

 

MAINĪGIE PROJEKTI 

▪ Skolas ēkas Kr.Barona ielā 116 bibliotēkas materiāltehniskās bāzes papildināšana  
Laika periodā no 2017.gada 13.novembra līdz 2017.gada 13.decembri RCHV AB īstenoja projektu “Tavu grāmatu 
jaunās  mājas”, aicinot vecākus ziedot grāmatas5. Pateicoties atsaucībai, RCHV bibliotēka tika papildināta ar 375 
ziedotām grāmatām. Tāpat akcijas ietvaros ir ziedots viens sēžammaiss, kuru ērtākai lasīšanai var izmantot ikviens 
skolas bibliotēkas apmeklētājs. 

Tāpat 2017.gada nogalē RCHV AB iegādājās kopumā 25 galda spēļu vienības (15 dažādas spēles) un 10 aktuālas 
grāmatas. Mazie lasītāji nu var iepazīties ar bērnu auditorijā īpaši iemīļotā autora Deivija Pilkija grāmatām par 
Supervaroni Kapteini Apakšbiksi, Viljama Brūsa Kamerona grāmatu “Beilija stāsts. Suņa dzīves jēga” un vairākām 
citām. 
Papildus, lai brīvie brīži skolēniem būtu saturiski piepildīti un aizraujoši, RCHV AB iegādājās un RCHV nodeva 
kopumā 25 jaunas galda spēļu vienības (15 spēles), kā piemēram, “Logic Cards: Blue, prāta mežģis”, 
“Codenames”, “Dixit: Odyssey”, “Ice Cool” u.c., t.sk. nodrošinot apmācības skolēniem šo spēļu izspēlē6. 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā 
jomā 

PASTĀVĪGIE/IKGADĒJIE PROJEKTI 

▪ Darba svētki 

2017.gadā tika sagatavoti un pasniegti 650 skolas Atzinības raksti, 170 pildspalvas, 125 atstarotāji ar skolas logo 
vai uzrakstu. Balvas saņēmušie tās izmanto ikdienā, līdz ar to vēl vairāk popularizējot skolu. 2017.gadā tāpat tika 
izgatavotas un pasniegtas 3 nozīmes “Skolas lepnums”, kas ir RCHV augstākais apbalvojums, ko pasniedz 
skolēniem par izciliem mācību sasniegumiem un panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, bet skolotājiem- par 
izcilu pedagoģisko darbību skolā ilgstošā laika periodā. Nozīmi tās saņēmēji ar lepnumu nēsā skolas svinīgajos 
pasākumos un citos būtiskos brīžos, piemēram, Valsts svētku pasākumos un izlaidumos. 

▪ Mācību gada noslēguma svētki 

Noslēguma svētku ietvaros aptuveni 1 000 RCHV skolēniem bija iespēja svinēt mācību gada noslēgumu, baudīt 
priekšnesumus. 

▪ Izklaides pasākumi dienas nometņu “Vasara pilsētā” dalībniekiem 

Tā kā ikgadējai vasaras nometnei izveidotajā atsevišķajā RCHV AB bankas kontā bija uzkrājies mērķa ziedojumu 
atlikums saistībā ar iepriekšējos gados īstenotajām vasaras nometnēm bērniem, 2017.gada aprīlī tika organizēts 
atpūtas pasākums izklaides centrā “Brazīlija”. Tāpat 2017.gada maijā tika noorganizēts papildus izklaides 
pasākumu visiem četru gadu nometņu dalībniekiem, izdevumus sedzot no bērnu vecāku veiktajiem mērķa 
ziedojumiem. 

