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OPEN PARENTS 
Carnikavas pilotcentrs 



Nākotnes iela 
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 Carnikavas pilotcentrs ir veidots uz biedrības “Nākotnes iela” bāzes. 

 Biedrībā “Nākotnes iela” apvienojušies aktīvi, Carnikavas novadā 
dzīvojoši vecāki, kuriem rūp vide, kurā mūsu bērni dzīvo, aug un 
izglītojas, lai kopīgiem spēkiem realizētu savas radošās idejas.  

 Biedrība ir dibināta 2013. gada 30. augustā.  

 Biedrības galvenie darbības virzieni:  
 vecāku sadarbība ar skolu, pirmsskolu, iesaistīšanās skolas vides uzlabošanā; 

 vecāku un skolotāju kopīga izglītošanās; 

 ģimenes kā vērtības stiprināšana; 

 veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

 pasākumu organizēšana ģimenēm ar bērniem; 

 izglītības veicināšana. 

 Mēs izglītojamies paši un palīdzam citiem.  

 Darbojamies skolas un PII padomēs. 

 Šobrīd biedrībā ir 11 biedri. 
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 Atzīmējamies 1. septembrī 
ātrā aptauja par skolēnu, skolotāju un  

vecāku vēlmēm jaunajā mācību gadā 
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 Carnikavas pamatskolas  
   iekšpagalma labiekārtošana 

 apzināta esošā situācija 

 izstrādāti priekšlikumi 

 savākti 279 iedzīvotāju paraksti ieceres atbalstam 

 priekšlikums iesniegts pašvaldībā 

 piešķirti € 3000 rotaļu elementiem 
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 Iemirdzas Nākotnes iela 
 radošā darbnīca PII Riekstiņš”29.11.2014. 

 radošā darbnīca un Nākotnes ielas rotāšana 01.12.2013. 

 kopā piedalījās 77 dalībnieki  
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 Skaidrojam vecāku vēlmes un vajadzības  

 1 nedēļa janvārī- 39 respondenti 

 vēlas – radošās darbnīcas, pasākumus ģimenēm, 
nometnes, lekcijas / izglītojošas nodarbības pašizaugsmei 

 vēlas līdzdarboties un piedalīties pasākumu organizēšanā 

 gatavi maksāt € 2-5 par nodarbībām 
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 "Krāsaino graudu spēles" 

 27. martā un 28. aprīlī PII “Riekstiņš” 

 13 dalībnieces – skolotājas un mammas 

 pirmās publikācijas presē – www.aprinkis.lv, 
www.carnikava.lv, Carnikavas novada vēstīs u.c. 
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 2014. gada martā izveidojam savu mājas lapu internetā – viegli, ātri, 
pašu spēkiem un bez maksas (www.nakotnes-iela/mozello.com) – 
popularizējam savas un arī                       un              aktualitātes. 
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2014. gada 27. aprīlī 

notika biedrības organizēts  

labdarības tirdziņš, kurā saziedotās  

mantas tika nodotas Carnikavas novada Sociālajam 
dienestam 
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2014. gada 30. maijā biedrība iedibina jaunu tradīciju, pasniedzot -

Izaugsmes balvu, ko piešķir par visstraujāko sekmju uzlabojumu, un 

balvu Par ieguldījumu izaugsmē, kuras mērķis ir izcelt pedagogu, kura 

pasniegtajā priekšmetā Izaugsmes balvai nominētā skolēna sekmes ir 

uzlabojušās visstraujāk. 
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 augustā piedalīsimies novada pedagogu konferences organizēšanā  

 

 septembrī sveiksim skolu ar jauno mācību gadu un būvēsim ... vēja 
ģeneratoru (ģimeņu pasākums) 

 

 

 

 organizēsim skolēniem, skolotājiem un vecākiem  

izglītojošus un radošus pasākumus 

 

 piešķirsim balvas par izaugsmi mācībās 

 

 stiprināsim sadarbību ar skolu un pašvaldību  

 ... 
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Biedrības “Nākotnes iela” valdes locekle 
Mārīte Mundure 

 
tālrunis 26542273 

 
maritemundure@yahoo.co.uk 

 
http://nakotnes-iela.mozello.com/  
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