
RĪGAS VALSTS VĀCU 

ĢIMNĀZIJAS ATBALSTA FONDS



ĀGENSKALNA 
ĢIMNĀZIJA ATBALSTA 
FONDS izveidots
1996. GADA 22. MARTĀ



DIBINĀTĀJI

14 fiziskas un 

1 juridiska persona

Tai skaitā:

11 mūsu skolas 

absolventi 1958.g., 

1972.g, 1973.g., 1976.g., 

1977.g., 1982.g.un 

1984.g.



JURIDISKAIS IESKATS

Āgenskalna ģimnāzijas Atbalsta 

Fonds 2004. gada 24. augustā 

pārreģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu Reģistrā kā 

nodibinājums.

Kopš 2012. gada 14. septembra 

fonda nosaukums ir Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzijas atbalsta fonds (AF). 

RVVĢ AF ir sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss.



RVVĢ AF PRIMĀRAIS 

DARBĪBAS MĒRĶIS 

Ģimnāzijas audzēkņu, 

skolotāju un skolas 

atbalsts jomās, ko 

nefinansē valsts vai 

pašvaldība.



TAS SEVĪ IETVER

o Veicināt RVVĢ izglītības programmu pilnveidošanu, atbalstīt mācību 

līdzekļu autorus;

o Veicināt RVVĢ pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;

o Sekmēt mācību procesa modernizāciju;

o Finansiāli sekmēt ārpusskolas izglītojošo mācību darbu;



TAS SEVĪ IETVER (TURPINĀJUMS)

o Veicināt audzēkņu jaunrades projektus;

o Piedalīties skolas ēkas kā vietējas nozīmes kultūras pieminekļa, tās 

interjera un teritorijas profesionāli kvalitatīvā labiekārtošanā un 

uzturēšanā;

o Veicināt RVVĢ partnerattiecības;

o Veikt sabiedriskā labuma darbību.



IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

ATPŪTAS STŪRĪTIS

https://www.youtube.com/watch?v=RD6L0AWIz_8

https://www.youtube.com/watch?v=RD6L0AWIz_8


IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

o Skolas mācību grāmatu ielaminēšana, lai to kvalitāti varētu saglabāt visā 

to ekspluatācijas laikā;

o papildus līdzizglītojuši skolēnus un skolotājus gan vietējos, gan 

starptautiskos projektos;

o atbalstījuši skolēnu pašpārvaldes organizētos pasākumus skolēniem.



IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

Filmas par mūsu skolu “Pirmais gadsimts Āgenskalnā” veidošana:

Dokumentālās filmas (52 min) “Pirmais gadsimts Āgenskalnā” mērķis – atklāt 

latviešu inteliģences devumu, 100 gadu garumā, nākamo paaudžu izglītībā un 

Latvijas kultūrā, atklāt kultūras lomu nācijas un valsts veidošanas procesā, 

aktualizējot Latvijas vēsturi un ar to saistītu laikabiedru, spilgtu personību –

nacionālās kultūras veidotāju, pedagoģiskās domas virzītāju – minētās skolas 

absolventu, sākot no 1941. gada, devumu laika posmā līdz mūsdienām.

Dokumentālās filmas “Pirmais gadsimts Āgenskalnā” pirmizrādi plānojam 2021. 

gadā, kad svinēsim RVVĢ 100. dzimšanas dienu.



IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

Esam kļuvuši par pirmo skolu Latvijā ar 

urbāno bišu dravu, ar kurā veiktajiem 

zinātniskajiem pētījumiem skolēni ir 

iepazīstinājuši sabiedrību zinātniski 

pētniecisko darbu ietvaros ne tikai 

valsts, bet arī starptautiskā līmenī.

https://www.rvvg.lv/lv/ekoskola

https://www.rvvg.lv/lv/ekoskola


IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

Kopīgi talkojuši ābolu pasākumā, lai 

savstarpēji sapazītos skolēni, 

skolotāji un vecāki.

https://www.youtube.com/watch?v=T9WVhYi2_p8

https://www.youtube.com/watch?v=T9WVhYi2_p8


IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

o Papildinājuši skolas bibliotēku, tehnisko nodrošinājumu un mūzikas 

instrumentu krājumus;

o līdzfinansējuši naktsmītnes skolas viesiem Rīgā un mūsu skolotājiem 

ārvalstīs starptautisko projektu ietvaros;

o atbalstījuši skolas tradīciju uzturēšanas izmaksas.



