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1. sadaļa – Ziņas par pretendentu 
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Atbildīgās personas vārds, 
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Ija Lasmane, 
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E-pasts r69vs@riga.lv 
 

 

2. sadaļa – Projekta apraksts (mērķis, uzdevumi, īstenošana un paveiktā 

prezentēšana) 

Rīgas 69. vidusskola jau 2017. gadā iesaistījās jauniešu iniciatīvas projektu konkursā 

“Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Pirms gada, īstenojot sagatavoto projektu, 

Vislatvijas Lielās talkas dienā tika īstenota projekta ideja par skolas teritorijas 

sakārtošanu un dekoratīvo stādījuma dobes jeb košumdārza ierīkošanu skolas ēkas 

centrālās ieejas daļas fasādes priekšā. Toreiz talkas dienā piedalījās 174 dalībnieki – gan 

skolēni, gan vecāki, gan skolas tehniskie un pedagoģiskie darbinieki. Šo iniciatīvu kā 

ļoti veiksmīgu vērtēja visas iesaistītās puses. Tāpēc jau 2017./2018. mācību gada 

sākumā uzsākām darbu pie ideju apzināšanas jaunam projektu konkursam. Vecāku 

kopsapulcē 2017. gada 27. septembrī, prezentējot skolā paveikto 2017. gadā, 

aktualizējām ideju par atkārtotu iesaistīšanos apzaļumošanas konkursā. Par projektu tika 

diskutēts arī Skolas padomes sēdēs 2017. gada 23. novembrī un 2018. gada 15. februārī, 

kur piedalījās gan vecāku, gan skolēnu, gan pedagogu pārstāvji. Tika izveidota darba 

grupa, kas apkopoja idejas, noskaidroja izmaksas. Arī atjaunotā Skolēnu padome 

izsludināja ideju konkursu.  

Tā kā darbojamies Ekoskolu kustībā, rūpes par sakoptu vidi ap mūsu skolu ir viena no 

skolas darba prioritātēm, pie tam idejas realizējot kopīgiem spēkiem un sadarbojoties.  

2018. gadā  skolas iekšpagalmā vēlamies izveidot daudzgadīgus puķu stādījumus un 

Zaļo klasi. Pie tam, realizējot šo ideju, tiek domāts arī par resursu ilgtspēju – Zaļās 

klases solu izgatavošanai tiktu izmantoti veco, norakstīto skolēnu krēslu metāla karkasi, 

piešķirot tiem “otro elpu”. Zaļās klases izveidošanai tiks izmantots līdzfinansējums. 

Tāpat, izveidojot puķu dobes, tiks izmantotas daudzgadīgās puķes, lai tās priecētu mūs 

gadu no gada. 
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Projekta mērķis 

Sagaidot Latvijas 100-gadi, pašu spēkiem, iesaistot skolēnus, vecākus un Rīgas 69. 

vidusskolas un BJC Kurzeme darbiniekus, turpināt sakārtot un apzaļumot skolas 

teritoriju, īpaši iekšpagalmu, izveidojot Zaļo klasi ar dekoratīvajiem ziedu stādījumiem 

100 m2 platībā, kopīgā darbā stiprinot skolas vērtības – sadarbību, atbildību un 

piederības sajūtu skolai. 

 

Projekta uzdevumi: 

1) veicināt sadarbību starp skolēniem, vecākiem, skolas un BJC Kurzeme 

darbiniekiem, organizējot Lielās Talkas dienā 2018. gada 28. aprīlī Rīgas 69. 

vidusskolas teritorijas sakopšanas un apzaļumošanas talku, pirms tam veicot 

detalizētu pienākumu un atbildības sadali un nozīmējot atbildīgos cilvēkus, 

2) talkas dienā skolas iekšpagalmā atjaunot vienu jau esošu dobi ar cidoniju 

stādījumiem (izmērs 22,5m*1,2m = 27m2), izveidot četras jaunas dekoratīvo augu 

un ziedu dobes ar kopējo  platību 100 m2, kuras simbolizēs mūsu veltījumu 

Latvijas simtgadei. 1. dobe – 58m2 (2,5m*23,2m), 2. un 3. dobe – katra 11,4 m2 

(1,2m*9,5m), 4. dobe – 19,2m2 (1,2m*16m) saskaņā ar skicēm Pielikumā;  

