BIEDRĪBA “LATVIJAS MAZPULKI”
Reģ. Nr. 40008002762, Ezermalas 28-2, Rīga LV- 1014
tālr. 67557998, mazpulki@inbox.lv, www.mazpulki.lv

a/s Swedbank, kods HABALV22,
konta Nr. LV49HABA000140J038228
Rīgā, 12.04.2018.
Nr. 6.1./22
Arvīdam Bļodniekam
19 N. Mountain Avenue Montclair,
NJ 07042 ASV
Pārskats par saņemtajiem ziedojumiem 2017. gadā
Latvijas mazpulki 2017. gadā saņēmuši sekojošus ziedojumus no
A.Bļodnieka kunga ASV ar pārskaitījumu uz A/S ”Swedbank” kontu Nr.
LV49HABA000140J038228, kas konvertēti euro valūtā:
07.02.2017. 933.53 EUR
04.04.2017. 918.36 EUR
13.07.2017. 847.46 EUR
kopā 2699.35 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 35 centi).
Ziedojums izlietots:
1. aktīvo un mazpulku darbu atbalstošo mazpulku ģimeņu godināšanai
projektu forumu – godinātas 44 ģimenes dāvinot dažādu šķirņu ābeļu
stādus;
2. iegādājoties stādmateriālu – sīksīpoliņus “Šalote” mazpulcēnu sīpolu
pētījuma projekta īstenošanai – izdalīti 250 mazpulcēniem, kuri veica
pētījumu projektus;
3. projektu

forumu

ēdināšanas

izdevumu

atmaksai,

samazinot

mazpulcēnu dalības maksu projektu forumos un nometnē;
4. mazpulku tautasdziesmu semināra dalībnieku sumināšanai;
5. laikraksta “Mazpulks” tipogrāfijas izdevumiem.

Pakalpojumu sniedzējs

Prece

Summa

Samaksas

SIA ”Saldus pārtika”
ZS “Vīksnas 1”
PŪRES DĀRZKOPĪBAS
IZMĒĢINĀJUMU STACIJA
AS
SIA “Sedumi”
SIA “Pietālava”
SIA “Līvas grupa”
Agrimatco Latvia SIA
SIA “Talsu tipogrāfija”

Saldumi mazpulcēnu
tautas dziesmu
semināra dalībniekiem
Ābeļu stādi
Ābeļu stādi
Ābeļu stādi
Pārtikas preces projektu
forumiem
Pārtikas preces
nometnei “Visu daru es
ar prieku!”
Sīksīpoliņi “Šalote”
mazpulcēnu sīpolu
projektu īstenošanai
Laikraksta “Mazpulks”
izdošana
Kopā

EUR

datums

47,00
126, 00

08.12.2017
11.10.2017

126,00
160,00

13.10.2017
18.10.2017

601,06

18.10.2017

107,63
27.07.2017
1386,14

12.04.2017

271,52

25.01.2017

2699,35

Mazpulku vārdā izsaku lielu pateicību par ilgadīgo ziedojumu atbalstu un kas
palīdz atmaksāt svarīgus izdevumus, lai mazpulcēniem dalība mazpulku
pasākumos būtu lētāka un mēs varētu atbalstīt aktīvakos un čaklākos
dalībniekus.
Esam priecīgi, ka pēc 26 mazpulku atjaunošanas gadiem Latvijas valdība ir
beidzot novērtējusi gan mazpulku, gan Latvijas skautu un gaidu organizāciju
darbu ar jaunatni un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2017. gada ietvaros mazpulku aktivitātes tika

finansētas

par 100 000 EUR, atbalsta programmu palielinot 10 reizes, salīdzinājuma ar
iepriekējiem gadiem. 2017. gads pierādīja, ka valsts atbalsts ir ļoti
nepieciešams

un

nozīmīgs,

bet

mazpulku

padomei

jāstrādā

pie

līdzfinansējuma piesistesarī nākotnē, lai ne tikai noturētu organizācijas
aktivitāti, bet paplašinātu dalībnieku skaitu un veicinātu jaunu aktīvu mazpulku
dibināšanos.
Tā, kā valsts finansējums nenosedz pilnu gadu un neietver visus
nepieciešamos izdevumu veidus, ļoti nozīmīgs ir ziedotāju

un sponsoru

atbalsts arī turpmāk.
Pateicībā par atbalstu

Ilze Jukņēviča
Mazpulku padomes atbildīgā sekretāre