                                                           
3 Pieejams: http://rchvab.lv/inga-jaunzeme-rigas-centra-humanitaras-vidusskolas-2017-gada-stipendiate/ 
4 Pieejams: http://rchvab.lv/priekam-un-ziemassvetku-noskanai-iegadatas-4-egles/  
5 Pieejams: http://rchvab.lv/piepildisim-musu-mazas-skolas-biblioteku/  
6 Pieejams: http://rchvab.lv/istenota-mazas-skolas-skolenu-apmaciba-galda-speles/  

http://rchvab.lv/inga-jaunzeme-rigas-centra-humanitaras-vidusskolas-2017-gada-stipendiate/
http://rchvab.lv/priekam-un-ziemassvetku-noskanai-iegadatas-4-egles/
http://rchvab.lv/priekam-un-ziemassvetku-noskanai-iegadatas-4-egles/
http://rchvab.lv/piepildisim-musu-mazas-skolas-biblioteku/
http://rchvab.lv/piepildisim-musu-mazas-skolas-biblioteku/
http://rchvab.lv/istenota-mazas-skolas-skolenu-apmaciba-galda-speles/
http://rchvab.lv/istenota-mazas-skolas-skolenu-apmaciba-galda-speles/
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▪ Dzeramā ūdens nodrošinājums 

Pateicoties Skolēnu domes iesaistei un veiktajai skolēnu aptaujai par dzeramā ūdens nepieciešamību 
(respondentu skaits – 360 skolēni jeb 58% no visas uzrunātās mērķa grupas), jaunākās paaudzes ūdens filtrēšanas 
iekārtas Cool Touch dzeramais ūdens no 2017. gada 1.septembra ir pieejams, neierobežotā apjomā, ikvienam 
RCHV ēkas Krišjāņa Barona ielā 97A skolēnam jeb ~620 bērniem, kā arī citiem interešu izglītības programmu 
apmeklētājam. 

▪ Skolotāja stipendija 

Stipendiju konkursā tika iesūtīti 28 pieteikumi, kuros tika pieteikti kopumā 11 RCHV pedagogi. Stipendijas 
saņēmēja – Inga Jaunzeme. 

▪ Lāčplēša diena /Valsts svētki 

Lai vairotu patriotismu un pilsoniskās sabiedrības veidošanos RCHV, Lāčplēša dienas un valsts svētku svinību 
vajadzībām tika iegādāts svētku noformējums, t.sk. izrotājot ar svecēm abas skolas ēkas. Svētku rītā sarūpētās 
svecītes agrā rītā izvieto labākie skolēni, un pārējie skolā ierodas, nākot pa degošu svecīšu ceļu. Sākumskolas 
skolēni un skolotāji no degošajām svecēm 2017.gadā bija izveidojuši etnogrāfisku ornamentu, ko vislabāk bija 
iespējams redzēt no sākumskolas ēkas augšējiem stāviem. Svētkos piedalījās ~ 1 000 RCHV skolēni. 

▪ Ziemassvētki 

Decembrī, gatavojoties gadu mijai un 1.semestra noslēgumam, ar RCHV AB atbalstu tika nodrošināta 
Ziemassvētku egļu iegāde abām skolas ēkām (kopā 4 egles), kas deva iespēju estētiski noformēt vidi, radīt svētku 
noskaņu visiem 1.-12. klašu skolēniem (~1 000) gan pirmssvētku, gan svētku pasākumu laikā. 

 

RCHV AB iniciatīvas/projekti 

▪ Ziedoto līdzekļu optimāls izlietojums 

RCHV AB ar 2016.gada 15.novembra vēstuli vērstās pie Finanšu ministrijas ar lūgumu virzīt grozījumus Ministru 
kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un 
sadarbības programmām", iekļaujot RCHV AB šī rīkojuma 1.punktā, kas dotu iespēju konkursa kārtībā izvēlētam 
skolas pedagoģiskajam darbiniekam izmaksāto stipendiju atbrīvot no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
RCHV AB iekļauta minētajā rīkojumā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumam Nr.223 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumam Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām 
izglītības un sadarbības programmām".7 

▪ RCHV AB darbības pilnveide: vecāku aptauja 

2016.gada 9.novembrī RCHV AB valdes sēdē tika nolemts (protokols Nr.3/2016) īstenot skolēnu vecāku viedokļa 
aptauju. Aptauja tika īstenota laika periodā no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 23.decembrim, un tajā 
piedalījās kopumā 215 vecāki jeb aptuveni 25% no “unikālajiem” vecāku pāriem (876 vecāki). Vecāku aptaujas 
rezultāti tika apkopoti, izanalizēti un prezentēti RCHV Skolas padomei 2017.gada 4.februārī8, izmantojot iegūtos 
rezultātus savas darbības pilnveidei. 