3) saskaņā ar Pielikumā pievienotajām skicēm, izveidot Zaļo klasi – koka terasi 

(6m*9m) un aprīkot to ar 5 soliem, kuru izgatavošanai tiktu izmantoti veco, 

norakstīto skolēnu krēslu metāla karkasi un dēļi, 

4) talkas dienā veikt skolas teritorijā esošā zālāja sakopšanu un atjaunošanu, 

attīrīšanu no sūnām, piesēšanu un mēslošanu, 

5) ierīkot hortenziju stādījumus 50m garumā gar skolas teritorijas robežu (paralēli 

Imantas ielai), saskaņā ar Pielikumā pievienoto skici, 

6) nodrošināt projekta publicitātes aktivitātes, popularizējot ar Rīgas 69. vidusskolas 

un Rīgas domes atbalstu sakoptas publiskās zonas izveidošanu Imantā, 

gatavojoties Latvijas simtgadei, kā arī popularizējot savu izglītības iestādi kā 

Ekoskolu, kuras apkārtnē ir plašas apzaļumotas teritorijas un Anniņmuižas mežs, 

kā skolu, kam rūp apkārtējā vide.  

 

Projekta sagaidāmie rezultāti: 

1) talkas plānošanā būs iesaistījušies vismaz 14 cilvēki (administrācija, skolēni, 

skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki), 

2) talkā būs iesaistījušies vismaz 100 cilvēki (skolēni, vecāki, 69. vidusskolas un 

BJC Kurzeme darbinieki), nostiprinājusies piederības sajūta skolai, notikusi 

veiksmīga sadarbība starp Skolas padomi, Skolēnu padomi, Ekopadomi, 

skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem, aktivizēta Vecāku padomes un 

Skolas padomes iesaistīšana skolas attīstības plānošanas un skolas dzīves 

organizēšanas pasākumos, 

3) Rīgas 69. vidusskolas skolēniem un BJC Kurzeme bērniem būs pieejama āra 

nodarbību organizēšanai sakopta vide – uz koka terases (izmērs 6m*9m) iekārtota 

Zaļā klase ar 5 soliem un zālājs ar 5 ziedu un dekoratīvo stādījumu dobēm – 

atjaunota viena dobe 27 m2 platībā un no jauna ierīkotas 4 dobes ar kopējo platību 

100 m2, 

4) gar skolas teritorijas robežu (paralēli Imantas ielai) tiks izveidoti dekoratīvo 

krūmu stādījumi 50 m garumā, 

5) lai nodrošinātu projekta publicitāti, būs sagatavota informācija un ilustratīvie 
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materiāli par to, kā projekta laikā mainījusies skolas teritorija (1 foto albums 

papīra formātā, foto galerijas un apraksti skolas mājas lapā www.r69vsk.lv un 

skolas facebook lapā; preses relīze www.e-skola.lv), skolā būs pieejams plakāts 

par projektu un paveikto projekta laikā, informācija tiks iesniegta arī Ekoskolu 

žūrijai. 

 

Plānotās darbības (aktivitātes) dažādos projekta posmos. 

Plānošanas posms:  

- tiks izplatīts aicinājums piedalīties talkā – plakāts pie skolas ieejas, informācija 

skolas mājas lapā un facebook lapā, informatīvas vēstules vecākiem e-klasē, 

- iesaistot vecākus, Skolas padomi, Ekopadomi, Skolēnu padomi un darbiniekus 

(darba grupas sanāksmes vismaz 1 reizi 2 nedēļās, sākot no 19. marta), detalizēti 

tiks saplānots darbs, iepriekš sadalot skolas teritoriju atsevišķos sektoros, nosakot 

atbildīgo personu un precīzi aprakstot veicamos darbus un tam nepieciešamos 

darbarīkus un materiālus, 

- iesaistot klašu audzinātājus, tiks apzināti potenciālie talkas dalībnieki un viņiem 

pieejamie darbarīki, 

- savlaicīgi izdarīti pasūtījumi un sagādāti nepieciešamie materiāli, 

- dārznieces vadībā teritorijā tiks veikti sagatavošanas darbi saistībā ar apstādījumu 

un terases  ierīkošanu, 

- sagatavots sākotnējais vizuālais materiāls (teritorija fotogrāfijās). 

