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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts
Šogad jau 11-to reizi tika organizēts skolu jaunatnes konkurss “Mūsu
mazais pārgājiens”, un kā ik gadu godalgoto vietu ieguvējiem tika sarīkots
apbalvošanas pasākums.
Līdzīgi kā pērn, konkursa apbalvošanas ceremonija norisinājās Tērvetes
dabas parkā un vienkopus pulcēja 239 bērnus, kā arī vairākus desmitus
pieaugušo – skolotāji, vecāki, pulciņu vadītāji.
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. Tērevtē uz apbalvošanu bija
ieradušās skolas no visiem valsts novadiem.

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.
Ņemot vērā laiku, kurā tiek organizēts noslēghuma pasākums, līdzīgi kā
pagājušā gadā Tērvetes dabas parka teritorijā tika uzcelta īpaša liela telts
300 cilvēkiem, kas bija apgādāta ar autonomiem gāzes sildītājiem.

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.
Analizējot iepriekšējo pieredzi, un meklējot dažādu nozaru saistību ar
mežsaimniecību un kokrūpniecību, kā arī apzinoties izklaides
nepieciešamību, radās ideja pasākuma dalībniekus pārsteigt ar ekstrēmo
skrituļslidotāju šovu.

Slēgtajā skaitparkā “Monsterparks” tika izīrētas trikiem nepieciešamās
rampas, tika uzrunāti skrituļslidotāju aktīvisti no “taktika.lv”, kā rezultātā
izdevās radīt lieliskus paraugdemonstrējumus, kuri nebūtu iespējami bez
galvenā Latvijas produkta – koka! Rampas ir izgatavotas no bērza
saplākšņa.

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 300 cilvēki - 239
bērni un vairāki demsiti pieaugušo. Tērvetē ieradās pilnīgi visas grupas,
kuras iekļuva laureātu godā, kas liecina par pasākuma nozīmīgumu.

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

Rūpējoties par dalībnieku labsajūtu skolēniem tika nodrošinātas siltas
pusdienas (gan parastās, gan veģetārās pēc pieprasījuma). Turklāt teltī
visu pasākuma norises laiku atradās termosi ar karstu tēju, kā arī
nepārtraukti tika papildināti uzkodu galdi, lai jebkurā mirklī bērni varētu
remdēt izsalkumu.

Uzvarētāji:
Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1.vieta Riebiņu vidusskolas 4.klase;
2.vieta Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.b klase;
3.vieta Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 3.b klase;
3.vieta Liepājas Centra sākumskolas 2.d klase
Atzinība (Nosūtīta pa pastu):
Carnikavas pamatskolas 3.a klase;
Kalētu pamatskolas 2.klase
Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1.vieta Vaboles vidusskolas 8.klase;
2.vieta Jersikas pamatskolas 7.klase;
3.vieta Riebiņu vidusskolas 8.klase
Atzinība (nosūtīta pa pastu):

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5.klase
Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
1.vieta PIKC Ogres tehnikuma 2. mežsaimniecības tehniķu kurss;
2.vieta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības
izglītības programmas "Lauksaimniecība" 2. un 3. kurss (L2 un L3)
Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1.vieta Skujenes pamatskolas 8., 9.klases skolēnu grupa;
2.vieta Špoģu 755.mazpulks;
3.vieta Murmastienes pamatskolas 5.-9.klašu grupa
Atzinība (Nosūtīta pa pastu):
Varakļānu vidusskolas 8.b un 9.klases pulciņš "Daba un
cilvēkvide";
Lizuma vidusskolas 1.,2.,3.,4. klases interešu grupa;
Ogresgala pamatskolas 6.un 7.klase
Pārējām klasēm, kas piedalījās konkursā pa pastu tika nosūtīti Atzinības
raksti par piedalīšanos konkursā un uz ķermeņa līmējamais īslaicīgais
tetovējums ar “Mūsu mazais pārgājiens” simboliku 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.

Katrs dalībnieks par piemiņu ieguva arī glāzi ar konkursa simboliku un
īslaicīgo tetovējumu, kā arī bukletu par meža nozares sasniegumiem.
Skolotājiem tika dāvināta Jura Emsiņa grāmata “Koks Latvijas valsts un
tautas dzīvē”
Lai ērti būtu paņemt visus izgatavotos darbus un suvenīrus uz mājām,
katram dalībniekam tika izgatavots papīra maisiņš ar logo.
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