Latvijas Mazpulku darbības pārskats
2017. gads
Kopumā 2017.gadā nodibināti 9 jauni mazpulku klubi. Mazpulkos gada beigās darbojas 140 mazpulki ar 2000 biedriem.

Projektu prioritārās tēmas 2017. gadā:
●

Šalotes sīpolu pētījums sadarbībā ar APP “Dārzkopības institūts”;

●

“Šalotes sīpoli biznesam” sadarbībā ar ž/s “Ezerkauliņi” un SIA “MAXIMA Latvija”;

●

piecu miežu šķirņu pētījums sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu Priekuļu pētniecības centru;

●

Pētnieciskais projekts ”Manas 100 tautas dziesmas”;

●

Mazpulcēnu “ Trušmīļu skola”

●

“Latviešu karavīrs laikmeta griežos” sadarbībā ar Jaunsardzes centru;

●

Mazpulku muzeja ekspozīcijas veidošana sadarbībā ar K.Ulmaņa muzeju “Pikšas”

●

Mežu pētījumi sadarbībā ar Latvijas Valsts meži:

●

“Lilijas Latvijai” sadarbībā ar biedrību “Lilium Balticum”

Mazpulcēnu

projektus izstrādājuši un sertifikātus par veiksmīgi realizētiem projektiem saņēmuši 949 mazpulcēni, veicinot

dārzkopības, lopkopības, mājturības, pētniecības, vides izglītības u.c. zināšanas un praktiskā darba iemaņas, prezentējuši veikumu
trijos novadu projektu forumos.

2017. gada nozīmīgāko pasākumu pārskats
Laiks

Pasākums

4. februāris

Konference “Mazpulki Latvijas
simtgadei”

15. marts

Apmācības par mazpulka
pašpārvaldes darba organizēšanu

11. februāris
16.marts
8. aprīlis
28. maijs
4. jūnijs
22. jūlijs
30.septembris
7.aprīlis

Mazpulku Trušmīļu skolas
semināri

12 mazpulcēni Izstāžu komplekss “Rāmava” un
“Ķīpsala” , trušu saimniecības Latvijā

Zemkopības
ministrija (ZM)

Goda nomināciju konkurss «Augsim
Latvijai» - mazpulcēni ar vismaz 5
gadu darba stāžu
Lielā talka - vides sakopšana

17 dalībnieki

Rīga, Zemkopības ministrija

ZM

Aktīvo
mazpulku
iniciatīvas
Kopā 100
dalībnieki
120 dalībnieki
333 dalībnieki

Mazpulki visā Latvijā

22.aprīlis
20. aprīlis un
8. novembris
28. aprīlis
3. maijs
4.maijs
4. maijs

Semināri sīpolu audzētājiem
Mazpulku pieccīņa Kurzemē
Mazpulku sporta spēles “Zaļais
starts”
Akcija «Apskauj Latviju!» - 100
ozolu stādīšana ap Latvijas robežu
Baltā galdauta svētki

Plānotais
dalībnieku
skaits
240 dalībnieki
no 90
mazpulkiem
36 dalībnieki

Norises vieta

Plānotais
finansētājs

Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka

IZM (Izglītības un
zinātnes ministrija)

Rīga

IZM

Saulesdārzs

ZM

Druva
Sēja

IZM
ZM

32 mazpulki

Apkārt Latvijas robežai

Ieslietu ministrija

Aktīvo
mazpulku

Mazpulki visā Latvijā

30.jūnijs
26.-27.jūlijs
16. augusts
7.jūnijs

110 dalībnieki
60 dalībnieki

Priekuļi

60 dalībnieki

Beja, Alūksnes novads

ZM

Visas vasaras
garumā

Mazpulcēnu salidojums
Saulesdārzā
Pētījumu projekta “Graudaugi
Latvijā mieži” seminārs
Konkurss “Zemes dēls un zemes
meita”
6 vasaras skolas – novadu mazpulku
nometnes

Rīga, Saulesdārzs, K>Ulmaņa
muzejs “Pikšas” un pieredzes vizītes
Zemgales mazpulkos
Saulesdārzs

~200
dalībnieki

Druva, Jaunlutriņi,
Alūksne, Tukums, Sece, Sigulda

ZM un ziedotāju
piesaiste

17.-21.jūlijs

Nometne «Visu daru es ar prieku!»

