
Projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts”
iniciatīvu projektu īstenošanai” apraksts

Ierosinātāja nosaukums: Valmieras novada Izglītības pārvalde
Projekta iesniedzējs: Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Projekta indikatīvais
īstenošanas termiņš:

2022.gada 15.augusts līdz 2023.gada 31.janvāris

Projekta kopējās
izmaksas:

11 000 euro

Projekta ārējais
līdzfinansējums:

11 000 euro

Pašvaldības
līdzfinansējums:

0 euro

Kopsavilkums par
projekta ietvaros
veicamajām darbībām
(aktivitātēm) un
sasniedzamajiem
rezultātiem:

Projektā iesaistās Valmieras novada 11 izglītības iestāžu skolēnu
pašpārvaldes:
1) Valmieras Viestura vidusskola,
2) Valmieras tehnikums,
3) Rūjienas vidusskola,
4) Mazsalacas vidusskola,
5) Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs,
6) Trikātas pamatskola,
7) Kocēnu pamatskola,
8) Naukšēnu vidusskola,
9) Rencēnu pamatskola,
10) Valmieras Valsts ģimnāzija,
11) Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija.

Projekta mērķis ir īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu
pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā,
sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai.
Projekta tiešā mērķa grupa ir izglītības iestādes izglītojamie.

Plānotās aktivitātes:
1) kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi,

kartēšanu, izpēti (piemēram, līdzšinējās darbības pārskats,
stipro/vājo pušu noteikšana), ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku
iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības
plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību u.c. jautājumi;

2) kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu
izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes un/vai
pašvaldības līmenī (piemēram, aktualizējot jauniešiem svarīgus
jautājumus, risinājumu meklēšanu un rīcības plāna izstrādi
u.c.);

3) kas veicina līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmē
izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju/iemaņu,
zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs
pamats projekts dalībnieku pilsoniskas līdzdalības, iesaistes
lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas
nodrošināšanā;
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4) kas veicina jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu un
Covid-19 pandēmijas radītās ietekmes mazināšanu, veicinot
psihoemocionālo labbūtību un noturību (piemēram, psihologu
vai citu atbilstošu speciālistu iesaiste aktivitāšu īstenošanā);

5) kas veicina saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz
izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un
emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu;

6) kas veicina jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas
prasmju attīstību;

7) kas veicina sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības
iestādes atbalsta personām (piemēram, psihologi u.c.),
pedagogiem un administratīvo skolas personālu.

Katrai izglītības iestādei plānotais projekta budžets 1000 euro.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


