Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jauniešu iniciatīvas projekts
“Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas teritorijas
apzaļumošana sagaidot Latvijas 100 gadi”
Norises laiks: 03.04.201. – 30.11.2017.
Norises vieta: Andreja Pumpura
Rīgas 11. pamatskola
Atbildīgie: Bruno Pikelners, Valdis
Kurilovičs, Daina Bleive, Elita Evertovska
Mērķauditorija: 1. – 9. klašu skolēni
Mērķis: Aktualizēt un veicināt izglītības iestādes līdzdalību skolas teritorijas apzaļumošanā
Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu ietvaros.
Uzdevumi:
1. Veicināt izglītības iestādes līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij.
2. Iesaistīt līdzdalībā izglītojamos visos projekta posmos (plānošana, īstenošana,
izvērtēšana).
3. Apzaļumot un labiekārtot izglītības iestādes teritoriju.
4. Nodrošināt projekta norises redzamību publiskajā telpā (plakāti, bukleti, foto albumi
prezentācijas materiāli).
5. Veidot sadarbību plānotajās aktivitātes starp izglītības iestādes padomi, vecākiem,
pedagogiem un izglītojamo pašpārvaldi.
Plānoto darbu plāns
Nr.
Plānotais darbs
Izpildes
Atbildīgā persona
termiņš
1.
Ainavu arhitekta konsultācija, kā sakopt Marts
Direktores vietnieks
un estētiski noformēt izglītības iestādes
saimniecības jautājumos:
teritoriju
Bruno Pikelners
2.
Izglītības iestādes teritorijas
Marts
Bioloģijas skolotāja: Daina
apzaļumošanas plāna sastādīšana
Bleive
3.
Projekta īstenošana
Aprīlis Direktores vietnieks
novembris saimniecības jautājumos:
Bruno Pikelners, Valdis

Kurilovičs
4.

Projekta darba atspoguļošana skolas
interneta vietnē

Aprīlis novembris

5.

Projekta darba prezentēšana un
izvērtēšana

Novembris

Bioloģijas skolotāja: Daina
Bleive
Direktores vietniece
informātikas jautājumos: Elita
Evertovska
Direktores vietniece
informātikas jautājumos: Elita
Evertovska

Paveiktais:
1. Pēc ainavu arhitektes ieteikumiem tika izveidots mācību iestādes apzaļumošanas teritorijas
plāns un realizēti šādi apzaļumošanas darbi:
1) Zāliena ielabošana un atjaunošana: 318,46 m2- melnzeme, minerālmēsli, zāliena
sēklas.
2) Kadiķu dobes formēšana: 10,12 m2.

3) Tūju dobju ielabošana-mulcēšana: 72,36 m2, jo mulča atvieglo augu kopšanu.
4) Rododendru dobes ielabošana un atjaunošana:
a) 5 rododendru stādu (50 cm, 5-6 zari) iegāde un iestādīšana,
b) rododendru augsnes iegāde un iestrādāšana: 22,88 m2.
5) Vasaras puķu stādījumu papildināšana puķu dobē pie skolas: 80 stādi - atraitnītes, 2
sēklu paciņas - samtenes, 30 stādi – petūnijas.
6) Esošo hortenziju krūmu sadalīšana 3 stādos un pārstādīšana.
7) 5 hortenzijas ”Grandiflora” stādu iegāde un iestādīšana ( 50 -60 cm, 4 – 5 zari),
8) Sīpolpuķu iegāde un iestādīšana puķu dobē pie skolas: 50 gab.- krokusi, 30 gab. hiacintes.
9) 12 vilkābeļu stādu iegāde un iestādīšana.
10) Papildināt rožu dārzu ar vienu rozes stādu.
11) 10 dekoratīvo puķu trauku iegāde.
12) Visu dekoratīvo augu mēslošana ar minerālmēsliem.
Rezultāti:
1. Skola veicinās līdzdarbības un piederības sajūtu Latvijas valstij.
2. Skolas vide kļūs sakoptāka un skaistāka, lai ikviens iedzīvotājs varētu priecāties par
estētiski glīti sapostu vietu mūsu mikrorajonā.
3. Bērnu un jauniešu lietderīga, videi draudzīga darbība, attīstot projektu sagatavošanas un
realizēšanas prasmes.
4. Projektam ir nodrošināta redzamība publiskajā telpā: plakāts pie skolas stenda, publikācija
skolas mājaslapā, bukleta izveide, foto albumi un prezentācija, video materiāla
gatavošana.
5. Plānotās aktivitātes sekmēs skolas padomes, vecāku, pedagogu un izglītojamo
pašpārvaldes sadarbību.
Skolēnu pašpārvalde, 9. klašu izglītojamie un atbildīgie par projekta īstenošanu: Bruno

Pikelners, Valdis Kurilovičs, Daina Bleive, Elita Evertovska
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