
 
 

Mazpulku rudens projektu forumu norise 
2020. gadā 

 
Šogad Jums ir lieliska iespēja pašiem vai, sadarbojoties ar kaimiņu, 

mazpulkiem, organizēt vietējos Mazpulku rudens projektu forumus. Lai veiksmīgi 
saplānotu, sagatavotos un novadītu forumu, nosūtām ieteikumus.  
 
 

1.Piesaki rudens projektu forumu un dalībniekus 
 

Sertifikātu pieteikuma tabula. Lūdzam aizpildīt excel tabulu Mazpulka pieteikums 

tabula 2020 rudens (skatīt. pielikumā), un atsūtīt Mazpulku birojam, lai zinātu, 

kuriem mazpulcēniem sagatavot sertifikātus. Šogad visi mazpulcēni, kuri ir līdz 

galam izstrādājuši mazpulcēna projektus, un to aizstāvēs, saņems dzeltenas krāsas 

sertifikātu. Katrs mazpulcēns, kurš aizstāvēs projektu, saņems no Latvijas 

Mazpulkiem dāvaniņu (koka lineālu), tāpēc anketā lūdzam precīzi pateikt 

mazpulcēnu skaitu. Katrs mazpulcēns saņems vienu dāvanu, neatkarīgi no 

izstrādāto projektu skaita. Lai mazpulcēni forumu dienā saņemtu sertifikātus, lūdzam 

tabulu atsūtīt 2 nedēļas pirms Jūsu projektu foruma! 

Kā arī sertifikātu pieteikumu tabulu gaidīsim ne vēlāk kā līdz 1. novembrim, lai mēs 

varētu apkopot datus par mazpulcēnu izstrādātajiem projektiem 2020. gadā. Forumu 

var rīkot līdz š.g. 1. decembrim, jo šī brīža situācija valstī ir ļoti mainīga.  Sertifikātā 

būs Jums pašiem jāieraksta datums un vieta, vadītāja paraksts, līdz ar to varēsiet 

norādīt laiku un vietu, kad notiek projektu forums.  

 

2.Saplāno Mazpulku projekta foruma vietu un datumu 
 

Mazpulku projektu forumu var rīkot vienam mazpulkam vai vairākiem mazpulkiem 
novadā, kaimiņu mazpulki kopā, protams, ievērojot piesardzības pasākumus un 
valstī noteiktos noteikumus.  Ja forumā piedalās vairāki mazpulki, tad savā starpā 
vienojaties un izvirziet galveno atbildīgo.  
Forumi jāpiesaka 2 nedēļas pirms Jūsu projektu foruma! Tāpēc lūdzam aizpildīt arī 
anketu: https://ej.uz/projektuforums2020 
 
 

3.Projektu aizstāvēšana un vērtēšana 
 

Uzaiciniet vērtētājus un ekspertus, kas palīdz vērtēt mazpulcēnu projektus.  Jābūt 
vismaz diviem ārējiem vērtētājiem. Vērtētāji un eksperti var būt kādas vietējās 
zemnieku saimniecības, uzņēmuma pārstāvji, mazpulka draugi, izaugušie 
mazpulcēni, kā arī uzaicināt kādu pārstāvi no Rīgas klubiņa un Mazpulku padomes. 
Ārējie vērtētāji, ja pārstāv kādu saimniecību, uzņēmumu var piešķirt mazpulcēniem 
savas simpātiju balviņas. 

 Mazpulcēnu projektus vērtē atbilstoši bērna, jaunieša vecumposmam (skatīt. 
pielikumā). Mazpulkos ar lielāku skaitu mazpulcēnu iesakām dalīt 
aizstāvēšanu grupās, pa vecumposmiem vai projektu tēmām. 

https://ej.uz/projektuforums2020


 Par vērtēšanas kritējiem jāvienojas ar vērtētājiem un jāpārrunā vērtēšanas 
norise Jūsu forumā.  

 Novērtēt “Mazpulcēna Dienasgrāmatu” (projekta mapi) un aizpildīt vērtēšanas 
lapu mapē. Lūdzam vērtētājiem ierakstīt kopīgu komentāru un parakstīties 
vērtēšanas lapā.  

 Lūdzam aizpildīt foruma vērtēšanas lapu, parakstīt un ieskenētu atsūtīt 
Mazpulku birojam uz mazpulku e-pastu mazpulki@inbox.lv (veidlapu skatīt. 
pielikumā). 

 
 

4. Novērtē savā mazpulkā atsaucīgāko un izpalīdzīgāko mazpulcēna ģimeni  
 

Aicinām forumā piedalīties arī aktīvāko mazpulcēnu ģimeņu pārstāvjus, jo vēlamies 

viņiem izteikt pateicību par ieguldīto darbu! Lūgums mazpulka vadītājam šos 

ģimenes pārstāvjus iepriekš pieteikt tam paredzētajā sadaļā, aizpildot pieteikumu  

foruma tabulā. Lūdzam nepieteikt ģimenes, kuras ir saņēmušas atzinības jau 

iepriekšējos gados! 

Atgādinām, ka par ābeļu iegādi rūpējas foruma organizators. Ja rīkojat forumu 

vairākiem mazpulkiem, lūdzam sazināties savā starpā par kopīgu ābeļu iegādi.  

Mazpulki apmaksās ābeļu iegādes izdevumus līdz 10 EUR par ābeli. Lūdzam atsūtīt 

rēķinu apmaksai vai čeku / kvīti un izdevumu atmaksas dokumentu (skatīt. paraugu 

pielikumā). 

Pircēja rekvizīti: Biedrība "Latvijas Mazpulki", reģ. Nr. 40008002762, A/S Swedbank, 

konta nr. LV49HABA000140J038228. 

 
 

5. Meža nodarbības  un dokumenti 
 

 

Mazpulki, kuri Mazpulku rudens prognožu anketā atzīmēja, ka projektu forumā 
iekļaus Meža tēmu, informāciju un atskaites dokumentus saņems nākamajā e-pastā. 
Mežu atskaites programmu, aprakstu un 3-4 bildes sūtīt elektroniski uz mazpulku    
e-pastu. Finanšu dokumenti un dalībnieku parakstu lapas jāiesniedz oriģināli. 

 

Lai priekpilni un veiksmīgi rudens projektu forumi! 
Mazpulku Padomes vārdā,  

Gundega Jēkabsone 
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