 

Lielās Talkas dienā 28. aprīlī (ja nepieciešams – darbu pabeigšana var turpināties līdz 

31. maijam) galvenie veicamie darbi (skat. Skolas teritorijas skicē atzīmētos objektus): 

- skicē objekts Nr.1 - dekoratīvo stādījumu (cidoniju) dobe gar fasādi – sakārtoti 

iepriekš esošie stādījumi (skat. Pielikumā 1. un 2. attēlu), 

- skicē objekti Nr.2 un Nr.3 – 4 no jauna ierīkotas dekoratīvo stādījumu dobes 

iekšpagalmā ar kopējo platību 100m2 (skat. Pielikumā 1. un 2. attēlu), 

- skicē objekts Nr.4 – koka terases pamata izveidošana un terases dēļu ieklāšana 

(izmērs 6m*9m) Zaļās klases iekārtošanai, aprīkojot ar pašu spēkiem 

izgatavotiem 5 soliem (pielikumā skices 4. – 7. attēlā), 

- skicē objekts Nr.5 – dekoratīvo krūmu stādījumu rinda gar skolas teritorijas žogu 

(paralēli Imantas ielai), 

- pārējā teritorijas daļā, izmantojot aeratoru, sakopt un ar piesēšanu un mēslošanu 

atjaunot zālājus, sakopt un izzāģēt krūmus, ābeles, u.tml, 

- vizuālo materiālu gatavošana (foto un video), pasākuma dokumentēšana. 

 

Pasākums Lielās Talkas noslēgumā: 

- Mazie Baltā galdauta svētki (pēc aicinājuma 4. maiju atzīmēt kā Baltā galdauta 

svētkus) – beidzoties talkai, kopīga tējas dzeršana, līdzi paņemto cienastu 

baudīšana, pasākuma pārrunāšana, izvērtēšana, intervijas, aktīvāko atbalstītāju 

godināšana, nelielu piemiņas dāvaniņu pasniegšana (konfektes ar skolas logo, 

magnētiņi ar skolas simboliku). Šī tradīcija tiek saglabāta no 2017. gada talkas 

dienas. 

 

Papildus informācija par plānotajiem stādījumiem un Zaļo klasi: 

Dobēm jāsagatavo piemērota augsne un jāsagādā augi. Tā kā vietām ir smilts augsnes, 

http://www.r69vsk.lv/
http://www.e-skola.lv/
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nepieciešami 2 konteineri, kur sabērt liekās smiltis, kā arī nogrābto un noaerēto zāliena 

atlikumu un citus atkritumus. Augsnes ielabošana puķu dobēm nepieciešama 30-45 cm 

dziļumā, sīpolpuķu audzēšanai 50-60 cm dziļumā, koku stādīšanai – 90-100 cm dziļumā. 

Traktoru augsnes virskārtas noņemšanai stādījumu vietās, sadarbojoties ar vecākiem, 

nodrošināsim kā līdzfinansējumu.  

Augu garums dobē pārsvarā būs 50-70 cm. Uz 1 m2 šāda garuma augus stāda 4-6 gab. 

100 m2 būs vajadzīgas apmēram 400-600 ziemcietes. Vidēji 500 gab. Augstās 

ziemcietes (>90cm) stāda 50-90cm attālumā vienu no otras. Vidēji augstās (līdz 90 cm) 

stāda 30-50 cm attālumā. Zemās ziemcietes (20-50cm) stāda 25-35 cm attālumā.  

Lai optimizētu izmaksas, daļa puķu tiks iegādātas kā jaunstādi no SIA “Onava” un 

“SilJa”. Daļa tiks iepirktas vietējās stādaudzētavās (Inčukalns, Puķu Lauki, Baižas, 

Baltezers u.c.). Dienvidu sienai tuvākajā dobē tiks iestādītas 6 magnolijas. Puķu dobju 

ideja ir veidot kaut ko līdzīgu Pīta Ūdolfa (Piet Oudolf) dobēm  (skat. Pielikumā pie 

skicēm 3. attēlu). 

