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2. sadaļa – Projekta apraksts (mērķis, uzdevumi, īstenošana un paveiktā
prezentēšana)
Rīgas Ezerkrastu pamatskola atrodas vietā, kur mežs ienāk pilsētā, kur jūtams ezera spirgtums,
dzirdamas putnu dziesmas un atpazīstama odu pamošanās. Šeit ir dabas pieskāriens, piepilsētas
klusums un šarms...
Mūsu izglītības iestādes teritorijā ir sen veidoti bruģēti celiņi, laukumi, automašīnu stāvvietas,
sporta un bērnu laukums; un arī zaļā zona ar apstādījumiem jautā pēc pilnveides.
Teritorijā ir puķu dobes, kuras nepieciešams uzlabot, padziļināt, veidot estētiski pievilcīgākas.
Līdz šim tie ir pārsvarā īslaicīgi, viengadīgi stādījumi, kuri gadu no gada ir jāatjauno. Ar šī
projekta palīdzību būtu iespējams sakārtot, uzlabot, plānot un īstenot daudzgadīgu augu
kompozīcijas un grupējumus 2017. gadā, tajā skaitā ikgadējos periodiskos turpmākos darbus
uzticot skolas skolēniem un personālam. Puķu dobes zaļajā zonā rada krāsainu efektu.
Visiespaidīgākās ir tās, kurās izmantots noteikts ziedu krāsu spektrs un auga augstums,
ziedēšanas laiks un ilgums. Dobju kompozīcija tiek papildināta ar lapu struktūru un auga formu.
Daudzgadīgajām puķēm ir ziedi visās varavīksnes krāsās, interesanta forma un patīkama
smarža. Lai arī mūsu skolas dārzā mēs justos kā smaržu un krāsu pasauē, kas apbur, raisa
domas, patīkamas sajūtas un vairo izglītības kvalitāti!
Projekta mērķis: sakopt, apzaļumot un estētiski noformēt Rīgas Ezerkrastu pamatskolas zaļo
zonu, sekmējot izglītojamo, viņu vecāku un skolas personāla līdzdalību – izveidot “Ziedu
rakstus Latvijai” ar daudzgadīgo ziedaugu un dekoratīvo augu stādījumiem 14 skolas teritorijā
esošajās puķu dobēs un 4 puķu podos ar Latvijas valsts simboliku, būtisku uzsvaru liekot uz
skolēnu iniciatīvu atbalstīšanu.
Projekts plānots Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas programmas 2017.-2021. gadam
ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis - novembris.
Projekta uzdevumi:
1) veicinātu Rīgas Ezerkrastu pamatskolas līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij;
2) rosināt izglītības iestādes vadības, pedagogu, vecāku un izglītojamo savstarpēju
sadarbību projekta īstenošanā;
3) attīstīt skolēnu un pedagogu iesaistīšanu un līdzdalību projekta plānošanas un
īstenošanas posmos;
4) vairot pozitīvu attieksmi, cieņu un piederības sajūtu savai skolai, videi, Tēvzemei,
savam un līdzcilvēku darbam, vērtībām un personīgajam ieguldījumam sabiedrības labā;
5) rūpēties arī turpmāk par tīru un sakoptu skolas ārējo vidi, būt līdzatbildīgiem.
Lai sasniegtu projekta mērķi un veiktu uzdevumus, ir plānotas šādas aktivitātes:
1. Izveidot projekta 5 cilvēku darba grupu un sastādīt darba plānus.
2. Veikt pārrunas ar ainavu tehniķi / daiļdārznieku – konsultantu; veikt teritorijas izpēti un
saņemt ziedaugu / dekoratīvo augu dobju uzlabošanas darbu – dobju dziļuma
palielināšana, augsnes uzlabošana, ziedaugu / dekoratīvo augu izvēles, stādu skaitu,
stādīšanas un kopšanas laiku grafiku (saskaņā ar dobju „ziedu rakstu” skicēm), darbu
plānu pa posmiem no 2017. aprīļa līdz novembrim:







augsnes, skujkoku, košumkrūmu, ziemciešu iegāde aprīlī;
dobju padziļināšana, augsnes uzlabošana aprīlī;
skujkoku, košumkrūmu, ziemciešu stādīšana aprīlī, maijā;
vasaras puķu stādīšana jūnijā;
dobju rušināšana, ravēšana jūjijā;
košumkrūmu kopšana / apgriežšana augustā – oktobrī (atkarībā no ziedēšanas
laika;
 sīpolpuķu stādīšana novembrī (lai 2018. gada pavasarī puķu dobēs pirmās
uzziedētu, nodrošinot dobju ziedēšanu no aprīļa līdz oktobrim)
3. Saskaņā ar daiļdārznieka konsultanta grafiku, sastādīt darba grupas skolēnu un skolas
personāla līdzdalības grafiku veicamajiem darbiem (mēnesis, veicamais darbs, skolēni
(klase, skaits, personāls);
4. Organizēt brīvprātīgo pirmsskolas audzēkņu, skolēnu, viņu vecāku, pedagogu, atbalsta
personāla sadarbības un saliedētības talkas zaļās zonas sakopšanas, stādīšanas,
sakopšanas darbiem.
