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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.

2.

Pasākums ir lieliska iespēja jeb nozīmīgs notikums visiem konkursa
godalgotajiem uzvarētājiem. 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. Pasākuma noslēgumā notika koncerts
ar dalībnieku priekšnesumiem, tika sveikti skolotāji un apkopots
pasākumā izdarītais.
Projekta uzdevumi
Projekta uzdevumi bija sagatavot konkursa noslēguma pasākumu, balvas
un diplomus konkursa dalībnieku apbalvošanai.
Pasākuma norise tika organizēta Mežaparkā, izstādes „Iepazīsties –
Koks!” telpās, lai realizētu visas aktivitātes, neatkarīgi no laika
apstākļiem.
Pasākuma norise bija sadalīta vairākās daļās, lai tas būtu saistošs un
interesants gan mazākiem skolēniem, gan vidusskolēniem. Konkursa
dalībnieku apbalvošanai tiks 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.
Goda raksti nosūtīti 14 skolām un Atzinības raksti pa pastu nosūtīti kopā
ar suvenīriem 140 skolām.
Papildus apbalvošanai tika nodrošināti 26 koka rāmīši 12 diplomiem un 14
goda rakstiem.
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
Šogad konkursam „Mūsu mazais pārgājiens” bija iesūtīti 166 kolektīvu
darbi – 47 darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 15 darbi 10.12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbi interešu
izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Kopā 166 kolektīvos bija 2600
skolēni un skolotāji.

Divpadsmit klases, kas ieguva godalgotās vietas, piedalījās konkursa
„Mūsu mazais
pārgājiens”
apbalvošanā un
noslēguma pasākumā
un aktivitātēs
Mežaparkā, saņemot
diplomus, suvenīrus
un naudas balvas
sertifikātus (ekskursiju
orgainzēšanai).
Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.a klase – 23 dalībnieki,
Riebiņu vidusskolas 2. klase – 12 dalībnieki,
Vecumnieku vidusskolas 3.a klase – 20 dalībnieki.
Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
Jersikas pamatskolas 8.klase– 13 dalībnieki,
Praulienas pamatskolas 8.klase– 17 dalībnieki,
Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 6.a klase – 23 dalībnieki.
Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 10., 11.klase –
20 dalībnieki,
Ciblas vidusskolas 12.klase – 9 dalībnieki,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10.klase – 16 dalībnieki.
Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 2.a un 2.b.klase – 47 dalībnieki,

Murmastienes pamatskolas interešu grupa – 28 dalībnieki,
Ugāles vidusskolas 4.a, 4.b klases skolēnu grupa – 26 dalībnieki.
14 klases visās dalībnieku grupās tika izvirzītas Atzinības gūšanai jeb
Goda rakstu saņemšanai. Dalībniekiem pa pastu tika nosūtīts Goda raksts
īpaša koka rāmī, atmiņas karteun grāmatzīmes ar magnētu katram
dalībniekam.
140 klasēm, kas piedalījās konkursā pa pastu tika nosūtīti Atzinības raksti
par piedalīšanos konkursā un grāmatzīmes ar magnētu katram
dalībniekam.

Pasākumu apmeklēja 260 dalībnieki no visas Latvijas.
No 12:00 līdz 13:00 notika apvalvošanas ceremonija ar Zempkopības
ministra Jāņa Dūklava un žūrijas vadītāja Ērika Hānberga piedalīšanos.
Tikai izteikti apsveikumi un notika balvu pasniegšana.
Noslēguma pasākuma turpinājumā laikā no 13:00 līdz 15:00 notika
darbnīcas – otreizējo izejvielu izmantošanas demonstrējumi, veidojot
papīra groziņus, zvērus un blociņus no makulatūras kopā ar biedrības
Homoecos Latvijas un citu valstu brīvprātīgajiem.
Latvijas Valsts Mežu darbnīca ar kociņu stādu stādīšanu ar stādāmstobru.
Meža un koksnes izpētes institūta koka spēlu darbnīca jeb sacensības
notika izmēģinot spēkus dažādu spēļu spēlēšana gan individuāli, gan
komandās.
Dalībniekiem bija iespējams būvēt koka konstrukcijas izmantojot „VARIS

Toy” koka konstruktorus, izgatavot koka pogas un uzzīmēt savus
spilgtākos konkursa iespaidus uz planšetes, ko paņemt līdz uz skolu.
Katrai klasei bija iespēja
izmantojot Meža tēlu tērpu
kolekciju ietērpties un
nofotogrāfēties.
Pusdienu maltītē bija dārzeņu
sautējums no vietējiem
produktiem, ko sarūpēja
uzņēmums „Garšo”. Katrs
dalībnieks pēc pusdienām par
piemiņu ieguva arī bļodiņu ar konkursa simboliku jeb konkursa logo.
Lai ērti būtu paņemt visus izgatavotos darbus un suvenīrus uz mājām,
katram dalībniekam bija izgatavots maisiņš ar konkursa simboliku.

Pa pastu nosūtītās grāmatzīmes ar magnētu

Pasākuma noslēgumā tika sveikti skolotāji un darbnīcu vadītāji.
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