Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Ziema, pavasaris 2012

Sestdien, 21. aprīlī visā Latvijā
notika Lielā talka. Talkošanai visā
valsts teritorijā bija reģistrētas 1490
vietas. par 153 vietām vairāk nekā
pērn. Kā jau ierasts, talkotāju vidū
bija ne mazums mazpulcēnu. Arī
Saulesdārzā jau otro pavasari strādāja necerēti daudz talcinieku.
Pēc labi paveiktā darba atliek
vien mums visiem, kas dzīvojam
Latvijā, talkas aicinājumu „Nemēslo! Skaties dziļāk!” neaizmirst arī
citās gada dienās.

Saulesdārzā
un Latvijā!

Par dabu un
cilvēkiem 21.
gadsimtā.
2. lpp.

Ira Ērmane

Pavasara varā
Paskaties, cik ārā jauks,
Saules pieliets mežs un lauks.
Debesīs kā baltas kūkas
Aizpeld vieglas mākoņpūkas.

Rit projekts
“Latvijas mazpulku attīstības
gads.

Saules zaķi apkārt lēkā,
Pamanās tie ietikt ēnā,
Paslēpties zem jumta spāres,
Arī tur, kur bitēm kāres.

3. lpp.

Saules staros vēja elpa
Sasilusi itin silta,
Glāsta baltos bērzu stumbrus,
Pūpoliem velk kažociņus.
Pumpuros, kas lazdas rotā,
Sārtas spurdzes raisās vaļā.
Vēsma viegli skaras šūpo,
Projām puteksnīši lido.
Zeme mostas, acis ver.
Asni saules spēku dzer.
Kāda rosība ir ārā,
Viss ir pavasara varā!

2012. gadā – vispusīgas darbošanās iespējas
• Mazpulcēni atkal varēs slēgt
līgumus par izaudzētās ražas nodošanu z/s „Ezerkauliņi” un sacensties par skaistāko un bagātāko sīpolu ražu Latvijas tirgum,
bet jaunākā vecuma mazpulcēni
- konkursā „Sīpolu virtene” mācīties sīpolu audzēšanu.
• Tiem mazpulcēniem, kam
patīk ne vien izaudzēt kādu kultūru vai ziedu, bet augšanas gaitu
fiksēt fotogrāfijās, ir iespēja piedalīties Scheteling foto konkursā.
• SIA „Pūres Dārzkopības pētījumu centrs” un LM padome izsludina divgadīgu ģenētisko re-

sursu saglabāšanas projektu, lai
paplašinātu galda kāļu šķirnes
„Ābolu dzeltenie” izplatību. Un
vai nav lieliski, ka šī pētnieciskā
projekta tēmu ierosinājusi 437.
Dobeles mazpulka „Jaunaudze”,
tagad Rīgas klubiņa dalībniece un
LLU maģistrante Solvita Zeipiņa?
• Daudzus aizrāva lielākais
pērnā gada projekts „ No čiekura
līdz lietaskokam ”, un ir iespēja
turpināt veidot projektus par meža tēmu.
• Mazpulki, kuri piedalījās
konferencē, var audzēt mēnešzemenītes no mazpulku ilggadējā

atbalstītāja Jāņa Vasarieša dāvinātām sēklām.
• SIA „Mikro & Makro” izsludinājusi pētniecisku projektu
konkursu „Mikro Makro pētnieki”, lai rosinātu mazpulcēnus pievērsties dārza darbiem, paplašinātu zināšanas šajā jomā un iepazīstinātu ar dabīgiem, apkārtējai
videi nekaitīgiem augu mēslošanas līdzekļiem „Kūdras eliksīru”,
„HumiPlus” un „HumiExtra”.
• Mazpulkiem ir iespēja piedalīties Latvijas Mazpulku padomes
atbalstītā grupu projektu konkursā „Darām kopā!”.

