
Latvijas Mazpulki
darbības prioritātes un virzieni 2021-2027. gadam

Vīzija - Latvijas Mazpulki ir lielākā un spēcīgākā bērnu jauniešu organizācija Latvijā.

Misija - veicināt un pilnveidot bērnu un jauniešu radošumu, sadarbību un uzņēmību,
stiprināt vietējās kopienas, labo padarīt vēl labāku.

Mazpulki Latvijai

1. Iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī, aizstāvot
jaunatnes organizāciju un jauniešu intereses, īpaši lauku jauniešu intereses.

2. Veicināt sabiedrības izpratni par jaunatnes nevalstisko organizāciju lomu pilsoniskā
sabiedrībā un jaunieša izaugsmē.

3. Veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību, jauniešu piesaisti laukiem un jauniešu iespējas
laukos.

4. Sadarboties ar citām  jaunatnes organizācijām biedrības mērķu sasniegšanā.
5. Veicināt bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbu

Iespējas mazpulcēniem

Nr. Uzdevums Rezultāts, veicamās darbības

1.

Nodrošināt vienotu un motivējošu mazpulcēnu
projektu veikšanas iespēju bērniem un jauniešiem no
5 – 25 gadiem.

Ik gadu īstenoti 500  projekti.

2.

Uzlabot, digitalizēt projektu metodi. Izveidota platforma digitālai
projektu pieteikumu un
atskaišu iesniegšanai,
apkopošanai.

3.

Nodrošināt neformālās izglītības aktivitātes
prioritārajās jomās:

- uzņēmējdarbība laukos,
- lauku attīstība,
- sabiedriskā zinātne,
- vides izglītība,
- pilsoniskā līdzdalība
- atbildīgs patēriņš
- modernās tehnoloģijas.

Ik gadu nodrošināt vismaz 3
prioritāro projektu tēmas (3
nolikumi).
Ik gadu nodrošināt vismaz 2
semināru katrā no attiecīgā
gada prioritārajām jomām.

4.

Veicināt jaunu biedru piesaisti organizācijai. Ik gadu palielināt biedru skaitu
par 5 %
Katrā reģionā ik gadu nāk klāt
viens mazpulks.

Ik gadus organizēt 2
pasākumus biedru piesaistei.



(Festivāls ar darbnīcam,
plašākai publikai).

Rast iespēju jauniešiem, kuru
dzīvesvietā nedarbojas
mazpulks, darboties Mazpulku
organizācijā.

Izveidota sistēma - tiešsaistes
mazpulks vai attālinātais
mazpulks.

5.

Veicināt bērnu un jauniešu starptautisko sadarbību,
interešu aizstāvību Eiropas un Pasaules mērogā un
veidot izpratni par vienotu Eiropu pasaules
kontekstā.

Ik gadu nodrošināt vismaz 50
bērnu un jauniešu līdzdalību
starptautiskajās aktivitātēs.

Ik gadu organizēt vismaz 2
aktivitātes biedru informēšanai
par jauniešu iespējām
starptautiskā mērogā.

Atjaunot starptautisko lietu
koordinatoru

Īstenot jauniešu apmaiņas
projektus

6.

Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā
organizācijā, attīstot neformālo mazpulcēnu padomi.

Ik gadu vismaz 6 attālinātas
mazpulcēnu padomes tikšanās;
vismaz 1 klātienes apmācības

Mazpulcēnu padomē
iesaistījušies 30 jaunieši.

Mazpulcēnu padome
ierosinājusi ik gadus 5
uzlabojumus organizācijas
darbā.

Veiktas 3 jauniešu  aptaujas.

7.
Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, īstenojot
vietējās iniciatīvas.

Ik gadus īstenotas 20 vietējās
iniciatīvas

9.

Ik gadus organizēt vismaz vienu Vislatvijas
mazpulku nometni.

Ik gadu noorganizēta viena
nometne vismaz 300
dalībniekiem.

10.

Mazpulcēnu salidojums, sporta spēles, projektu
forumi, konferences, rudens pārgājiens.

Ik gadu noorganizēti vismaz 4
nacionāla mēroga un 3
reģionāla mēroga mazpulku
pasākumi.



11.

Veicināt bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbu. Izveidot brīvprātīgā darba
uzskaites sistēmu.

Izveidot  motivācijas
apbalvojumu vai pasākumu
pasākumu.

Iespējas brīvprātīgajiem jauniešiem, Rīgas klubiņam

Nr. Rezultāts, veicamās
darbības

1. Veicināt jaunu brīvprātīgo iesaisti Rīgas klubiņa
aktivitātēs

Ik gadus brīvprātīgo
komandai pievienojas
vismaz 5 aktīvi jauni
brīvprātīgie.
Tiek organizēti divu dienu
seminārs JLL, divu dienu
apmācības (talka),
brīvprātīgo nometne.

2. Veicināt esošo brīvprātīgo prasmju attīstību  un
motivāciju regulāri darboties kā brīvprātīgajiem.

Ik gadu organizēti vismaz 2
izaugsmes semināri
(Izauguši Latvijai,
brīvprātīgo nometne).

Vismaz 3 āra vides
komandas saliedēšanas
aktivitātes (laivu brauciens,
pārgājiens, virvju trase),
apmācīti vismaz 20
brīvprātīgie jaunieši.

Ik gadu vismaz 5
brīvprātīgie saņem
apbalvojumu “Izauguši
Latvijai”.