5. Veikt nepieciešamo materiālu (augsne, uzlabotāji, augi, darbarīki, inventārs u.c. iegādi.
un nogādāšanu projekta realizācijas vietā.
6. Sagatavot vidi, teritoriju projekta īstenošanai.
7. Veikt pārrunas, slēgt līgumus ar pakalpojumu piegādātājiem, citiem partneriem.
8. Vadīt projektu, realizēt plānotās aktivitātes.
9. Sagatavot informatīvo materiālu par projekta gaitu un publicēt to skolas interneta vietnē.
10. Izvērtēt projekta gaitu, rezultātu, plānotā atbilstību īstenotajam, sagatavot ieteikumus
projekta ilgtspējai un priekšlikumus tālejošai skolas teritorijas sakopšanai,
apzaļumošanai, uzturēšanai nākotnē.
11. Sagatavot un iesniegt projekta atskaites.
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Projekta tiešā mērķa grupa ir Rīgas Ezerkrastu pirmsskolas izglītības iestādes audzēņi un
pamatskolas skolēni, viņu vecāki, tuvinieki, pedagogi, atbalsta personāls un vadība, projekta
īstenošanas komanda, kā arī ikviens skolas apmeklētājs – ciemiņš. Katru dienu mēs nākam uz
skolu ar prieku satikt draugus, skolotājus, gūt jaunas zināšanas un prasmes. Katru gadu mūsu
skolā ir pirmsskolas audzēkņu izlaidums un pamatskolas 9. klašu izlaidums. Lai katra diena
mums ir kā svētki! Lai Rīgas Ezerkrastu pamatskola ir vieta, kur dzimst svētki!
Netiešā mērķa grupa – Rīgas iedzīvotāji.
Tā kā uz Rīgas Ezerkrastu pamatskolai piekļaujošās Malienas ielas šobrīd notiek intensīvi
remontdarbi – skolas teritorijas garumā uz ielas veidotas “autostāvvietu kabatas” tuvumā esošo
daudzdzīvokļu māju saimniekiem un citiem interesentiem – sakārtota, labiekārtota ielai
piekļaujošā teritorija un apkārtne, ar šī projekta palīdzību tiktu sakārtota arī skolas teritorija.
Apzaļumotas, estētiski noformētas, krāsainas, “ziedu rakstos” veidotas puķu dobju
kompozīcijas priecētu ikviena garamgājēja acis.
Projekta sagaidāmie rezultāti un galvenie ieguvumi:
1) sakopta, apzaļumota, estētiski noformēta un pārdomāti izveidota ilggadīga Rīgas
Ezerkrastu pamatskolas zaļā zona, sekmējot izglītojamo, viņu vecāku un skolas
personāla līdzdalību un savstarpējo sadarbību, būtisku uzsvaru liekot uz skolēnu
iniciatīvu atbalstīšanu;
2) izveidotas, uzlabotas, apstādītas 14 daudzgadīgas ziedaugu / dekoratīvo augu dobes stādījumu zonas ar Latvijas valsts simboliku “Ziedu raksti Latvijai”:
6 dobes (4 x 4 m), 5 dobes (3 x 3 m), 3 dobes (1,5 x 6 m) un 4 podi (0,70 x 0,70 m);
3) skolēni projekta īstenošanas posmos dabas mācības, mājturības u.c. mācību stundās
pilnveidos prasmes plānot, stādīt, kopt un uzturēt puķu dobes; iepazīs atbilstošos
ziedaugus un dekoratīvos augus pēc to ziedēšanas laika, auga augstuma un savstarējās
saderības; dos savu personīgo iegudījumu skolas ārejās vides sakopšanai un uzturēšanai;
iepazīs ainavu tehniķa - daiļdārznieka profesiju un amata specifiku, līdzdarbojoties
dobju un stādāmo teritoriju pānošanā, rakstu veidošanā; apzināsies savu varēšanu un
spējas, kas palīdzēs būt pārliecinātiem par sevi, iekļauties sabiedrībā un justies
nozīmīgiem, apjautīs savu personīgo ieguldījumu savas dzīvesvietas, pagalma, skolas,
mikrorajona, visas Rīgas, Latvijas attīstībā;
4) uzlabota komunikācijas un sadarbības prasme ar vienaudžiem un pieaugušajiem;
5) paplašināts skolēnu redzesloks un radītas jaunas intereses;
6) sekmēta skolēnu un skolas personāla piederība skolai un videi;
7) skolas skolēni, pedagogi, atbalsta personāls un vadība jutīs Rīgas Domes rūpi par
saviem iedzīvotājiem.
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