• Šogad paralēli citām mazpulku aktivitātēm 30 pašvaldībās 367
bērni turpina realizēt Latvijas un
Šveices sadarbības programmas
projektu „Visu daru es ar prieku!”.
• Turpinās starptautiskā jauniešu apmaiņas programma
IFYE.
• Uzsākot jauno darba cēlienu,
visiem Latvijas mazpulku vadītājiem un mazpulku valžu priekšniekiem dota iespēja februārī –
aprīlī tikties semināros ESF un
SIF atbalstītā LM projekta „Latvijas Mazpulku attīstības gads” ietvaros.

Šā gada 28. aprīlī
Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa
vidusskolā – 17.
Latvijas Mazpulku
sporta spēles
Latvijas Mazpulku Rīgas
klubiņš un 116. Neretas
mazpulks sadarbībā ar Neretas
novada domi un Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolu
aicina visus mazpulcēnus,
veselīga dzīvesveida piekritējus
mosties, sajust sevī saules
dāvāto enerģiju, domāt zaļi un
lūkoties nākotnē pozitīvi!
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24 stundas –
tikai par mazpulkiem
Latvijas Mazpulku padome un
Projektu forumu organizatori 2011.
gada nogalē tikās kopīgā seminārā
„24 stundas tikai par mazpulkiem”.
Pirmajā dienā vispirms sirsnīgi
sveicām Jāni Ruško 90 gadu jubilejā. Kopā analizējām aizvadīto projektu gadu un forumu norises, Šveices projekta īstenošanas gaitu, IZM
atbalstīto projektu rezultātus un to
nākamā gada idejas. Pievērsāmies
2012.gada aktivitāšu iecerēm, īpaši
LSIF atbalstītajam projektam „Latvijas Mazpulku attīstības gads”, pašvaldību un mazpulku sadarbības
paraugprogrammas izstrādei Šveices projekta ietvaros, gada konferencei. Otrā dienā viesojāmies ES
mājā un pievērsāmies tēmai „Projektu iespējas Latvijā un Eiropā
2012.gadā”, analizējot mazpulku
brīvprātīgā darba projektu norisi
Latvijā 2011.gadā un iepazīstoties
ar pirmo pieredzi ES programmā
„Eiropas brīvprātīgais darbs”. Interešu grupās pievērsāmies 2012.gada
Mazpulku projektu idejām un praktiskam darbam projektu pieteikumu sistēmas uzlabošanā un dokumentācijas vienkāršošanā.
Silvija Dorša

Kā Latvijā stiprināt
jaunatnes organizācijas?
Biedrībai „Latvijas Mazpulki”
14.februārī apritēja 21 gads kopš
atjaunošanas, tādēļ aktualizējās
jautājums, ko esam sasnieguši un
kāda ir mazpulku nākotne? Šobrīd
ir daudzi eksistenciāli jautājumi ne
tikai par Mazpulkiem, bet vispār
jauniešu organizācijām Latvijā.
Latvijas Mazpulki sadarbībā ar
laikrakstu „Latvijas Avīze” nolēma
rīkot diskusiju, kurā piedalījās 11.
Saeimas deputāti Raivis Dzintars
un Jānis Vucāns, IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics, IZM jaunatnes politikas nodaļas vadītāja
Diāna Sīmansone, Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Ilze
Kļava, Latvijas Mazpulku atjauno-

Laikrakstā publicēti L. Bernānes, S. Buliņas, S. Doršas, I. Jukņēvičas, K. Okates, S. Purviņas, L. Strazdiņas, I. Švažas un arhīva foto.
paldies Amerikas Latviešu
apvienības Kultūras fondam
par atbalstu avīzes tapšanā.

