
 
 

 
 

Biedrības “Latvijas Mazpulki” gada pārskata konference 

 
2021. gada 20. februārī plkst. 11.00 - 14.00, tiešsaistē.  

 
Esam aizvadījuši vēl vienu neparastiem notikumiem bagātu Mazpulku gadu. Aicinām 

kopā izvērtēt aizgājušo un, iezīmēt prioritātes jaunajam gadam. 

  

 Konferences laikā: 
- Izvērtēsim Mazpulku pagājušā gada notikumus; 
- Ielūkosimies 2021. gada Mazpulku darba plānā; 
- Ievēlēsim jaunu Mazpulku Padomi un revidentu. 
  

Konferences dalībnieki:  
Katru mazpulku aicinām deleģēt vienu pārstāvi ar balss tiesībām. Bez balss tiesībām 
dalībnieku skaits nav ierobežots. Pirms konferences balsstiesīgie pārstāvji saņems 
balsošanas rīka pieeju, un visi pieteikušies dalībnieki saņems Zoom pieejas saiti.  
 

Pieteikšanās: 
Lūgums ikvienam mazpulkam: līdz 10. februārim plkst.12:00 aizpildīt sekojošo 

anketu: https://ej.uz/anketa_vaditajiem_2021 

Ar anketas palīdzību apkoposim datus par mūsu organizāciju, un vienlaikus tas 
būs pieteikums dalībai konferencē (lūdzam aizpildīt arī mazpulkus, kuru pārstāvji 
konferencē nepiedalīsies).  
 

Aicinām pieteikties jaunās Mazpulku padomes un revidenta kandidātus!  

Divi gadi atkal paskrējuši nemanot, un konferencē laiks vēlēt jaunu Mazpulku padomi.  

 

Lūdzam visus reģionus (Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme) izvirzīt savus 

kandidātus, lai jaunajā padomē ir pārstāvēti vadītāji no visas Latvijas!  

Lūdzam izvirzīt arī aktīvus jauniešus (18-23 gadi). Jaunatnes organizācijai obligāti ir 

nepieciešama jauniešu pārstāvniecība padomē.  

Protams, droši uzrunājiet pieteikties ikvienu kandidātu, kurš Jums liekas vajadzīgs, 

lai Mazpulki Latvijā attīstītos! Domāju, ka kopā mums sanāks ievēlēt veiksmīgu un 

entuziasma pilnu jaunās padomes sastāvu! 

Lūdzam izvirzīt arī revidenta kandidātu. Saskaņā ar likumu revidentam ir jābūt 

kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.  
 

Padomes locekļa kandidāta un revidenta pieteikums, lūgums iesūtīt līdz 
10.februārim! 
 

Lūgums ikvienam mazpulkam: 
-  līdz konferencei sagatavot biedru sarakstu.  
- sakarā ar īpašo situāciju valstī, atbrīvojam no biedru naudas obligātas 
iemaksas.   Brīvprātīgi aicinām biedrus, vai nepilngadīgo biedru likumiskos 
pārstāvjus, iespēju robežās biedru naudu par 2021. gadu iemaksāt biedrības 
“Latvijas Mazpulki” bankas kontā.  

https://ej.uz/anketa_vaditajiem_2021


Maksājumu rekvizīti: Biedrība „Latvijas Mazpulki”, reģ. Nr. 40008002762, A/S 
SWEDBANK, konta Nr. LV49HABA000140J038228.  
Maksājuma mērķī norādot -  “Biedru nauda, Mazpulka nosaukums, bērna vārds, 
uzvārds”.   
Pielikumā Biedru saraksta veidlapa.  
 
Šobrīd iespēju robežās, bet, atsākoties klātienes nodarbībām, lūgsim līdz noteiktam 
datumam pārliecināties, vai Jums ir Vecāku atļaujas par bērnu personas datiem, kuras 
jāaizpilda vienreiz, kad mazpulcēns sāk darboties mazpulkā. Anketu oriģinālus jānodod 
Mazpulku birojam, anketas kopijas mazpulka vadītajam, lai zinātu, kuriem mazpulcēniem 
tās ir. Pielikumā vecāku atļauja.  
 
 UZ DRĪZU TIKŠANOS!  

Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes vārdā - 
 Gundega Jēkabsone 
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