290 dalībnieki

Jaunpils

ZM uz ziedotāju
piesaiste

Visu vasaru

Rūpējamies par «Apskauj Latviju!»
ozoliņiem
Mazpulku un jauno zemnieku
salidojums “Active. Izspired. Rural”

15. jūnijs
16.jūnijs

6.-13.augusts
3. septembris
13. oktobris
7.oktobris
14.oktobris
21. oktobris
2.-3.novembris

Jauno vadītāju skola – semināru
cikls

iniciatīvas
20 dalībnieki

Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienas
atceres pasākums
Konkurss “Rītdienas Sējējs –
mazpulks”
Vidzemes mazpulcēnu projektu
forums
Latgales mazpulcēnu projektu
forums
Zemgales un Kurzemes
mazpulcēnu projektu forums
Latviešu karavīrs laikmetu griežos

IZM
ZM

100 ozoli ap Latvijas robežu
120 dalībnieki
no 16 Eiropas
dalībvalstīm
130 dalībnieki

Līgatnes novada “Ratnieki”

ES ERASMUS+

K.Ulmaņa muzejs “Pikšas”

ZM
ZM

187 dalībnieki

Uzvarētājs – Džūkstes mazpulks,
veicināšanas balvas Daugmales un
Ilzenes mazpulkiem
Salaspils

130 dalībnieki

Baltinava

138 dalībnieki

Aizpute

60 dalībnieki

Jaunjelgavā

3 mazpulki

ZM un ziedojumi
veicināšanas balvām
ZM un ziedojumi
veicināšanas balvām
ZM un ziedojumi
veicināšanas balvām
Aizsardzības
ministrija

10.-12.novembris

Brīvprātīgo apmācības «Izauguši
Latvijai»

20 dalībnieki

Bauskas novads

IZM

8.decembris

“Kas ir jauniešu vērtību formula”

100 dalībnieki

Latvijas Nacionālā bibliotēka

IZM

1.decembris

Mazpulcēnu tautas dziesmu
seminārs – projekta “Manas 100
tautas dziesmas noslēgums”
Jauniešu apmācības «Jauns līderis
laukos» decembrī

40 dalībnieki

Ikšķiles brīvā skola

IZM

30 dalībnieki

Amatas novads

IZM

2.-3.decembris

Veicinot uzņēmējdarbību un uzņēmīgumu, par tradīciju kļuvuši mazpulku ražojumu tirdziņi, kuros mazpulcēni izmēģina pirmos
soļus uzņēmējdarbībā, pārdodot izaudzēto vai saražoto. Pieredzes bagātākie mazpulcēni iesaistās biznesa projektā sadarbībā ar
z/s “Ezerkauliņi”, audzējot dārzeņus pārdošanai veikalos “Maxima LATVIA” un saņemot reālu samaksu par padarīto darbu.
Biedrība aktīvi iesaistās vides projektu darbā, sagatavojot un izdodot neformālās izglītības metodiskos materiālus, piemēram, vides
spēles un nodarbības - skat. http://www.geo.lu.lv/skolotajiem/lvaf-projekta-vides-laboratorija-traktora-sliedes-materiali/ un
metodiskos materiālus vides izglītības nodarbībām http://www.geo.lu.lv/skolotajiem/eez-projekts-klimata-valoda/, šobrīd sadarbībā
ar LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes speciālistiem http://mazpulki.lv/lv/page/projekti?read=40 top metodiskie materiāli
aprites ekonomikas veicināšanai https://www.geo.lu.lv/skolotajiem/projekts-60-elementi-tava-kabata/
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Jaunie novada saimnieki” ietvaros tiek veicināts strukturētais dialogs starp
jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzņēmējiem un atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši labāk izprastu
uzņēmējdarbības nozīmi novadu izaugsmē, kopīgās diskusijās domātu, kā mērķtiecīgi audzināt jaunos uzņēmējus savā novadā,
iedvesmotu jauniešus dzīvot savā novadā un pievērsties uzņēmējdarbībai. Kā arī šīs sarunas ir svarīgas, lai mudinātu jauniešus
darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Īstenotie projekti:
• Projektā „Mazpulku valstiskās audzināšanas programma” sniegtas jaunas prasmes mazpulku vadītājiem, mazpulku
jaunajiem līderiem-brīvprātīgajiem, veicināta jauniešu izpratne par organizācijas iespējām un būtību, uzlabota biedrības
iekšējā un ārējā komunikācija, stiprināta starptautiskā sadarbība, kā arī nodrošināta biedrības plānveidīga un ilgtspējīga
attīstība un iesaiste valsts un starptautiska līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos jaunatnes jomā. Nozīmīgākie pasākumi –
konference “Mazpulki Latvijas simtgadei” un “Jauniešu vērtību formula”, jauno vadītāju skola, apmācības semināri mazpulku
vadītajiem, mazpulcēniem un brīvprātīgajiem”, konkurss “Mazpulku pieccīņa”, mazpulku projektu darbs. Kopumā īstenotās
aktivitātes stiprinājušas jauniešu patriotismu un labo darbu pienesumu Latvijas valsts simtgadei, valstiskās audzināšanas
kvalitāti, neformālās izglītības metožu plašu izmantošanu, līderu motivēšanu un izglītību, kā arī biedrības administratīvo
stabilitāti.
•

