Meža attīstības fonda
Atbalstītā projekta

Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums

„Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” noslēgums”

2018.gada pārskats
Projekta īstenotājs: biedrība „Zaļās mājas”

2018.gada 9.novembris

PROJEKTA APRAKSTS
1.Projekta mērķis un apraksts:
Šogad jau 12-to reizi tika organizēts skolu jaunatnes konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”,
un kā ik gadu godalgoto vietu ieguvējiem tika sarīkots apbalvošanas pasākums.

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.
Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens” tradicionāli ir ļoti plašs un arī šogad tajā piedalījās
skolas no visas Latvijas. Tērvetē uz apbalvošanu bija ieradušās skolas no visiem valsts
novadiem.
Līdz šim konkursa laureātus sveicām atsevišķā pasākumā, tomēr Latvijas simtgades
gada ietvaros tika nolemts apbalvošanu veikt Vislatvijas Meža dienu ietvaros, kuras
25.maijā Tērvetes dabas parkā rīkoja a/s “Latvijas valsts meži”, jo pasākuma vēriens ļāva
nodrošināt bērniem daudz lielākas izziņas un izklaides iespējas.
Kopumā noslēguma pasākumā piedalījās vairāk nekā 230 cilvēki.

2. Projekta uzdevumi
Projekta uzdevumi bija noorganizēt konkursa noslēguma pasākumu, izgatavot balvas
visiem dalībniekiem, kā arī nodrošināt diplomus visiem godalgoto vietu ieguvējiem,
pateicības rakstus visiem konkursa dalībniekiem un atzinības rakstus darbiņiem, kuri bija
ļoti labi, bet sīvajā konkurencē palika ārpus apbalvojamo saraksta.

Apbalvošanas pasākuma veiksmīgai norisei tika radīts vienots scenārijs, kurā tika iekļauti
pasākuma vadītāji, dalībnieki, skaņu operatori, fotogrāfs, ēdinātāji un darba staciju
uzraugi, nodrošinot to, lai notikums norit līgani bez aizķeres un sagādā viesiem prieku.
Viens no grūtākajiem uzdevumiem konkursa apbalvošanas pasākuma organizēšanā ir
prieka sagādāšana gan mazajiem dalībniekiem (1. – 4.klases), gan lielajiem skolniekiem
(līdz pat 12.klasei vai tehnikumu audzēkņiem). Vecāko klašu audzēkņi ir ļoti prasīga
publika un “mazu bērnu rotaļas” nepieņems.

Šogad par konkursa noslēguma māksliniecisko daļu parūpējās Rīgas skkolēnu pils pūtēju
orķestris, kura mūziķi dalībniekiem bija sagatavojuši īpašu koncertprogrammu, kā arī
“dzīvajā” spēlēja tušu balvu saņēmējiem.
Turklāt, orķestris netika aicināts vienkārši tāpēc, lai
atskaņotu dažus skāndarbus, bet, pirmkārt, tas
demonstrēja jauniešu spējas koncentrēties un paveikt
lielu darbu, otrkārt, orķestra neatņemama sastāvdaļa ir
koka pūšamie instrumenti, kurus īpaši izcēla orķestra
vadītājs, nedaudz pastāstot par instrumentu uzbūvi un
koka funkciju skaņu radīšanā.
Orķestra vadītājs Jānis Grahoļskis arī sarīkoja viktorīnu,
kurā “Mūsu mazais pārgājiens” finālistiem bija jāatbild uz
dažādiem jautājumiem, kuri saistījās ar koka
pūšamajiem instrumentiem un to lomu orķestrī.
Tāpat, 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 rezultāti
Noslēguma pasākumā kopumā piedalījās vairāk nekā 300 cilvēki - 230 bērni un vairāki
desmiti pieaugušo. Tērvetē ieradās pilnīgi visas grupas, kuras iekļuva laureātu godā, kas
liecina par pasākuma nozīmīgumu. Turklāt vairums uzvarētāju ir no reģioniem.

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

Atbilstoši līdzšinējai praksei, visiem finālistiem tika nodrošinātas siltas pusdienas (gan
parastās, gan veģetārās pēc pieprasījuma), dzeramais ūdens un augļi.

Šā gada konkursantiem tika nodrošinātas arī īpašas balvas – grāmata “Priede smuidra,
priede kupla, Tavu greznu augumiņu!”, kura tapa projekta ietvaros.

Grāmatas vizuālo izskatu un saturu galvenokārt veidoja 2017.gada konkursa uzvarētāju
Riebiņu vidusskolas 4.klases audzēkņu konkursa darbs, kas tika pārveidots drukātā
formātā, un papildināts ar informāciju. Tāpat viss noformējums tika aizstāts ar legālām,
atbilstoši autortiesību likumu prasībām iegādāatām fotogrāfijām.

Bērniem arīo speciāli tika sagādāts informatīvais buklets par meža nozares faktiem un
skaitļiem, lai nepieciešamības gadījumā viņi varētu operēt ar nozares aktuālo informāciju.
Tradicionāli konkursa finālisti arī tika pie glāzēm ar konkursa logo un lateksa aprocēm,
kuras sānēma arī visi tie konkursanti, kuru darbi tika iesniegti žūrijai, bet neiekļauva starp
godalgoto vietu ieguvējiem.

Uzvarētāji:
Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1.vieta Talsu pamatskola 1.klase
2.vieta Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs
3.vieta Valdemārpils vidusskolas 2.klase
3.vieta Strautiņu pamatskolas 2.klase
Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1.vieta Jersikas pamatskolas 7.klase
2.vieta Ciblas vidusskolas 8.klase
3.vieta Cesvaines vidusskolas 8.a klase

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
1.vieta Valdemārpils vidusskolas 10.klase
2.vieta Ciblas vidusskolas 11.klase
Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1.vieta Rožupes pamatskolas 6. un 7. klases skolēni
2.vieta Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" (4.gadīgo bērnu interešu grupa
"Pūcītes" un 5-6 gadīgo bērnu grupa ,,Kukainīši'')
3.vieta Palsmanes internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni

Pēc svinīgās daļas noslēguma visi laureāti ar savām klasēm devās “Meža ekspedīcijā”,
kurā divu stundu laikā bija jāizpilda noteikti uzdevumi.
Kontrolpunkti bija izkaisīti pa visu parka teritoriju liekot skolēniem ne tikai izpildīt
uzdevumus, bet arī divas stundas baudīt mežu.
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