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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts
Skolu jaunatnes konkurss “Mūsu mazais pārgājiens” šogad norisinājās jau
13. reizi un atbilstoši projekta uzdevumam biedrība “Zaļās mājas” sarīkoja
konkursa noslēguma pasākumu, kurā tika aicināti skolnieku kolektīvi, kuri
pēc žūrijas vērtējuma saņēma augstākos novērtējumus, iegūstot 1., 2. vai
3.vietu savā vecuma grupā.
Atbilstoši darba uzdevumam un tradīcijai, konkursa noslēguma pasākums
sastāv no oficiālās apbalvošanas daļas, izklaidējoša priekšnesuma
jauniešiem un izzinošām radošām darbnīcām, kurās skolēni var gan brīvā
gaisotnē labi pavadīt laiku, gan arī gūt jaunas zināšanas.
Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens” tradicionāli pulcē plašu fdalībnieku
skaitu no visas Latvijas un arī 2019.gadā kopējais pasākumā iesaistīto
jauniešu skaits bija ievērojams.
Visus konkursam iesniegtos darbus vērtē četrās atsevišķās kategorijās,
piešķirot darbiem 1. – 3.vietu. Žūrija patur tiesības kādu no godalgotajām
vietām arī nepiešķirt, vai arī vairākām komandām piešķirt vienu vietu.
Konkursa noslēguma pasākuma dalībnieku skaits ir grūti prognozējams,
jo, lai arī mēs zinām, ka kopumā būs 12 laureātu komandas, būtiski
atšķiras dažādu klašu skolēnu skaits,mkas mēdz variēt no 10 lidz 30 un
vairāk skolēniem.
Šogad kopējais konkursa laureātu skaits bija 200, bet ieskaitot skolotājus
un atbalstošo personālu tas sasniedza aptuveni 250 cilvēkus.

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 darbiem, 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 gludi
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, tāpēc 2019.gada konkursa izklaidējošai daļai
tika meklēts mākslinieks, kurš ir zināms skolēnu aprindās un ar savu
perfomanci spētu aizraut gan lielus, gan mazus.

Šogad iespēja uzrunāt akrīvo konkursantu pulku tika dota jaunajam
talantīgajam reperim Martinam Šimpermanim jeb March, kurš gan iejutās
pasākuma vadītāja lomā, gan arī sniedza nepilnu stundu garu koncertu.
Jau kopš brīža, kad biedrība “Zaļās mājas” uzņēmās konkursa “Mūsu
mazais pārgājiens” noslēguma pasākuma rīkošanu, mūsu pārliecība ir
bijusi, ka jauniešu izklaide jāuztic kādam, kurš nāk no viņu vidus, lai
sanākušie laureāti redz un spēj novērtēt, ko dara citi jauni cilvēki, un
kādas iespējas paveras aktīvākajiem.
Māksliniekam arī tika uzdots, lai savā priekšnesumā pēc iespējas iekļauj
tekstus par mežu un kokiem, tā uzsverot un atgādinot koncerta un
notikuma kopsakarību.

Atbilstoši nolikumam, 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.

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1.vieta - Vecumnieku vidusskolas 4.a klase
2. vieta - Riebiņu vidusskolas 2.klase, 3.a un 3.b klase

3.vieta - Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4.b klase
Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1.vieta - Jersikas pamatskolas 9. klase
2.vieta - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klase
2.vieta - Laurenču sākumskolas 6.a klase
3.vieta - Jersikas pamatskolas 5. klase
Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
2.vieta - Ciblas vidusskolas 10. klase
3.vieta - Varakļānu vidusskolas 11. klase
Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1.vieta - Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības Vides pulciņš (5.-7.klase)
2. vieta - Carnikavas mazpulks
3. vieta - Robežnieku pamatskolas Eko klubs "Aka"
Tāpat katram dalībniekam tika pasniegta individuālā balva – glāze ar
nelielu kompasu un USB atmiņas disku.
Skolotājiem, kuru vadīt;as klases konkursā ieguva atzinību tika
sagatavotas īpašas balvas – 14.novembrī prezentētā grāmata
“Saplāksnis”. Īpašā speciālbalva tika pasniegta arī klašu audzinātājiem,
kuras ieguva godalgotās vietas.
Savukārt pilnīgi visiem dalībniekiem – aptuveni 1600 bērniem – tiek
nosūtīti diplomi un piemiņas balva – neliels kompass/karabīne ar konkursa
logo.

3.

Projekta mērķi un rezultāti
Konkursa noslēguma pasākums ir norisinājies dažādās Latvijas vietās, bet
šogad tika izvēlēta Salaspils – Valsts mežizpētes institūts “Silava”.
Norises vieta tika izvēlēta apzināti, lai dotu iespēju skolniekiem redzēt
kaut daļu no tā, kā strāda meža zinātnieki un kādas problēmas tie risina.
“Silavas” darbinieki arī nodrošināja radošās darbnīcas, kurās bērniem bija
jāveic notiekti uzdevumi un jārisina ar mežu saistīti jautājumi.

Šogad uz konkursa noslēgumu 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, smalkmaizītes un rieksti, kā arī karsta tēja, ņemot vērā, ka
pasākums norisinājās ārā teltī.
Ņemot vērā, ka konkursa noslēgums notika novembra vidū, pasākuma
rīkotājam bija liels izaicinājums nodrošināt, lai vienlaikus varētu tikt
uzņemti līdz 300 viesu, kā arī, lai pasākums notiktu vietā, kas tieši ir
saistīta ar meža nozari. Šīmiemslea dēļ tika iznomāta telts ar gāzes
sildītājiem, kas lieliski nodrošināja teicamu temperatūru telts iekšienē,
neliekot nevienam salt.
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