Laikraksts mazpulku dalībniekiem un
vadītājiem.
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šanas īstenotājs Jānis Ruško, LPS
padomniece Elita Kresse, Latvijas
Skautu un Gaidu centrālās organizācijas valdes locekle Liene Kiršfelde, mazpulku jaunieši Randa Medne un Aldis Čigāns.
Jautājums par bērnu un jauniešu
organizāciju un to līderu finansēšanu raisīja dažādas domas, tomēr
dalībnieki secināja, ka valstij finansiāli ir jāatbalsta kvalitatīvas jauniešu organizācijas, kas veido sociāli atbildīgu sabiedrību. Daudz jāstrādā, lai sakārtotu Jaunatnes likumu, ieviestu godīgu valsts budžeta
līdzekļu sadali jeb, iespējams, rīkoties pēc „nauda seko jaunietim”
principiem. Tā kā daudzi bērnu un
jauniešu organizācijās strādā brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu, radās jautājums par paaudžu maiņu
- vai jaunietis būs gatavs gandrīz
bez maksas vadīt mazpulku? Jau
redzams, ka nē, šobrīd ir tikai 3
jaunie vadītāji, kuri dara šo darbu,
jo izjūt sevī atbildību sniegt to, ko
paši reiz apguvuši Mazpulkos. Lai
šie cilvēki varētu saņemt algu, svarīgi izstrādāt jaunatnes darbinieka
standartu.			
P. S. Vairāk par diskusiju varēja
izlasīt gan „Lauku Avīzē”, gan tās
mājas lapā. Izmantoti materiāli no
„Lauku Avīzes”

“Par dabu un cilvēkiem
Latvijā 21. gadsimtā”
Katra gada sākumā ar prieku un
atbildības sajūtu mūs kopā aicina
biedrības „Latvijas Mazpulki” konference. Šogad tās tēma - „Par dabu
un cilvēkiem Latvijā 21. gadsimtā”.
Konference notika 28.janvārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, un
tās darbā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku no 85 mazpulkiem.
Konferences dalībniekus sveica
IZM Jaunatnes politikas nodaļas
vadītāja Diāna Sīmansone, ilggadējie mazpulku sadarbības partneri,
z/s ”Ezerkauliņi” saimniece Kristīne Brunovska un Latvijas Agronomu biedrības prezidents, SIA ”Kurzemes sēklas” galvenais agronoms
Māris Grīnvalds. Tika pasniegti
„Ezerkauliņu” apbalvojumi čaklākajiem dārzeņu projektu īstenotājiem, kā arī Zemkopības ministrijas
konkursa „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” atzinības balvas.
Pārskatu par Latvijas Mazpulku
darbu 2011.gadā mazpulku vadītājiem prezentēja padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava.
Mazpulku vadītāji noklausījās
divas izglītojošas lekcijas. Dr.hist.
Ilmārs Mežs, „Nākotnes fonda” vadītājs, sarunā „Vai Latvija sagaidīs
22. gadsimtu?” analizēja problemātisko demogrāfisko situāciju Latvijā. Sarunas nobeigumā izskanēja
arī pozitīvā nots: daudzām mazpulku vadītājām, kuras piedalījās
šajā konferencē, ir trīs un vairāk
bērnu. Kādreizējās mazpulka dalībnieces, vienas no Rīgas klubiņa
dibinātājiem, tagad dr.geogr. Guntas Kalvānes lekcija par tēmu „Ie-

skats nākotnē: Latvijas klimats un
daba” arī bija tiešām lieliska.
Mazpulcēni pērn paveikto pārrunāja ar Rīgas klubiņa jauniešiem
Madaru Jaudzemu un Randu Medni. Pēc tam viņi Rīgas klubiņa jauniešu vadībā iepazinās ar LU fakultātēm, Latvijas Radio, Dabas muzeju, darbojās kopā ar brīvprātīgajiem
darba veicējiem Oliveru, Ignasio
un apvienību “Apeirons” un piedalījās radošā darbnīcā.
Lūk, ko par piedzīvoto stāsta Jēkabpils BJC mazpulka ”Skudrupūznis” priekšniece Krista Abatniece: „Es biju iedalīta komandā,
kura devās uz Latvijas Radio. Pirms
tam devāmies apskatīt Saeimas ēku.
Radio ēkā devāmies uz Latvijas radio 1, kur tobrīd bija tiešā ētera raidījums. Latvijas radio 3, kurā parasti skan klasiskā mūzika, mums
parādīja plati ar lentu, no kuras agrāk atskaņoja dziesmas. Pabijām
Latvijas radio 2, kurā arī notika
tiešraide. Paldies Gunāram, ka
mums ļāva paklausīties, kā viņš lasa sporta ziņas! Nobeigumā mēs
devāmies uz Latvijas radio 4, kur
tajā laikā notika raidījums krievu
valodā. Kad izgājām no Radio ēkas,
devāmies mazā pastaigā. Doma
laukumā tobrīd bija sapulcējušies
Šerloka Holmsa cienītāji. Devāmies
gar Daugavmalu un Brēmenes muzikantu statujām.”
Konferencē tika iezīmēti Latvijas
Mazpulku 2012. gada darba virzieni.
Spodra Purviņa
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Veiksmīgi rit
kapacitātes projekts
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda
atbalstīto projektu „Latvijas mazpulku attīstības gads”, organizējām
6 seminārus 90 mazpulku vadītājiem un 90 mazpulcēniem – mazpulka priekšniekiem. Tie notika
15. februārī Tumes vidusskolā, 24.
februārī Smiltenes Valsts tehnikumā , 14. martā Rēzeknes pilsētas
SIC, 21. martā Krustpils pamatskolā, 11. aprīlī Rīgā , 25. aprīlī
Druvas vidusskolā.

