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KAS MĒS
ESAM

LATVIJAS  MAZPULKI

ar praktisku darbu un neformālo

izglītību garantē Latvijas sabiedrības

līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi,

īsteno un ievieš videi draudzīgu

rīcību, vairo pilsonisko apziņu un

attīsta jauniešiem saistošus Latvijas

laukus. 





LATVIJAS MAZPULKU SIMBOLS
IR ČETRLAPU ĀBOLIŅA LAPIŅA, 

KO SENIE LATVIEŠI UZSKATĪJA
PAR LAIMES NESĒJA ZĪMI. 



 

2020. gadā Latvijas Mazpulkos visā Latvijā aktīvi

darbojas 1 500 mazpulcēni, 1 700 biedri, 109

mazpulku klubi.
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domāt,

analizēt un

izdarīt

secinājumus

STIPRA  VESELĪBA

rūpēties par

savu un

apkārtējo

veselību

ČAKLAS  ROKAS

iesaistīties,

darīt un

paveikt

LABA  SIRDS

cienīt, just

empātiju un

apgūt sirds

gudrību



 Latvijas Mazpulkus ārpus

Latvijas pazīst kā Latvian 4H

4H
Head

Heart

Hands

Health



Global 4-H (Pasaules 4H organizācija) saista
Mazpulku organizācijas visā pasaulē ar mērķi
stiprināt kopienas, izmantojot pozitīvu jaunatnes
attīstību. 

Rural youth europe (Eiropas lauku jauniešu
organzācija) ir Eiropas mēroga nevalstiska
organizācija, kas darbojas kā starpnieks starp
nacionālajām organizācijām, jaunatnes
organizācijām un valsts institūcijām Eiropas
mērogā, nodrošinot jauniešiem apmācību
iespējas starptautiskā līmenī.
 





KOMUNIKĀCIJAS VADLĪNIJAS

ZIŅAS  IZVEIDE

skaidri atspoguļota

pievienotā vērtība, kas

tiek iegūta iesaistoties

Latvijas Mazpulku

organizācijā

SASAISTE  AR  SEVI

es esmu daļa no

Mazpulkiem un

Mazpulki ir daļa no

manis

ZIŅAS  ĪSTENOŠANA

es lepojos ar savu dalību

organizācijā un labprāt

dalos ar saviem

sasniegumiem Mazpulkos



ZIŅU PIEMĒRI



PIEEJA

DRAUDZĪGA

nepiespiesta un brīva

MĒRĶTIECĪGA

iesaistoša un aizraujoša

VIEGLA

vienkārša un nepārprotama

DROŠA

respektējoša un aizsargājoša





GALVENĀS
ZIŅAS

MĒS :

Mācāmies darot

Visu jauno apgūstam ar

prieku

Esam aktīvi un iesaistāmies

Attīstām savas prāta spējas

un talantus

Zinām, ka izaugsme sākas

ārpus komforta zonas

Esam videi draudzīgi

Mums patīk saņemt un

sniegt pretī



ES  ESMU
MAZPULCĒNS!
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VECUMS:
no 7 līdz 25 gadi

 

IZGLĪTĪBA:
mācas pamatskolā vai

vidusskolā

 

INTERESES:
pašizaugsme, dārzkopība,

līderība, pilsoniskums

 

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS:
mērķtiecība, zinātkāre,

neatlaidība



Es kā Mazpulku vadītājs, mazpulcēns vai brīvprātīgais aktīvi

iesaistos sabiedriskos pasākumos, konkursos un citos notikumos,

pārstāvot sevi kā Mazpulkus, tādējādi atgādinot citiem par to,

kas mēs esam un kādu vēstījumu vēlamies nodot citiem.

MANS MAZPULKS



IZMANTO SOCIĀLOS TĪKLUS

LATVIJAS

MAZPULKI  -  

LATVIAN  4H

LATVIAN_4H

Youtube

MAZPULKITV

FacebookInstagram



#KOPĪBAS ZĪME

#LATVIJASMAZPULKI #LATVIAN_4H

@ES TE BIJU

atrašanās vietas atzīmēšana, pievienojot ziņu vai postu no

Mazpulku ikdienas notikumiem vai pasākumiem

#MAZPULKILATVIJĀ

#SAVANOVADASAIMNIEKI #VISUDARUESARPRIEKU



MEDIJI

NOSTIPRINĀŠANA

saziņa, informēšana par

aktuālo, sadarbības

veidu meklēšana,

attiecību uzturēšana

 

SADARBĪBA

vienošanās par iesaisti,

sadarbības

aktualizēšana arī

gaidāmajos projektos 

 

KONTAKTI

vietējo/reģionālo ziņu

mediju profila izzināšana,

ziņu pielāgošana to

profilam, uzrunāšana

 



 mājaslapā mazpulki.lv atrodama aktuālākā
informācija par notiekošo Mazpulkos, 

 gaidāmajiem pasākumiem, konkursiem un
citiem notikumiem.

AVĪZE
MĀJASLAPA

Avīze ''Mazpulks'' iznāk 2 - 3 reizes gadā, tādēļ
tās funkcija vairāk ir notikumu arhivēšana,
atskats uz notiekošo. Avīzi gatavo tās redaktore
Silvija Dorša, pieaicinot brīvprātīgos palīgus.



SAZINIES

AR MUMS
ZANE  ŠTEINBERGA

Biedrība ''Latvijas Mazpulki'' 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 29 108 582

steinberga.zane@gmail.com

BIEDRĪBA  ' 'LATVIJAS  MAZPULKI ' '

Ezermalas iela 28 - 2, Rīga

+371 67 557 998

mazpulki@inbox.lv



Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas

valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros


