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Biedrība „ Rīgas 3. vidusskolas atbalsta biedrība” 
(biedrības vai nodibinājuma nosaukums) 

 

40008057667 
(biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas numurs) 

 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības 

plāns 
 

I. Vispārīgā daļa 

 

1. Organizācijas darbības mērķis 

Biedrības mērķi ir atbalstīt un stimulēt Latvijas Republikas vispārējās izglītības sistēmas attīstību 

atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem, tajā skaitā pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas 

darbu. Tajā skaitā uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Rīgas 

valsts 3. ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai. 

Pēdējo gadu laikā mērķis ir paplašināts, pievēršot uzmanību skolēnu brīvā laika pavadīšanas 

organizēšanai, interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī vecāku izglītošanai 

 

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

  labdarība 

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 

  pilsoniskās sabiedrības attīstība 

  veselības veicināšana 

  slimību profilakse 

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās 

 X izglītības atbalstīšana 

  zinātnes atbalstīšana 

  vides aizsardzība 

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 

personu grupu sociālās labklājības 

celšana 

 X kultūras atbalstīšana 

  sporta atbalstīšana 

  cita (norādīt) 

________________________ 

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

darbība 

 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

 nepilnās ģimenes 

 cilvēki ar invaliditāti 

 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 

X 15–25 gadus veci jaunieši 

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

 ilgstošie bezdarbnieki 

 bezpajumtnieki 

 cilvēktirdzniecības upuri 

 politiski represētās personas 

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas 
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atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības 

problēmām un viņu ģimenes 

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

X bērni 

 no vardarbības cietušās personas 

X cita (norādīt) - skolu mācībspēki, maznodrošināto izglītojamo ģimenes 

 

4. Informācijas saņemšanai: 

juridiskā adrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050 

kontaktadrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050 

tālruņa numurs: (+371) 29469161 

faksa numurs: - 

e-pasta adrese: biezais@biezais.lv 

mājaslapa: www.r3g.lv 

II. 2012.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) 

Organizējot veiksmīgu sadarbību ar Rīgas pašvaldību, kā arī piesaistot privāta komercuzņēmuma 

materiālo atbalstu, tika uzturēts un papildināts mākslas objekts publiskā vidē Rīgas pilsētas centrā, 

tādejādi veicinot skolēnu, viņu vecāku, pilsētas iedzīvotāju un viesu mākslinieciski estētisko vērtību 

attīstību. 

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

attiecīgajā jomā 

Darbības gadā iegūtos naudas līdzekļus biedrība izlietojusi iepriekš minētā projekta īstenošanai, 

mācību un metodisko līdzekļu, kā arī inventāra iegādei, tādejādi nodrošinot izglītojamajiem un 

pedagogiem iespēju bez maksas saņemt mācību procesā nepieciešamos materiālus, kā arī 

profesionālās orientācijas darba organizēšanai skolā. 

2012. gadā biedrība ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas un Rīgas pilsētas 

vides savstarpējai integrācijai un uzlabošanai. Ir īstenots projekts festivāla „Staro Rīga” ietvaros, kā 

rezultātā ir izveidoti vairāki mākslas objekti, kas ir pieejami visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

dibinātāju/biedru skaits: 23/11 

iesaistīto personu skaits: 2 

sabiedriskā labuma guvēju skaits: ~1’000 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma __2’326___ lati 

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __2’326__ lati, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai __2’326__ lati 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 
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kopsummas ___0___ lati 

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

komersantiem) 

2001. gada 09. martā, uzsākot savu darbību, biedrība (toreiz Rīgas 3. vidusskolas atbalsta fonds) 

noslēdza līgumu ar Rīgas 3. vidusskolu par sadarbību skolas esošo izglītības programmu īstenošanas 

veicināšanā un papildprogrammu sagatavošanā un īstenošanā. 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Sabiedrības vispārējās labklājības līmeņa pieauguma dinamika LR; fizisko personu ekonomiskās 

izglītības mazspēja un kūtrums savu nodokļu administrēšanā. 

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) 

-- 

 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

- tiek plānots uzsākt darbu pie Rīgas Valsts 3. Ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanas, nodrošinot 

Rīgas centra pilsētvides sakārtošanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Rīgas pašvaldību 

pilsētvides labiekārtošanā. 

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) 

- likti pamati Rīgas skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanas pasākumiem eksakto zinātņu mācību 

priekšmetos 

 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 

 

 

 

___________________________ Mārtiņš Biezais 

(organizācijas vadītāja paraksts*) (vārds un uzvārds) 

 

Piezīme. 
* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām. 

 

2013.gada 30. marts 

 