Projekta laikā jau uzlabota Mazpulku mājas lapa, tiks sagatavota
un izdota Mazpulka vadītāja rokasgrāmata, izveidota organizācijas datu bāze un informatīvi materiāli biedrības popularizēšanai sabiedrībā. Mazpulku padomes aktīvisti gada laikā izstrādās Latvijas
Mazpulku programmu sadarbībai
ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas īstenošanā,
sagatavos koncepciju Latvijas jau-

natnes organizāciju centra izveidei
Saulesdārzā, piedāvās plašu sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības iespēju programmu
visiem organizācijas biedriem un
sadarbības partneriem. Projekts
stiprinās Latvijas Mazpulku kā nacionāla mēroga organizācijas dzīvotspēju un veicinās bērnu un jauniešu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Tikšanās Krustpilī

Prieks, ka šogad Latvijas Mazpulku (LM) pavasara semināri valstī notiek sešās vietās. Krustpils
pamatskolu par semināra vietu izvēlējās 295.Seces, 720. Staburaga,
748. Sūnu, 116. Neretas, 50. Sunākstes, 810.Liepenes, 77. Madonas, Priežmalas, Šķeltovas, Grāveru, 504. Jersikas, 117.Ļaudonas,
Bērzaunes, Dignājas un Jēkabpils
mazpulku vadītāji un dalībnieki.
Kopā 37 cilvēki.
Svarīgs fakts šajā vietas izvēlē ir
tas, ka skolā mazpulku jau 15 gadus
vada zinošā, prasmīgā. Uz jautājumu, kas Jolantu saista mazpulku
vadītājas darbā, atbilde ir: „Ļoti patīk mazpulka dalībnieku labestība,
mīļums un cenšanās izdarīt visu
pēc labākās sirdsapziņas. Darbojoties mazpulkā, bērni iemācās, kā
apstrādāt zemi, izaudzēt burkānu,
bieti vai sīpolu, kā tērēt naudiņu, kā
rakstīt projektus. Sirsnīgas ir mūsu
organizētās ikgadējās Ziemassvētku akcijas „No sirds uz sirdi” skolas
apkārtnes vecāku gada gājuma cilvēkiem.”
Interesanta izvērsās mazpulku
vadītāju pieredzes apmaiņa. Daudzi mazpulki ar savu aktivitāti ir
izpelnījušies vietējās pašvaldības
atzinību un izveidojuši savstarpējo
sadarbību. Piemēram, audzējot puķu stādiņus apkārtnes apzaļošanai,
sakopjot konkrētu objektu utt.
Daudzviet pēc rajonu likvidācijas pārtūkusi sadarbība ar apkārtējiem mazpulkiem. Tā jāatjauno

