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1. sadaļa – Ziņas par pretendentu
Izglītības iestādes nosaukums

Rīgas 71. vidusskola

Atbildīgās personas vārds,
uzvārds, amata nosaukums
Tālrunis
E-pasts

Skolas direktora vietniece Nadežda Gļebovska
67468198, 29611345
r71vs@riga.lv, nadezda.glebovska@inbox.lv

2. sadaļa – Projekta apraksts (mērķis, uzdevumi, īstenošana un paveiktā
prezentēšana)
Mērķis:
Rīgas 71. vidusskolas teritorijas apzaļumošana, estētiskā noformēšana un sakopšana par
godu Latvijas valsts simtgadei, stiprinot piederības sajūtu un mīlestību pret savu
tēvzemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.
Uzdevumi:
1. Veicot skolas teritorijas apzaļumošanu un veidojot dažādu augu un ziedu
stādījumus, vizuāli izkārtot tos latvju rakstu zīmju veidolos, stiprināt skolēnos un
iedzīvotājos valstiskuma apziņu un aktualizēt izpratni par Latvijas rakstu zīmēm
un Latvijas vēsturi.
2. Pilnveidot iepriekšējā projektā izveidoto dekoratīvo kompozīciju „Saules mūžu
Latvijai”.
3. Projekta veikšanas gaitā veicināt pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību un
pozitīvu saliedētību, veicinot atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, valsti,
modinot atbildības ētiku.
4. Pilnveidot patriotisma, lepnuma un piederības Latvijai sajūtas attīstību, stiprinot
jauniešos radošo iniciatīvu.
Rīgas 71. vidusskolai ir divi skolas korpusi, liels sporta stadions, sporta laukumi un
apkārt šiem objektiem esošā teritorija. Skola atrodas Iļģuciema rajonā - Iļģuciema ielā 6
un Grīvas ielā 26. Katru gadu iespēju robežās tiek veikti skolas teritorijas
apzaļumošanas darbi, bet skolas ārējo vidi vēl nepieciešams turpināt labiekārtot un

apzaļumot. Pagājušajā gadā piedalījāmies projektā „Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana”, šogad vēlamies iesākto turpināt.
Dalība jauniešu iniciatīvas projektā „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, dot
iespēju izveidot skolas ārējo vidi sakoptāku un estētiski pievilcīgāku, kas priecē ne tikai
skolas skolēnus un darbiniekus, bet arī Iļģuciema rajona iedzīvotājus, jo skolas teritorija
ir brīvi pieejama visiem.
Skolas sporta laukumu sporta aktivitātēm izmanto rajona bērni, pusaudži un arī
pieaugušie, īpaši vasaras mēnešos. Tāpēc projekta rezultāti priecē daudzus apkārtnes
iedzīvotājus.
1. Projekta plānošana (paredzētais laiks 26.03.2018. – 27.04.2018.)
Lai sagatavotos projekta veikšanai tika izstrādāts plāns, kas paredz projekta
pirmajā posmā sasaukta radošā grupa, kurā ietilpst skolēni, vecāki, pedagogi,
tehniskie darbinieki, administrācijas pārstāvis, lai sadalītu pienākumus
turpmākam projekta darbam.
Visās klasēs tiks novadītas klases stundas par Latvijas simtgadi , Latvijas
simboliku, spēka zīmēm, izstāstot arī gan par jau realizēto, par iecerēto projektu.
Dabas zinību nedēļās ietvaros notiks pasākums “Latvijas nacionālie raksti”, kurā
5. un 6. klašu skolēni dažādās tehnikās attēlos Latvijas spēka zīmes (datorgrafika,
akvareļi u.c.). Pēc pasākuma izveidotās zīmes tiks eksponētas izstādē skolas
telpās.
2. Apzaļumošanas kompozīcijas “Māras zīme” veidošana ( 23.04.2018. –
18.05.2018.)
Projekta realizācijai tiks izvēlētas dienas ar labvēlīgiem laika apstākļiem. Kā
brīvprātīgie darbos piedalīsies vairākas skolēnu grupas (7.-12. klašu skolēni), kā
arī Rīgas 71. vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centra audzēkņi, skolēnu
vecāki, pedagogi un skolas darbinieki. Skolēni, kas piedalījās pagājušā gada
projekta realizēšanā, šogad jau vairākkārt ir izteikuši vēlēšanos atkal piedalīties
projektā.
Projekta gaita
1) Kompozīciju laukumu sagatavošana ( 40m x 1,5m, nepieciešams ekskavators
celmu un sakņu aizvākšanai)
2) Melnzemes atvešana, augu, stādu, minerālmēslu un citu materiālu iegāde.a
3) Kompozīciju izveide (zālāju iesēšana, dekoratīvo krūmu un ziedu stādīšana,
mulčēšana, laistīšana u.c.),
4) Projekta gaitas iemūžinās fotogrāfijās un videomateriālos, video atskaites
veidošana.
3. Kompozīciju “Saules mūžu Latvijai” pilnveide ( 23.04.2018. – 18.05.2018.)
Iepriekšējā projektā izveidotajām kompozīcijām plānojam aizvietot izsalušos
dekoratīvos augus, veikt mēslošanu, mulčēšanu, lai atvieglotu kopšanu vasarā, kā
arī saules krāsas ziedu stādīšanu (dzelteni, oranži)
4. Kompozīciju “Saules mūžu Latvijai” un „Māras zīme” kopšana (21.05.2018. –
30.11.2018.)
Vasarā skolā tiks organizētas vasaras nometnes, kurās nometņu vadītājas rosinās
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skolēnus rūpēties par izveidotajām kompozīcijām, tā veicinot skolēnu
līdzatbildību par skolas, kā Latvijas daļas, estētisko vidi un attīstot skolēnos
lepnumu par savu zemi.
Kompozīciju kopšana turpināsies līdz vēlam rudenim un atsāksies, iestājoties
pavasarim.
5. Projekta izvērtēšana ( 01.10. – 31.10.2018.)
1) Lai izvērtētu projekta rezultātus, skolēnu pašpārvalde kopā ar pedagogiem
izstrādās projekta izvērtēšanas anketu,
2) Radošā grupa izveidos video atskaiti par projekta gaitu,
3) Klasēs tiks novadītas klases stundas par veikto projektu, kurās skolēni
aizpildīs izstrādātās anketas,
4) Izveidotā darba grupa apkopos un analizēs anketu atbildes, sagatavos foto
galeriju par projekta gaitu un izveidos preses relīzi, kura tiks ievietota skolas
mājas lapā un portālā “E- skola”,
5) Klašu grupās tiks novadīti noslēguma pasākumi, kuros notiks video materiālu
demonstrēšana, anketu rezultātu analīze un apbalvošana.
6) Oktobra beigās skolas vecāku sapulcēs tiks demonstrēta video atskaite par
projektu, anketēšanas datu analīze, tiks pasniegti diplomi skolēnu vecākiem,
kuri darbojās kā brīvprātīgie.
Gan projekta izvērtējuma anketās, gan vecāku sapulcēs rosināsim turpināt
projektā uzsākto, motivējot iesaistīties gan skolēnus, gan ģimenes, lai kopā
veidotu skaistāku skolu skaistākai Latvijai.
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