▪ RCHV AB darbības pilnveide: Google konta uzturēšana 

Apzinot nepieciešamību sakārtot RCHV AB lietvedību, kas ļautu operatīvi iegūt vēsturisko un aktuālo informāciju, 
tika izveidots un uzturēts RCHV AB konts (RCHVAB@gmail.com), kas izmantojams gan ikgadējo aptauju 
īstenošanai, komunikācijai RCHV AB vārdā ar trešajām pusēm, gan kā lietvedībā esošās dokumentācijas 
uzglabāšanas vietne. 

▪ Statistiskās informācijas apkopošana un analīze 

                                                           
7 Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=290576  
8 Pieejams: http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/RCHV-SKOLĒNU-APTAUJAS-
REZULTĀTI_Skolas_padomei_23.02.2017.pdf  

https://m.likumi.lv/doc.php?id=290576
https://m.likumi.lv/doc.php?id=290576
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/RCHV-SKOLĒNU-APTAUJAS-REZULTĀTI_Skolas_padomei_23.02.2017.pdf
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/RCHV-SKOLĒNU-APTAUJAS-REZULTĀTI_Skolas_padomei_23.02.2017.pdf
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/RCHV-SKOLĒNU-APTAUJAS-REZULTĀTI_Skolas_padomei_23.02.2017.pdf
http://rchvab.lv/wp-content/uploads/2017/08/RCHV-SKOLĒNU-APTAUJAS-REZULTĀTI_Skolas_padomei_23.02.2017.pdf
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2017.gadā tika apkopota statistiskā informācija par pēdējos 6 mācību gados veikto ziedojumu apjomu un to 
izlietojumu šādās tematiskajās grupās: telpu renovācija, svinīgie pasākumi, materiāltehniskā bāze, izcilība un 
sports, Skolotāja stipendija, vienlaikus izanalizējot kopumā ziedoto līdzekļu apmēru un īstenoto projektu skaitu. 
Iegūtā informācija tika iestrādāta infografikā, kas tika izvietots abās skolas ēkās, kā arī izsūtīta elektroniski Skolas 
padomes locekļiem un RCHV AB biedriem9 

▪ RCHV AB logo izveide 

2017.gada 24.novembrī RCHV AB valde apstiprināja biedrības jauno logo. Logo izveides mērķis – vairot biedrības 
atpazīstamību, vienlaikus sekmējot ziedotāju informētību par projektiem, kas tiek īstenoti, pateicoties RCHV AB 
atbalstam10. 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  Dibinātāju/biedru skaits: 14 

  Iesaistīto personu skaits: 41 RCHV Skolas padomes loceklis 

  Sabiedriskā labuma guvēju skaits:  1 051 RCHV skolēns11 un viens pedagoģiskais darbinieks gadā 

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

  Kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 10 674  euro. 
  Kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 6 572 euro, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 6 332 euro; 
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 
240 euro. 

 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 
komersantiem) 

RCHV AB jau vēsturiski ir izveidojusies produktīva sadarbība ar RCHV vadību un administrāciju, gūstot atbalstu 
jaunu skolas un tās skolēnu vajadzībām atbilstošu iniciatīvu realizācijā. 

RCHV AB biedri ir ar plašu profesionālo pieredzi darbā gan valsts pārvaldes iestādēs, valsts un privātās 
kapitālsabiedrībās, pašvaldību institūcijās, nevalstiskās organizācijās u.c., kas dod iespēju deleģēt realizācijai 
izvēlētos projektus tiem biedriem, kuriem tie ir profesionāli tematiski/saturiski piekritīgi. 

Vienlaikus biedrība cieši sadarbojas ar Skolas padomi un Skolēnu domi iniciējamo projektu apzināšanā, kas vērsti 
gan uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu RCHV, gan RCHV pedagoģisko darbinieku 
profesionālās izcilības, skolēnu mācību rezultātu pilnveides, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas, redzesloka un 
pieredzes paplašināšanas, kā arī RCHV materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas sekmēšanu RCHV skolēnu 
labākajās interesēs. Sadarbībā ar Skolēnu domi, kura veica skolēnu viedokļa aptauju, RCHV AB sagatavoja 
informatīvo materiālu par risinājumiem dzeramā ūdens nodrošināšanai, kas tika atbalstīta.  

