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Tukuma Raiņa ģimnāzijā atbalsta jauniešu iniciatīvas
Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešiem jau otro gadu tika izsludināts mecenāta Ģirta Rūdas konkurss
“INCEPTUM”, kura mērķis ir veicināt inovatīvu ideju ģenerēšanu un jauniešu radošumu, motivēt un finansiāli
atbalstīt jauniešu ideju realizāciju, uzņemoties līdzatbildību apkārtējās vides un sabiedrības veidošanā.
2018.gadā tika prezentēti četri ideju projekti, kuri arī saņēma vērtēšanas komisijas atzinību un tika realizēti
līdz šī gada jaunajam mācību gadam.
1. vieta un finansiāls atbalsts Madarai Račei un Andželikai Haselbaumai-Aselbaumai par projektu
“Būsim “zaļi” zem zaļajiem skolas ozoliem”, kura ievaros meitenes, atbalstot “zaļo” dzīvesveidu, piedāvā
skolasbiedriem un pedagogiem iespēju šķirot atkritumus, izvietojot ģimnāzijas gaiteņos īpašus konteinerus ar
norādēm.
2. vieta un finansiāls atbalsts Līgai Lielmanei par projektu “Vienoti ar skolu”. Līgas ideja bija par
piederības izjūtas veidošanu starp skolu un skolēniem, piedāvājot džempera modeli ar izšūtu ģimnāzijas logo.
Pirmie džemperi jau ir izgatavoti un prezentācijas nolūkos izdalīti skolēnu parlamenta pārstāvjiem. Katram
ģimnāzijas jaunietim tiek dota iespēja džemperi pasūtīt pēc sava izmēra un krāsas (bordo vai zaļš) un iegādāties
par attiecīgu samaksu.
3.vieta un finansiāls atbalsts Aleksai Matvejevai un Martai Krūmiņai par projektu “Rožu dobes izveide
Tukuma Raiņa ģimnāzijas apstādījumos”. Meitenes ar skolasbiedru palīdzību un pieredzējušas dārznieces
uzraudzībā izveidojušas rožu dobi Latvijas karoga formā, kuras izmēri ir 10 kvadrātmetri. 50 rožu stādi iegādāti
pie tukumniekiem labi zināmās rožu audzētājas Dailas Trubiņas. Paldies par skaistajām rozēm! Plānots rožu
dobi pieteikt kā apskates objektu Tukuma viesiem “Rožu takas“ ietvaros.
4. vieta un veicināšanas balva projektam “Mūzikas diena”, kuru pieteica Natālija Pletčere. Natālijas
ideja bija par skaļruņa iegādi, lai starpbrīžos varētu atskaņot dažādu stilu mūziku. Skaļrunis ir iegādāts, bet
projekta koncepcija tiek nedaudz koriģēta un ir vēl izstrādes stadijā, lai to pilnveidotu.
Projekta “INCEPTUM” realizēto projektu atskaites un izvērtēšanas pasākumā, kas sakrita ar pirmo
skolas dienu - šogad 3.septembri-, skolēniem tika noorganizēts “X FAKTORA“ uzvarētāja Artura Gruzdiņa
koncerts. Ideju par koncertu pirmajā skolas dienā, lai pamainītu ierastā svinīgā pasākuma scenāriju, izteica no
skolēnu parlaments. Notikumu kopums, kas iedrošina jauniešus domāt, viss ir iespējams.
Konkursa “INCEPTUM” iniciators un mecenāts Ģirts Rūda ir ģimnāzijas absolvents un daudzus gadus
atbalstījis skolu un pedagogus. Sarunās ar skolēniem, stāstot savu stāstu par izaugsmi, veiksmēm un
neveiksmēm, motivējis jauniešus izvirzīt un sasniegt mērķus. Jā, viņš ir līderis, kurš veiksmīgi un mērķtiecīgi
veidojis karjeru, bet viņš ir arī draugs, ar kuru kopā var no sirds izsmieties, izrunāties un sajust
plecu - atbalstošu un stipru. Ģirts prot atrast to vienojošo vilni ar jauniešiem, kurā viņš pats ir ģimnāzists.
Pateicamies absolventam Ģirtam Rūdam un līdzfinansētājiem - Tukuma novada Domei un absolventam
Kārlim Priedītim, projekts ir veiksmīgi realizēts plānotajā apjomā.
Pateicamies arī par sadarbību Tukuma Raiņa ģimnāzijas administrācijai, pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem, jauniešiem, kuri iesniedza un realizēja projektus, viņu vecākiem un atbalstītājiem.
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