
Biedrības “Latvijas Mazpulki”   darba plāns 2020. gadam. 

 
1. Sagatavot, apspriest un apstiprināt Latvijas Mazpulku darbības stratēģisko 

programmu 2021-2025. gadam 
2. Nodrošināt vismaz 4 prioritārās projektu iespējas mazpulcēniem, sadarbībā ar 

dažādām organizācijām un uzņēmumiem, iesaistot dažādu tēmu projektos vismaz ap 
800 mazpulcēnu. 

3. Noorganizēt goda nomināciju aizstāvēšanas pasākumu mazpulcēniem, nodrošinot 
iespēju saņemt apbalvojumu “Augsim Latvijai!” vismaz 15 mazpulcēniem. 

4. Veicināt  jauniešu komandas darba prasmes un sportisko aktivitāti, kā arī aktualizēt 
dabas aizsardzības un vides ilgtspējas jautājumus, sniedzot iespēju piedalīties sporta 
spēļu “Zaļais starts” aktivitātēs (250 dalībnieki) un Kārķu meža dienu izglītojošos 
pasākumos (160 dalībnieki). 

5. Noorganizēt Latvijas Mazpulku nometni “Visu daru es ar prieku” vismaz 300 
dalībniekiem. 

6. Atbalstīt vismaz 20 reģionālas aktivitātes, kuras atbilst mazpulku vērtībām, kuras 
iniciē vietējie mazpulku klubi, kopumā iesaistot apmēram 500 dalībniekus, sniedzot 
iespēju jauniešiem apgūt līderprasmes un stiprinot jauniešu aktivitātes celšanu 
novados. 

7. Noorganizēt divas vienas dienas konferences reģionos “Jauniešu uzņēmējdarbība 
laukos” kopā 320 dalībniekiem, izvērtējot 2020. gada mazpulku  darbu 
uzņēmējdarbības, vides un pētniecības projektos un sniedzot ierosmes un labās 
prakses stāstus. 

8. Izglītot kopā 35 mazpulku vadītājus divos vienas dienas semināros par aktuāliem 
neformālās izglītības jautājumiem, sniedzot metodisko pamatu darbam ar 
jauniešiem vides izglītības un veiksmīgu komunikāciju prasmju attīstīšanā, sekmējot 
profesionālu pieeju mazpulku darbam  ilgtermiņā. 

9. Veicināt jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanu PuMPuRS programmā, īstenot 
vismaz 8 projektus.  

10. Organizēt jauniešu diskusijas par vides ilgtspējas jautājumiem vismaz 6 pašvaldībās.  
11. Kopumā vismaz 30 mazpulku brīvprātīgos  jauniešus ar mainīgu sastāvu iesaistīt 

mazpulku aktivitāšu plānošanā, norises organizēšanā un izvērtēšanā, noorganizējot 
10 plānošanas tikšanās (pa 15 dalībniekiem), vienu divu dienu semināru un vienu trīs 
dienu semināru (20 dalībnieki katrā) un sniedzot iespēju jauniešiem līderprasmes 
trenēt praktiskā darbībā, iesaistoties mazpulku aktivitāšu līderkomandā. 

12. Atbalstīt Mazpulku administratīvo kapacitāti un resursu nodrošinājumu, projektu 
finansējuma piesaisti. Meklēt jaunu starpnozaru risinājumu jaunatnes jomā izveidi 
un ieviešanu vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī. Koordinēt projekta aktivitāšu 
sekmīgu norisi projekta mērķu sasniegšanā. Nodrošināt biroju ar atjaunotiem 
pamatlīdzekļiem. 

13. Turpināt sabiedrisko attiecību programmas īstenošanu, izmantojot dažādus 
informatīvos tīklus un metodes, veicinot organizācijas labo darbu popularizēšanu, 
pozitīvā tēla veidošanu, atpazīstamību sabiedrībā. 

14. Turpināt starptautisko sadarbības programmu - "Global 4-H Network", "Rural Youth 
Europe" un "Network Youth in Europe" , veicinot biedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā starptautiskā līmenī, labās prakses pieredzes iegūšanu un jauniešu 
līdzdalības un iniciatīvas veicināšanu. 

15. Īstenot Eiropas Solidaritātes korpusa individuālā un grupu brīvprātīgā darba  
projektus.  



 