RCHV AB sadarbībā ar Skolas padomi ir veidojusi dialogu ar Rīgas domi un tās vadību RCHV būtisku jautājumu 
risināšanā. - RCHV AB - 2017.gada 23.martā izsūtīja Rīgas domei, kā arī citām - atbildīgajām iestādēm (VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, Valsts policijai, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” u.c.) adresētu vēstuli - sniedzot 
konkrētus priekšlikumus saistībā ar satiksmes drošības uzlabošanu pie RCHV tās skolēnu (un citu iedzīvotāju) – 
interesēs. Tā rezultātā satiksmes drošība pie RCHV ir būtiski uzlabota. 

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

RCHV AB darbību kopumā ierobežo fakts, ka gan valdes locekļi, gan biedri ir nodarbināti savās profesionālajās 
jomās, darbojas biedrībā bez atlīdzības, un to laika resursi ir ierobežoti. 

  

                                                           
9 Pieejams: http://rchvab.lv/about/finansu-atskaites/  
10 Pieejams: http://rchvab.lv/biedribai-ir-apstiprinats-jauns-logo/  
11 RCHV skolēnu skaits uz 2017./2018.m.g. sākumu. 

http://rchvab.lv/about/finansu-atskaites/
http://rchvab.lv/about/finansu-atskaites/
http://rchvab.lv/biedribai-ir-apstiprinats-jauns-logo/
http://rchvab.lv/biedribai-ir-apstiprinats-jauns-logo/
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III. TURPMĀKĀS DARBĪBAS PLĀNS 

  11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

▪ Debašu un publiskās runas klubs 
RCHV AB jau vēsturiski ir izveidojusies produktīva sadarbība ar RCHV vadību un administrāciju, Skolas padomi 
un Skolēnu domi, gūstot atbalstu jaunu, skolas un tās skolēnu vajadzībām atbilstošu, iniciatīvu realizācijā, 
vienlaikus popularizējot un tālāknododot plašākai sabiedrībai skolā iedibinātās izcilības prakses. 2017.gada 
8.decembrī RCHV AB saņēma RCHV vēstuli, kurā bija izteikts lūgums atbalstīt Debašu un publiskās runas kluba 
darbību. Kluba darbības mērķis ir attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes angļu valodā, veicināt argumentācijas 
un kritiskās domāšanas attīstību, kā arī veidot jauniešos pilsonisko atbildību. RCHV AB uzrunāja komersantus ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt šī projekta realizāciju. Finansējums tika piesaistīts 2017.gada nogalē un projekts tiek 
īstenots 2018.gadā. Ja finansējums tiks piesaistīts projekta īstenošanai arī 2019.gadā, tas tiks turpināts. 

▪ Skolēns skolai un Skulptūra pie sākumskolas 

Lai vairotu piederības sajūtu skolai – RCHV, 2017.gada 27.novembrī tika nopublicēts uzsaukums skolēniem dalībai 
metu konkursā (Metu konkursa nolikums apstiprināts ar RCHV AB valdes 2017.gada 24.novembra lēmumu). 
Konkursa mērķis -  atlasīt vispiemērotāko risinājumu skulptūras izveidei, par idejisko pamatu izmantojot RCHV 
skolēna zīmējumu/skici/ skulptūru. Tādējādi skolā tiktu radīts simbolu, kas turpmāk būtu raksturīgs tieši skolai. 
Vides objekts - skulptūra tiktu izvietota RCHV sākumskolas ēkas Kr.Barona ielā 116 pagalmā un turpmāk saistītos 
ar skolu, asociētos ar zināšanām, gudrību un uzcītību. Konkurss noslēdzās 2018.gada 16.februārī. Paredzams, ka 
šo projektu īstenošanai būs nepieciešami 2 gadi (atkarīgs no skulptūras izveides izmaksām un ziedoto līdzekļu 
apjoma). 

▪ Dzeramā ūdens nodrošinājums 

Līgums par dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtas Cool Touch nomu ir noslēgts uz 36 mēnešiem (kā rezultātā kopējās 
izmaksas ir mazākas). Iekārta uzstādīta RCHV ēkā Krišjāņa Barona ielā 97A, Rīgā un ir pieejams visiem skolēniem 
un interešu pulciņu apmeklētājiem neierobežotā daudzumā. 

▪ RCHV AB mājas lapas darbības nodrošināšana. 

2017.gadā tika izveidota RCHV AB mājaslapa www.rchvab.lv, kurā tiek ievietota visā aktuālā informācija, kas 
saistīta ar biedrības darbību, projektu īstenošanas gaitu, to rezultātiem. Tāpat mājaslapā ir ievietots apstiprināto 
projektu saraksts un finanšu informācija. Mājaslapas apmeklētāju statistikas uzskaites funkcionalitāte tika 
pievienota 2017.gada 1.novembrī. Vidēji 2017 gadā nedēļā mājaslapu apmeklēja no 30 – 60 apmeklētāju. 
2017.gadā lielāku apmeklētāju skaitu piesaistīja e-klasē izsūtītā ziņa ar aicinājumu pieteikt savu dalību vecāku 
atpūtas vakara organizēšanā.  

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

▪ "Skolēns skolotājām” 
2018.gadā plānota konkursa “Skolēns skolotājam” nolikuma izstrāde un apstiprināšana RCHV AB valdē ar mērķi 
to īstenot 2018./2019.m.g. 

  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises 
laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

▪ Tematiskās kāpnes sākumskolā. 

http://www.rchvab.lv/
http://www.rchvab.lv/
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2015.gada 1.septembrī Rīgas domes vadība atklāja skolas jauno ēku Krišjāņa Barona ielā 116, dodot iespēju 
lielākam interesentu klāstam pieteikt savus bērnus mācībām skolām, kas līdz šim, skolas ēkas Kr.Barona ielā 97A, 
Rīgā, ierobežotās kapacitātes dēļ, nebija iespējams. Lai radītu motivējošu, izglītojošu un skolas sākumskolas 
skolēniem pievilcīgu vidi, tika īstenots projekta “Tematiskās kāpnes sākumskolā” 1.posms, kura ietvaros uz skolas 
kāpnēm tika izvietoti reizrēķini un citi mācību vielas apguvei būtiski elementi. Projekta 2.kārtu, noformējot arī citas 
sākumskolas kāpnes, plānots īstenot līdz š.g. mācību gada beigām. Projekta īstenošana apstiprināta ar 2017.gada 
15.decembra RCHV AB valdes lēmumu (protokols nr.6/2017). 

▪ Skolēnu dalība Meridian matemātikas olimpiādē 
Viens no RCHV AB darbības mērķiem, atbilstoši tās statūtu 2.1.1.punktam, ir, cita starpā, sekmēt skolēnu mācību 
rezultātu pilnveidi, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu. RCHV 1.-2. klašu 
un 3. – 9. klašu skolēni un viņu vecāki bija izrādījuši interesi un pauduši vēlmi pieteikt bērnus dalībai ikgadējā 
privātās vidusskolas “RIMS” organizētā matemātikas konkursā. Atbilstoši privātās vidusskolas “RIMS” apstiprināto 
“Meridian Matemātikas konkurss junioriem” (MMC Junior 2017) (1.-2.klasēm) noteikumu  un “Meridian 
Matemātikas konkurss” (MMC- Pangea) (3.-9.klasēm)  noteikumu 10. un 11.punktam attiecīgi maksājums par 
pieteiktajiem skolēniem veicams vienā maksājumā. Ņemot to vērā, skolēnu vecāki veica mērķa ziedojumus un 
RCHV AB, apkopojot bērnu sarakstus, t.sk. saņemot to likumīgo pārstāvju atļauju apstrādāt nepilngadīgo bērnu 
personas datus, veica nepieciešamo dalības maksu, nodrošinot RCHV skolēnu dalību šajā konkursā. Kopumā 
matemātikas konkursā piedalījās 119 RCHV skolēni. 1.vietu konkursā ieguva RCHV 2.b klases skolnieks, 5.vietu 
– 2.a klases skolnieks, savukārt viens skolnieks no 3.c klases ieguva 10 vietu. 

