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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts
Projekta mērķis ir organizēt skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” noslēguma aktivitāti ar apbalvošanu
un darbnīcām. Pasākums norise ir apbalvošana, kas notiek vienu stundu
un divas līdz trīs stundas darbnīcas un dažādas aktivitātes.
Šis bija 10 konkursa noslēguma pasākums, tāpēc bija vēlme to kā īpaši
izcelt – “izraut” ārā no Rīgas. Kā labāko norises vietu izvēlējām Tērvetes
dabas parku, kura apmeklējums pats par sevi jau ir notikums.

2.

Uz pasākumu ieradās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, lai kopīgi
iemācītos un uzzinātu jaunas zināšanas, lietderīgi pavadīt laiku ar citiem
konkursa dalībniekiem, praktiski darbotos, vērotu un mācītos, lai turpmāk
iegūtās zināšanas un iemaņas izmantotu gan mācību procesā, gan
atpūtā.
Projekta uzdevumi
Projekta uzdevumi bija sagatavot konkursa noslēguma pasākumu, balvas
un diplomus konkursa dalībnieku apbalvošanai.
Apzinoties novembra laika prognozi un lielo noslēguma notikuma
dalībnieku skaitu Tērvetes dabas parka teritorijā tika uzcelta īpaša liela
telts, kas bija apgādāta ar autonomiem gāzes sildītājiem.

Pasākuma norise bija sadalīta vairākās daļās, lai tas būtu saistošs un

interesants gan mazākiem skolēniem, gan vidusskolēniem. Konkursa
dalībnieku apbalvošanai tika sagatavoti trīs veidu dokumenti jeb diplomi,
goda raksti un atzinības raksti.
Diplomi par godalgotām vietām: četras 1.vietas, četras 2.vietas un četras
3.vietas.
Atzinības raksti pa pastu nosūtīti kopā ar suvenīriem 139 skolām.
Lai veidotu pasākumu un apbalvošanu kā vienotu notikumu, tika
sagatavots kopīgs scenārijs, izmantojot konkursa motīvus par koku kā
inovatīvu materiālu.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma naudas balvas (pasākuma vajadzībām
izgatavots sertifikāts jeb planšete ar summu) ekskursiju transporta
izdevumu apmaksai – 1. un 2. vietas ieguvēji – 450EUR, 3.vietas ieguvēji
– 300EUR. Katra klase var doties ekskursijā pašu izvēlētā maršrutā.
3.

Projekta mērķi un rezultāti
Noslēguma pasākumā kopumā piedalījās vairāk nekā 200 bērnu –
Tērvetē ieradās pilnīgi visas grupas, kuras iekļuva laureātu godā!

Visas divpadsmit klases, kas ieguva godalgotās vietas, piedalījās
konkursa apbalvošanā un noslēguma pasākumā un aktivitātēs, saņemot
diplomus, suvenīrus un naudas balvas sertifikātus (ekskursiju
orgainzēšanai).

Uzvarētāji:
1.-4. klašu grupā
3. vieta - Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.b klase
2.vieta – Riebiņu vidusskolas 4.a un 4.b klases
1.vieta – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 4.klase
5.-9. klašu grupā
3.vieta – Talsu pamatskola 6.klase
2.vieta – Ciblas vidusskolas 7. klase
1.vieta – Riebiņu vidusskolas 7.klase
10.-12. klašu grupā
3.vieta – Viļānu vidusskolas 11.b klase
2.vieta – Daugavpils 17.vidusskola
1.vieta – Cēsu profesionālās vidusskolas 12N14 3.kurss
Interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā
3.vieta – Rīgas Kristīgās vidusskolas Vides zinību pulciņš
2. vieta – Jelgavas 2.internātspamatskolas interešu grupa
1. vieta – Daugavpils 17.vidusskolas vides pulciņš
7 klases visās dalībnieku grupās tika izvirzītas Atzinības gūšanai jeb
Goda rakstu saņemšanai. Dalībniekiem pa pastu tika nosūtīts Goda raksts
un piemiņas balva katram dalībniekam.
Pārējām klasēm, kas piedalījās konkursā pa pastu tika nosūtīti Atzinības

raksti par piedalīšanos konkursā un koka piemiņas dāvana katram
dalībniekam.
Pasākuma vadība tika uzticēta Tērvetes dabas parka “tēliem”, kuru
kontrolpunkti bija izkaisīti pa visu parka teritoriju liekot skolēniem ne tikai
izpildīt uzdevumus, bet arī divas stundas baudīt mežu. Turklāt
kontrolpunkti bija veidoti gana atraktīvi, lai jautri un izzinoši būtu gan
mazajiem skolniekiem, gan vidusskolēniem.

No 12:00 līdz 13:00 notika apbalvošanas ceremonija ar Zempkopības
ministrijas Meža departamenta direktora Arvīda Ozola, Latvijas Koksnes
Ķīmijas institūta pētnieka Ulda Griefalda un žūrijas vadītāja Ērika
Hānberga piedalīšanos. Tikai izteikti apsveikumi un notika balvu
pasniegšana.
Noslēguma pasākuma turpinājumā laikā no 13:00 līdz 15:30 notika
darbnīcas:
MeKA piedāvāja izmēģināt spēkus pasaulē slavenā Da Vinči koka tilta
uzstādīšanā.
Mežā skolēniem bija jāiztur sekojoši pārbaudījumi: Jāspēj nozāģēt koka
ripa tā, lai tās svars būtu maksimāli tuvu 400 gramiem; Ragana lika meklēt
mežā burtus, kurus saliekot kopā izveidojas latviešu tautasdziesmas par
mežu; Pie lielā torņa bija izvietoti dažādi putni un būri – laureātiem
vajadzēja atrast, kuram putnam, kurš būris pienākas.
Dalībniekiem bija jāaplūko dažādi sadzīvē izmantoti produkti – ziepes,

vanilīns, bioplastmasa, atrod to produktu, kuram nav nekāda sakara ar
koksni.
Lai dalībnieki spētu izturēt garo dienu to pabarošanai tika iesaistīta
Tērvetes dabas parka kafejnīca, kas servēja katram bērnam siltu un
sātīgu maltīti. Tika nodrošināts, lai dalībniekiem visu pasākuma norises
laiku būtu pieejama silta zāļu tēja un dažādi našķi enerģijas un
garastāvokļa noturēšanai augstā līmenī.
Katrs dalībnieks par piemiņu ieguva arī dabiskas šķiedras gatavotu krūzīti
ar konkursa simboliku, kā arī bukletu par to cik dažāds ir koks un kur visur
tas ir pieejams.
Lai ērti būtu paņemt visus izgatavotos darbus un suvenīrus uz mājām,
katram dalībniekam tika izgatavots papīra maisiņš ar logo.
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