IEPRIEKŠ REALIZĒTIE PROJEKTI:

Organizējuši dārza svētkus, kas 

kalpoja arī par jauno talantu 

atradni.

https://www.youtube.com/watch?v=EbO7hIDDvjw

https://www.youtube.com/watch?v=EbO7hIDDvjw


PROJEKTI, KURUS ŠOBRĪD PLĀNOJAM UN REALIZĒJAM/ 

LĪDZFINANSĒJAM 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ:

Papildus materiāli vizuālās mākslas un 

mājturības nodarbībām un izdevumi 

interešu izglītības atbalstam / mācību 

procesa modernizēšanai (papildus tam, ko 

finansē valsts):

o Aprīkojums video / TV pulciņam;

o Vides pulciņš / Ekoskola;

o Teātra studija – dekorācijas, rekvizīti;

o Sporta – dažāds inventārs.



PROJEKTI, KURUS ŠOBRĪD PLĀNOJAM UN REALIZĒJAM/ 

LĪDZFINANSĒJAM 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ:

Skolēnu pašpārvaldes organizēto 

pasākumu nodrošināšanai:

 Ziemassvētku balle - mūzika, 

gaismas, ūdens, cienasts, deko un 

citi tehniski izdevumi

 RVVĢ Žetons;

 Alberta balva.

https://www.youtube.com/watch?v=2KrdM_6UyX4&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=2KrdM_6UyX4&t=4s


PROJEKTI, KURUS ŠOBRĪD PLĀNOJAM UN REALIZĒJAM/ 

LĪDZFINANSĒJAM 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ:

Skolēnu un skolotāju līdzdalībai 

starptautiskajos projektos;

o Hannovere / Vlotho – transporta 

un uzturēšanās izdevumu 

līdzfinansēšana;

o ZPD stendu izgatavošana.



PROJEKTI, KURUS ŠOBRĪD PLĀNOJAM UN REALIZĒJAM/ 

LĪDZFINANSĒJAM 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ:

Skolēnu motivācijai balvu veidā izglītības projektu 

ietvaros: 

o Daiļrunas konkurss un Tēvzemes nedēļas radošo 

darbu konkurss;

o Ziemassvētku koncerts Mārtiņa baznīcā;

o Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana – cienasts;

o Skolēnu dalība valsts ģimnāziju organizētajos 

pasākumos - ceļa izdevumi (transportlīdzekļu 

biļetes).



Skolas vides 
labiekārtošanai

o Latvijas simtgadei 
veltīto Latvijas četru 
novadu nosaukumos 
dēvēto rododendru 
dobes izveide

o Skolas (telpu) 
noformējums 
svinīgos pasākumos

o Trenažieru zāles 
aprīkojuma 
atjaunošana



SKOLAS TRADĪCIJU 

UZTURĒŠANA

o Pēdējais zvans – dažādi 

izdevumi

o 9. klašu izlaidums –

grāmatas absolventiem

o Olimpiāžu uzvarētāju 

apbalvošana

o RVVĢ Žetons

o RVVĢ džemperu izveide



RVVĢATBALSTA FONDA NĀKOTNE

o Ikviens veiktais ziedojums ir brīvprātīgs un pēc katra ziedotāja iespējām un 

sajūtām veikts!

o Atbalsts ir noderīgs gan finansiāls, gan materiāls, gan organizatorisks!

o Lai realizētu Fonda iecerētos projektus minimālā apjomā aicinām veikt 

ziedojumu 40,- EUR apmērā mācību gada laikā.



RVVĢATBALSTA FONDA NĀKOTNE

o 12. klašu izlaiduma telpu nomai RSU aulā, skolas žetonam – 30,- apmērā - 12. 

klašu skolēniem.

o 7.-9. klašu vizuālās mākslas un mājturības nodarbībām nepieciešamo 

materiālu iegādei – 15,- EUR apmērā.

o Skolēnu pašpārvaldes iniciētajai Alberta balvas pasākuma organizēšanai – 5,-

EUR

o Skolas bišu dravas uzturēšanai un citiem projektiem – pēc katra iespējām.



RVVĢAF REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM UN KONTAKTI

Nosaukums: Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta fonds

Reģistrācijas numurs: 40008021299

Ziedojumiem: LV11UNLA0003020079020 

SEB bankas Āgenskalna filiāle, kods UNLALV2X003

Fonda adrese: Āgenskalna iela 21, Rīga, LV – 1048

https://www.facebook.com/rvvg.atbalsta.fonds/

Fonda priekšsēdētājs Kaspars Sprūdžs

t. 29106196

kaspars@premium.lv

https://www.facebook.com/rvvg.atbalsta.fonds/


PALDIES JUMS!


