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RDLD AKTIVITĀTES IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU VECĀKIEM 

Nr.

p.k. 

Aktivitāte Aktivitātes norises 

laiks/pieteikšanās 

Plānotais skaits Kontaktpersona Tālrunis 

e-pasts 

1 Lekcijas un nodarbības par atkarības 

profilakses jautājumiem  

Visa kalendārā gada laikā. 

Piesakās izglītības iestāde, 

laiku saskaņojot ar lekciju 

vadītājiem. Var notikt vecāku 

sapulču ietvaros 

Atkarībā no 

nepieciešamības 

Anna Auziņa 67181860; 26598471 

Anna.auzina@riga.lv 

2 Psihoemocionāls atbalsts un informācija 

vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības 

pirmajā klasē “Pozitīvs skolas sākums” 

Visa kalendārā gada laikā. 

Lekcijām vispirms piesakās 

PII, un tieši šo PII audzēkņu 

vecāki varēs apmeklēt 

nodarbības 

8 speciālistu 

asistētas vecāku  

atbalsta grupas. 

Dalībnieku skaits – 

līdz 100 vecākiem. 

Katrai grupai - 5 

nodarbības 

Zane Johansone  

 

28658741 

zane.johansone@gmail.co

m 

3 Lekcijas par bērnu psihoemocionālo 

attīstību un drošas, atbalstošas vides 

veidošanas veicināšanu bērna attīstībai 

(t.sk. tēmas: kā palīdzēt bērnam 

adaptēties skolā un veicināt bērna 

vērtību orientāciju; vecāku un skolas 

efektīva savstarpējā sadarbība, veicinot 

mācību motivāciju; kā risināt bērna 

uzvedības problēmas ar pozitīvu 

audzināšanu un disciplinēšanu)  

Visa kalendārā gada laikā. 

Lekcijām piesakās izglītības 

iestādes, laiku saskaņojot ar 

lekciju vadītājiem. 

Nodarbības var notikt vecāku 

sapulču ietvaros 

Aptuveni 50 

nodarbības 1.-

4.klašu audzēkņu 

vecākiem  

Iveta Krūmiņa 28275992 

latvianholidays@inbox.lv. 

 

4 Lekcijas "Ģimenes attiecību 

stiprināšana"  (t.sk. tēmas:  vecumposmu 

attīstība, attīstības krīzes un atkarību 

profilakse) 

Visa kalendārā gada laikā. 

Lekcijām piesakās izglītības 

iestādes, laiku saskaņojot ar 

lekciju vadītājiem. Lekcijas 

var notikt vecāku sapulču 

ietvaros  

100 lekcijas 5.-12. 

klašu audzēkņu 

vecākiem 

Iveta Krūmiņa 28275992 

latvianholidays@inbox.lv 
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5 Nodarbības par tēva lomu ģimenē – 

bērna audzināšanā un attīstībā 

Visa kalendārā gada laikā. 

Piesakās izglītības iestādes, 

laiku saskaņojot ar lekciju 

vadītājiem. Nodarbības var 

notikt vecāku sapulču ietvaros 

25 nodarbības    

(skaits kopā gan 

PII, gan 

sākumskolās) 

Iveta Krūmiņa 28275992 

latvianholidays@inbox.lv. 

 

6 Lekcijas par mobingu (vienaudžu 

savstarpējo vardarbību, agresīvu 

uzvedību, kas citiem nodara tiešu vai 

netiešu kaitējumu) un tā novēršanu 

pirmsskolā 

III un IV cet. Lekcijām 

piesakās PII, laiku saskaņojot 

ar lekciju vadītājiem. Lekcijas 

var notikt vecāku sapulču 

ietvaros 

 

20 lekcijas (skaits 

kopā ar 

nodarbībām arī 

pirmsskolās)  

Ilze Znotiņa 

 

67600685 

ilze.znotina@centrsdarde

dze.lv. 

 