Sadarbojoties skolai ar vecākiem un skolēniem, tika pieņemts lēmums izveidot Zaļo 

klasi – ieklājot terasi ar dēļu segumu, lai mācību procesu padarītu interesantāku, 

organizējot āra nodarbības. Koka terases iekārtošanai tiks piesaistīts līdzfinansējums 

(skat Pielikumā tāmi). 6m*9m plašā koka terase tiks aprīkota ar pašu spēkiem 

izgatavotiem 5 soliem, dodot skolas vecajiem krēsliem un galdiem “otro elpu” – 

atjaunojot metāla daļu krāsojumu un pieskrūvējot dēļus pie metāla karkasiem. (skat. 

pielikumā attēlus 4.-7.). 

Plānojot dekoratīvo krūmu (hortenziju) stādījumu rindu gar skolas teritorijas žogu 

paralēli Imantas ielai, tika domāts par vizuālo skatu, jo lielākā daļa no sētām, kas 

norobežo privātmāju teritorijas, ir sliktā stāvoklī, apaugušas ar apiņiem. Šajā vietā ir ēna 

un mitrums. Tieši šādi augšanas apstākļi ir piemēroti skarainajām hortenzijām. Ja 50 m 

apstādītu ar hortenzijām, tad uzmanība tiktu pievērsta hortenziju ziedu kupenām, nevis 

blakusesošajām ēkām. (skat. pielikumā attēlus 8.-9.) 

 

Lielās Talkas devīze 

Arī 2018. gadā, tāpat kā 2017. gadā, mūsu devīze: “Visi par vienu – strādājam 

kopā visu dienu!” 

 

Projekta izvērtēšana. 

Izvērtēšana notiek 3 posmos: 

- projekta īstenošanas procesā darba grupa, kuras sastāvā ir gan vecāku, gan 

skolēnu, gan administrācijas, gan pedagogu, gan tehnisko darbinieku pārstāvji, 

tiekas darba grupas sanāksmēs un izvērtē paveikto, salīdzina paveikto ar 

plānotajiem rezultātiem, precizē turpmākās aktivitātes; 

- pēc projekta īstenošanas rezultātu izvērtēšanai veic anketēšanu, izmantojot papīra 

formāta anketas un/ vai elektroniski interneta vidē aizpildāmas anketas, iesaistot 

projekta īstenošanā ieinteresētās personas – skolēnus, skolotājus, vecākus, 

tehniskos darbiniekus, 

- intervijas/ sarunas ar projekta dalībniekiem. 

 

Publicitāte: 

1) pirms Lielās Talkas organizēšanas - aicinājums uz Lielo Talku, izvietojot plakātu pie 

skolas, kā arī ievietojot informāciju skolas mājas lapā un facebook lapā, 
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2) informācija par projektu un foto galerijas ar aprakstiem skolas mājas lapā 

https://www.facebook.com/r69vsk/, aktuālā informācija skolas facebook lapā, 

3) foto albums (papīra formāta) un apraksti par projekta aktivitātēm, 

4) preses relīze par skolas apkārtnes sakopšanu un talku kopumā e-skolā,  

5) informatīvie plakāti pie skolas un BJC Kurzeme, 

6) informācija Ekoskolu atskaitē, 

7) skolas telpās fotogrāfiju stends. 

 

Projekta ilgtspēja 

Dekoratīvo stādījumu dobēs plānotie augi ir daudzgadīgi, piemēroti augšanai saulainās 

vietās. Stādījumi – viegli kopjami. Izveidotās dekoratīvo augu dobes var tikt izmantotas 

dabaszinību stundās sākumskolas klasēs dabas novērojumu veikšanai, pētniecībai. 

Iekārtotā Zaļā klase izmantojama visās klašu grupās āra nodarbību organizēšanai gan 

mācību stundu laikā, gan ārpusstundu aktivitātēs. 

 
 

Direktors: 

Vārds, uzvārds 

Ija Lasmane 

Paraksts: 

Datums: 27.02.2018. 

 

  

 

https://www.facebook.com/r69vsk/