Projektā „Mazpulki Latvijas simtgadei” nodrošināta vides saudzēšanas tēmas aktualizēšana jauniešu auditorijai un
biedrības „Latvijas Mazpulki” ilgtspējīga darbība. Veicināta pozitīva sadarbība mežu izziņas, darba un latviskuma ideju
īstenošanai, kā arī veicināta Latvijas jauniešu atbildība par savu novadu un apkārtējo vidi. Veicināta bērnu un jauniešu
interese ar uzņēmējdarbību ar laukiem saistītās nozarēs, projektu darba metodēm, kā arī attīstītas bērnu un jauniešu
pētnieciskās iemaņas, popularizējot saturīgu brīvā laika pavadīšanu dabā, saudzīgu attieksmi pret vidi un attīstot jauniešu
līderprasmes. Nozīmīgākās aktivitātes – nometne “Visu daru es ar prieku!” Jaunpilī, novadu nometnes Saldus, Tukuma,
Alūksnes, Jaunjelgavas novados, līderu seminārs “Jauns līderis laukos”, reģionālie projektu forumi Salaspilī, Baltinavā un
Aizputē, sporta spēles “Zaļais starts” Sējā. Projekts īstenots ar Latvijas Valsts mežu ziedojumu – dāvinājumu atbalstu.

•

Biedrība “Latvijas Mazpulki” laikā no 2017.gada 28.augustm līdz 2018.gada 27.martam īsteno Eiropas Savienības
programmas Erasmus+ projektu “Jaunie novada saimnieki”. Projektā iesaistīti jaunieši vecumā no 13 gadiem, lēmumu
pieņēmēji, jaunatnes jomas eksperti un uzņēmēji. Projektā stiprināts strukturētais dialogs starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzņēmējiem un atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši labāk izprastu uzņēmējdarbības nozīmi
novadu izaugsmē, kopīgās diskusijās domātu, kā mērķtiecīgi audzināt jaunos uzņēmējus savā novadā, iedvesmotu
jauniešus dzīvot savā novadā un pievērsties uzņēmējdarbībai. Projekta ietvaros 2017. gadā notika diskusijas Madonā,
Kārsavā, Saldū un Kandavā. Visi jaunieši, kuri piedalījās projektā, viesojās vietējos uzņēmējus un izzinātāja kādas prasmes
ir nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju un kāpēc svarīgi veidot uzņēmumus un saimniecības tieši lauku reģionos. Pētījuma
atziņas veidojas kā pamats diskusijām ar lēmumu pieņēmējiem par to, kas jauniešiem būtu nepieciešams, lai viņi nākotnē
kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem. Diskusiju rezultātā apkopotas atziņas un ierosinājumi, kuri noderēs turpmākai mazpulku,
vietējo uzņēmēju un novada pārvaldes sadarbībai gan vietējā līmenī, gan citos Latvijas novados.

•

Vides aizsardzības fonda līdzfinansētajā projektā “60 elementi Tavā kabatā” ietvaros sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un
zemeszinātņu fakultātes zinātniekiem izstrādāti mācību materiāli aprites ekonomikas apziņas veidošanā, apmācīti 60 jaunie
vides viedokļa līderi, novadītas izglītojošas nodarbības ap 2000 jauniešiem, savākti un pārstrādei nodoti vairāk kā 2500
veco, nelietoto telefonu, izveidota telefonos izmantoto minerālu kolekcija un gūta iedvesma videi draudzīgiem darbiem.

•

ES programmas “ Erasmus +” personu mobilitātes projektā mācību nolūkos organizēts salidojums sadarbībā ar 12 Eiropas
partnerorganizācijām “Active.Inspired. Rural.”Projektā īstenota Eiropas lauku jauniešu apmaiņas programma, veicinot
zināšanas un aktīvu līdzdalību vides ilgtspējas un saglabāšanas jautājumos Eiropā, veicinot sadarbību, personiskās rīcības
apzināšanos un seku novērtēšanu un kopīgu lēmumu pieņemšanu.

•

ES projekta “Pasākum vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” ietvaros īstenota
četru nometņu “Veselīgs un kustīgs” norise Druvā (2x), Zaņā un Jaunlutriņos sociālā riska grupas mērķauditorijai.
Saņemts Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts “Datorspeciālista padoms bezpeļņas organizācijām Rīgā un tās
apkārtnē” – konsultācijas un tehniskais atbalsts organizācijas datortehnikas pārvaldības sakārtošanai.
Īstenota plaša starptautiskā sadarbības programma, veicinot sadarbību ar RuralYouthEurope lauku jauniešu organizācijām
Eiropā (Somiju, Zviedriju, Igauniju u.c.) un Global 4-H Network dalīborganizācijām, kas pārstāv 4 – H klubus pasaulē.

•
•

Publicitāte:
• Izdoti 3 laikraksta „Mazpulks” numuri http://mazpulki.lv/lv/page/avize
• www.mazpulki.lv,
• facebook.com/mazpulki
• https://www.youtube.com/user/MazpulkiTV
Mazpulku padomes atbildīgā sekretāre

Ilze Jukņēviča

10.04.2018./Rīgā