▪ RCHV vecāku atpūtas vakars 
RCHV Atbalsta biedrība valde 2018.gada 3.janvāra sēdē apstiprināja RCHV vecāku atpūtas vakara nolikumu. 
RCHV vecāku atpūtas vakara kā ikgadēja skolas ieinteresēto pušu piesaistes pasākuma norise paredzēta ar mērķi 
saliedēt RCHV skolēnu vecākus, informējot par RCHV Atbalsta biedrības aktivitātēm, sasniegto un turpmāk 
plānoto, vienlaikus vairojot RCHV Atbalsta biedrības atpazīstamību un sekmējot vecāku iesaisti RCHV AB 
aktivitātēs. 2017.gada nogalē tika pieņemts lēmums izveidot Vecāku atpūtas vakara organizatorisko komiteju. 
Pasākums norisinājās 2018.gada 23.februārī, un tajā piedalījās ~150 viesi. Sagaidāms, ka, pateicoties sekmīgi 
īstenotajam pasākumam, RCHV AB rindas papildinās jauni biedri un RCHV AB aktivitātes gūs lielāku atbalstu. 

▪ Darba svētki 
2018.gadā plānota ikgadējie Darba svētki. Jau no 2017.gada nogales norisinās priekšdarbi, lai iegādātos 
nepieciešamos materiālus šo svētku sekmīgai norisei. Tā, piemēram, tika izveidots jauna dizaina skolas logo, ar 
ko apdrukātas nākamajos tradicionālajos Darba svētkos pasniedzamās balvas (40 krūzes).   

▪ Skolas ēkas Kr.Barona ielā 116 bibliotēkas materiāltehniskās bāzes papildināšana  

2018.gadā plānots turpināt 2017.gadā iesākto projektu, aprīkojot RCHV bibliotēku un padarot vidi mājīgu un 
lasīšanu veicinošāku, t.sk. plānots iegādāties plauktus un sēžammaisus. 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

▪ Skolotāja stipendija. 

2018.gadā Skolotāja stipendijas projekts tiks īstenots jau trešo gadu pēc kārtas. Uzsaukums plānots 2018.gada 
aprīlī, savukārt nominantu izvērtēšana un stipendijas saņēmēja noteikšana – Skolotāju dienā, 2018.gada rudenī. 

▪ Punktuālākā klase 

Neattaisnoti skolas kavējumi ir problēma, ar kuru jārēķinās vairumam pasaules izglītības sistēmu. Ir konstatēts, ka 
neattaisnoti kavējumi ievērojami ietekmē skolēnu sasniegumus un katra skolēna turpmāko dzīvi, kā arī rada 
zaudējumus sabiedrībai kopumā. Atbilstoši OECD 2015.gada pētījuma rezultātiem, Latvijas skolēni uzrāda relatīvi 
augstu kavējumu biežumu salīdzinājumā ar citām valstīm. Attiecībā uz kavēto mācību priekšmetu stundu 
daudzumu, Baltijas valstu vidū Latvijai ir visaugstākais rādītājs. Atzīts, ka skolas kavēšanas “tradīciju” mainīšana 
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varētu būt viens no būtiskiem ieguldījumiem skolēnu sasniegumu paaugstināšanā, jo pat viena kavēta skolas diena 
saistīta ar ievērojamu  sasniegumu samazināšanos gan matemātikā, gan dabaszinātnēs, gan lasīšanā.  

Arī RCHV viena no aktualitātēm ir skolēnu mācību kavējumi, jo īpaši mācību stundu sākuma un pirmo stundu 
kavējumi. Šī iemesla dēļ 2018./2019.m.g. plānots uzsākt projektu, kura ietvaros tiktu vērtēta stundu kavēšana trīs 
grupās ((1.-4. klases; 5.-9. klases; 10.-12. klases), godinot punktuālākās klases šajās trīs klašu grupās. 

▪ Mācību gada noslēguma svētki; 
▪ Ziemassvētki; 
▪ Skolēnu vecāku viedokļa aptauja RCHV AB darbības pilnveides izvērtēšanai. 

Tāpat RCHV AB turpinās iesaistīties skolai nozīmīgu jautājumu risināšanā, nodrošinot konsultatīvu un praktisku 
atbalstu skolai un tās skolēniem būtisku jautājumu risināšanā. 
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