3. Izveidot bīvprātīgā darba uzskaites un motivācijas
sistēmu.

Ērti lietojama elektroniskā
brīvprātīgā darba uzskaites
sistēma.

2022. gadā izstrādāt stilīgu T
- kreklu dizainu vai citu
motivācijas balvu.

Motivācijas balvu saņem ik
gadu vismaz 20 jaunieši.

4. Veicināt jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā
vietējā un starptautiskā līmenī.

Līdzdalība RYE un citās
aktivitātēs,



Latvijas Jaunatnes padomes
rīkotās diskusijas regulāri  piedalās
vismaz 2 jaunieši.

Mazpulku padomē darbojas
vismaz 2 jaunieši .

Diskutē un kolektīvi piedalās
Saeimas un Eiropas parlamenta
vēlēšanās.

5. Veicināt jauniešu līdzdalību starptautiskās
apmācībās, brīvprātīgā darbā un pieredzes
apmaiņā.

Ik gadu nodrošināt vismaz 15
jauniešu līdzdalību starptautiskos
jauniešu pasākumos.

Nodrošināt jauniešus ar
informāciju par starptautisko
programmu, pasākumu iespējām.

1.2. Iespējas mazpulku vadītājam

Nr. Rezultāts, veicamās darbības

1. Piesaistīt jaunus mazpulku vadītājus organizācijai. Ik gadu darbu uzsāk 5 jauni
mazpulku vadītāji.

Ik gadu organizēts vismaz
viens jauno vadītāju seminārs.
Mazpulku prezentācija novadu
pedagogu konferencēs.
(augustā)

Sarunas ar BJC, jauniešu
centriem.

2. Nodrošināt Mazpulku vadītājiem personīgās un
profesionālās izaugsmes iespējas, jo īpaši
neformālās izglītības metodes darbā ar jauniešiem.

Ik gadu nodrošināti 4
profesionālās pilnveides
semināri.

Ik gadu nodrošināts viens
pieredzes apmaiņas brauciens
Latvijā un viens starptautisks
pieredzes brauciens.

Pieredzes apmaiņas braucienos
iesaistīti 40 mazpulku vadītāji.

Nodrošināt iespēju katram
mazpulku vadītājam iespēju
gadā saņemt kvalifikācijas
celšanas kursu apliecību 12
stundu apjomā kopā.



Nodrošināt metodiskos materiālus darbam ar
bērniem un jauniešiem.

Ik gadu nodrošināt vienas
mācības par pieejamajiem
metodiskajiem materiāliem.

Vismaz reizi gadā pārskatīt un
pilnveidot esošo metodoloģiju
atbilstoši bērnu un jauniešu
vajadzībām.

Atjaunot mazpulku vadītāja
rokasgrāmatu līdz 2027.
gadam.

1.3. Attīstīts Mazpulku darbs nacionālā mērogā



Nr. Uzdevums Rezultāts, veicamās
darbības

1. Veicināt resursu piesaisti lokālā un valsts līmenī,
dažādot resursu avotus.

Piesaistītais finansējums
pieaudzis par 20 %.
Par 10 procentpunktiem
palielināts neprojektu
finansējums.

3. Veicināt Mazpulku atpazīstamību sabiedrībā. Izstrādāta jauna Mazpulku
zīmolgrāmata.

Nodrošināta regulāra
publicitāte:

- sociālajos tīklos,
- www.mazpulki.lv

Izdota avīze “Mazpulks” 3x
gadā.

Nodrošināt Mazpulku
prezentmateriālu
izgatavošanu un iegādes
iespējas.

4. Attīstīt starptautisko sadarbību.

7. Stiprināt organizācijas pārvaldību un uzlabot
administratīvos procesus.

Ieviest kvalitātes vadības
sistēmu.
Ieviest 5 jaunus digitālus
rīkus darbu efektivizēšanai
un kvalitātes uzlabošanai.
Nodrošināt personāla
apmācības vismaz 30
stundas gadā.
Pilnveidot mērķu izvirzīšanas
un sasniegumu izvērtējuma
procedūras.

8. Ieviest elektronisku biedru uzskaites sistēmu. Personalizēta QR kodu
izveide.
QR kodu uzskaites sistēma
pasākumos.

12. Attīstīt starpinstitucionālu sadarbību ar valsts un
pašvaldību institūcijām,  uzņēmumiem, izglītības
un zinātnes institūcijām un citām biedrībām
organizācijas mērķu sasniegšanai.

Nodrošināts patstāvīgs
dialogs ar valsts un
pašvaldību institūcijām.

Dalība IZM jaunatnes
konsultatīvajā komisijā un
darba grupās.

http://www.mazpulki.lv


Nr. Uzdevums Rezultāts, veicamās
darbības

1. Veicināt resursu piesaisti lokālā un valsts līmenī,
dažādot resursu avotus.

Piesaistītais finansējums
pieaudzis par 20 %.
Par 10 procentpunktiem
palielināts neprojektu
finansējums.

3. Veicināt Mazpulku atpazīstamību sabiedrībā. Izstrādāta jauna Mazpulku
zīmolgrāmata.

Nodrošināta regulāra
publicitāte:

- sociālajos tīklos,
- www.mazpulki.lv

Izdota avīze “Mazpulks” 3x
gadā.

Nodrošināt Mazpulku
prezentmateriālu
izgatavošanu un iegādes
iespējas.

4. Attīstīt starptautisko sadarbību.

Līdzdalība Latvijas
Jaunatnes padomes
diskusijās.

http://www.mazpulki.lv

