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Jauniešu iniciatīvas projektam
„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”
Projekta nosaukums
Simts gadu lapas tiek dzītas!
Izglītības iestādes nosaukums
Atbildīgās personas vārds,
uzvārds, amata nosaukums
Tālrunis
E-pasts

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības
centrs
Dace Eisaka,
direktores vietniece audzināšanas darbā
29286836
dace@dv.lv

Projekta apraksts
Latvija ir maza valsts, bet tai ir jāvar pašai sevi uzturēt!
Projekta mērķis:
Skolas zaļajā teritorijā ieaudzēt Latvijai raksturīgus pavasarī un rudenī krāšņi
ziedošus augus, kurus var izmantot arī skolas iekštelpu noformēšanā.
Projekta uzdevumi:
1. Atjaunināt esošos stādījumus;
2. Izveidot pavasarī un rudenī ziedošu puķu dobi;
3. Skolas teritorijā iestādīt košumkrūmus.
Projekta īstenošana:
Pirms projekta paveiktais –
 skolas zaļās teritorijas labiekārtošana uzsākta 2010. gadā, kad tika iztīrīts
ābeļdārzs, atjaunināts zālājs un ceriņu krūmi;
 skolas jubilejā tās dibinātāja Valda Avotiņa ģimene uzdāvināja sudrabeglīti,
kura aug skolas iekšpagalmā;
 no skolas pedagogu un audzēkņu dārziem atvesti apmēram sešdesmit
peoniju un īrisu stādi, kas nu jau priecē ar bagātīgiem ziediem;
 no pensionētas skolotājas dārza pie mums aug jauni etiķkociņi;
 skolas tradīcija – 9. klašu skolēni iestāda rododendru. Pagājušajā mācību
gadā rododendru stādus skolai dāvāja arī Salaspils botāniskais dārzs, kurā
strādā skolas audzēkņa vecāki;
 sadarbībā ar LLU ainavu arhitektūras pasniedzējiem un studentiem
apzinātas skolas teritorijas labiekārtošanas iespējas;
 par teritorijas sakopšanu un uzturēšanu rūpējas gan skolas tehniskais
personāls, gan pedagogi un skolēni mājturības, dabaszinību un klašu
stundās.

Dalība apzaļumošanas projekta konkursā bija loģisks darba turpinājums.
Projekta laikā (30.03.2017. – 28.11.2017.) pieejamā finansējuma ietvaros tika paveikts
sekojošais:
 Aicinājām talkā dārznieci Gunu Sietiņu, kura ieteica piemērotākās augu
šķirnes, kā arī palīdzēja ar padomiem nepieciešamo materiālu sagādē, augu
stādīšanā un audzēšanā.
 Skolas apzaļumošanas plāna skici zīmēja 9. klases audzēkņi.
 Lai paveiktu iecerētos darbus, rīkojām skolotāju – vecāku – audzēkņu talku
2017. gada maijā, sadarbībā ar SIA “Sietiņš GO” komandu. Talkā piedalījās
visas klases ar klases un grupas skolotājiem, ieinteresētie mācību
priekšmetu skolotāji un skolas tehniskais personāls, kā arī vairāki vecāki.
Skolotāji un audzēkņi ar patiesu prieku un entuziasmu strādāja visas dienas
garumā, un bija lepni par savu veikumu. Laika apstākļi mūs lutināja un visi
varējām kopējā darbā izbaudīt silto pavasara dienu!
 Talkas laikā tika veikti plānotie košumkrūmu stādījumi, iekārtota miķelīšu
dobe, mulčēti ziemciešu un košumkrūmu stādījumi, atjaunināts zālājs.
 Talkas norise tika atspoguļota skolas mājas lapā www.rvapsac.lv
 Par stādījumiem skolotāji un skolēni turpināja rūpēties līdz pat mācību gada
beigām, tos regulāri laistot (laistīšana sagādāja īpašu prieku!), bet vasaras
periodā tie bija skolas tehniskā personāla pārziņā.
 Sākoties jaunajam mācību gadam, skolas teritorijas zaļās zonas uzturēšanas
darbos atkal tika iesaistīti skolēni – atkārtoti tika mulčēti ziemciešu un
košumkrūmu stādījumi.
 Par to, ka stādījumi labi ieaugušies liecina tas, ka ar ziediem mūs jau
priecēja filadelfi, spirejas, hortenzijas un miķelīši, kā arī jau vairākus gadus
lepni ziedošās peonijas, kuras tradicionāli izmantojam izlaiduma telpu
noformēšanā. Ļoti ceram uz zeltainiem forsītiju ziediem agrā pavasarī!
 Vēlāk rudenī tika ieziemotas puķu dobes, bet rudens darbi noslēdzās
novembra beigās, kad tika pie mietiņiem piesieti košumkrūmi, lai tie ziemā
neciestu no sniega vai nejauši netiktu nobradāti.
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