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Mālpils novada vidusskolā biedrības “Latvijas Mazpulki” organizētais 

PuMPuRS projekts  

  
 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) regulāri aicina Latvijas PuMPuRS  

(tulkojumā- atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) projektā iesaistītās 

pašvaldības izsludināt konkursu projekta pieteikumiem, kurus raksta biedrības. Mālpils 

novada vidusskola no 2018. gada jau ir iesaistījusies PuMPuRS projektā, no 2017.gada skolā 

ir biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulcēni . Šīs sadarbības rezultātā tapa  projekts “Es arī 

varu tā!” 

Mazpulku projekta mērķis ir Mālpils jauniešus ieinteresēt, apmācīt un iesaistīt 

izglītojošās aktivitātēs, kļūstot par  organizatoriem un aktivitāšu plānotājiem, sev ērtas, 

pieņemamas un saudzējamas vides izveidotājiem pie savas skolas.  Vienas nedēļas garumā 

jaunieši mācījās, sportoja, radīja, organizēja. To visu palīdzēja realizēt Mālpils novada 

vidusskolas absolventi - tagad veiksmīgi katrs savas jomas speciālisti.  

Projekta konkrētais mērķis ir izvirzīts tā, lai mainītu situāciju, papildinātu skolēnu 

iespējas droši, pareizi nodarboties ar sporta aktivitātēm pie skolas, justies ērti un būt 

piederīgam savam novadam, sajusties kā saimniekam, rūpēties par sava darba augļiem.  

Skolas apkārtne jau ir iekārtota tā, lai skolēni varētu savu brīvo laiku te  dažādi un 

interesanti pavadīt, ko jaunieši labprāt dara. Aktīvi darbojoties, reizēm gadās traumas, jo  

nepareizi tiek  lietots sporta inventārs, ir novēroti neveselīga uztura lietošanas paradumi. 

Diemžēl ir vērojama nesaimnieciska  attieksme pret izmantojamo inventāru, apkārtnes 

piesārņošana.  
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Projekta ietvaros skolēni paši sniedza idejas un savu iesaisti jaunu objektu izveidei, kā 

arī pilnveidoja un uzlaboja jau esošos. 

Lai būtu ierosme un vecumposmam atbilstoša ieinteresētība, jauniešus izglītoja un vadīja 

gados jauni  Mālpils novada vidusskolas absolventi- savu jomu eksperti:  

 “S FITNESS” vadītājs un fitnesa treneris,uztura konsultants Andris Ļubka, 
  Ķīpsala Boxing, Lady Fit Box, Fitness centrs SunFit, People Fitness Riga, Fitnesa 

klubs F1 klubu boksa  treneris   Dēvijs Vecroze, 
 RRP Siguldas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore Liene Kristovska, 
 Mālpils novada vidusskolas mājturības skolotāja, ēdiengatavošanas speciāliste Jana 

Zegrja, 

 SIA “RalfHouse” valdes priekšsēdētājs un galvenais būvnieks Mārtiņš Rauska, 

 SIA “WOODPRO” loģistikas menedžeris Kristers Balodis, 

 brīvprātīgais palīgs ēdiengatavošanā Egija Jansone. 

1 nedēļas garumā jaunieši mentoru vadībā ieguva: 

1) jaunas prasmes fiziskās sagatavotības treniņu nodarbībās, 

2) atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem likuma pratības jomā, 

3) pieredzi siltumnīcas būvniecībā, 

4) praktisku darbošanos pie atpūtas stūra izveides un iekārtošanas no koka 

paletēm,  

5) jaunus paņēmienus ēdienu gatavošanā, pašu pagatavotu ēdienu katras dienas 

pusdienās un launagā,  

6) pieredzi sporta spēļu organizēšanā. 

Projekts tikpat kā ir noslēdzies. Ir palikusi labi padarīta darba sajūta, jaunas 

zināšanas un prasmes, sirsnīga draudzība ar katras jomas skolotājiem - mentoriem. Ir 

radīts un paliekošs, visai sabiedrībai lietojams, atpūtas stūris pie skolas skeitparka, 

siltumnīca mazpulcēnu un skolas dabaszinātnieku lietošanai. Tagad tikai visiem kopā 

tas viss materiālais jāsaudzē, bet jaunās zināšanas jāizmanto katram savā ikdienas 

darbībā, protams, dāsni daloties ar tām vienaudžu vidū. 

Projekta koordinatore Ilze Bērziņa  

 