mazpulkiem, savstarpēji vienojoties.
Ir jautājums, no cik gadiem
bērnam var uzticēt mazpulka
priekšnieka amatu. Uz to labi atbildēja ilggadējā mazpulka dalībniece,
semināra mazpulcēnu darba grupas vadītāja Līga Bernāne: „Mazpulka priekšnieki ir ļoti radoši un
ar vispusīgām interesēm. Jāskatās
pēc bērna personīgās izaugsmes,
cik bērns ir aktīvs. Daudzreiz 18gadīgs jaunietis negrib tik daudz
izdarīt, kā to paveic 9-gadīgs bērns.
Prieks šajā seminārā par visiem
mazpulka dalībniekiem un tajā
skaitā par aktīvo, mazo Anniju no
Jēkabpils!”
Mazpulka vadītājam vairāk jāuzticas priekšniekam. Līdz priekšnieka ievēlēšanai jāmudina mazpulcēnus izteikt vēlmi darboties
šajā amatā, izstrādāt savu darba
programmu, kuras kopīgi tiek izvērtētas.
Mazpulka vadītājs ir atbildīgs,
lai tur, kur tas ir iespējams, mazpulkā turpinātu darboties vidusskolēni un tehnikuma audzēkņi.
Tieši šo mazpulcēnu vecums ļauj
iesaistīties interesantajos starpvalstu projektos. Semināra gaitā katrs
varēja pārliecināties par valodas
prasmju nepieciešamību. Vēlēšanās
piedalīties starpvalstu sadarbības
projektos ir labs stimuls svešvalodu
apguvei.
Gribētos, lai populārais teiciens
”nauda seko katram skolēnam” rea-

lizētos, un nauda tiešām tiktu novirzīta katra skolēna zināšanu un
radošo spēju izkopšanā, lai iespēja
darboties mazpulkā būtu katrā pašvaldībā, katrā pagastā. Sapratām,
ka daudzas pašvaldības ir izpratušas mazpulku lomu un cenšas finansiāli atbalstīt savējos. Katrā novadā un pagastā ir jaunatnes darba
organizators, kuram jābūt teritorijā
esošo visu jaunatnes organizāciju
darba koordinatoram, arī mazpulku darba atbalstītājam.
Semināru mazpulku vadītājiem
ļoti pārdomāti un raiti vadīja LM
atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča.
Paldies Ilzītei un viņas Rīgas klubiņa komandai!
Paldies Krustpils pamatskolas
direktorei V.Stiebriņai, mazpulka
vadītājai Jolantai Navenickai, mazpulka dalībniekiem,skolas saimniecēm par sirsnīgo uzņemšanu!
Ko saka dalībnieki par semināru?
60. Krustpils mazpulka priekšnieks Matīss Navenickis:
- Ļoti patika, ka pats varēju izteikties, kādam, manuprāt, jābūt
mazpulka priekšniekam. Uzzināju
daudz jauna par priekšnieka darbošanās iespējām. Arī es centos sarunāties angliski ar Oliveru no Vācijas
un Ignasio no Spānijas. Man prieks,
ka mēs ļoti labi viens otru sapratām.
Anija Pelša no Jēkabpils mazpulka projekta grupas:
- Es izpratu, kas ir mazpulka
starptautiskā sadarbība un kāda ir
iespēja pašai tajā darboties. Tagad
es zinu, kas ir mazpulka sabiedriskās attiecības un komunikācija. Ar
interesi es mācījos prezentāciju
mākslu, individuālo projektu plānošanu un izstrādi. Zinu mazpulka
valdes nozīmi un tās pienākumus.
Kādam jābūt mazpulka vadītājam?
Jēkabpils BJC mazpulka priekšniece Krista Abatniece :
- Viņam jābūt atbildīgam, gudram, taisnīgam, godīgam. Viņš ieklausās un cenšas izprast mazpulku
dalībnieku vēlēšanos, uzticas viņiem. Lieliski mazpulka vadītāji
būtu visi Rīgas klubiņa jaunieši!

Ar skatu nākotnē

30. martā LR Izglītības un zinātnes ministrijā tika rīkots 2011. - Eiropas
Brīvprātīgā darba gada pēcpasākums - diskusija „Brīvprātīgais darbs turpinās”. Diskusijas mērķis ibija izstrādāt nākamos soļus brīvprātīgā darba veicināšanai un plašākai atzīšanai Latvijā.Diskusiju vadīja jaunatnes politikas
eksperte Agnija Jansone, piedalījās: Diāna Sīmansone, IZM jaunatnes politikas nodaļas vadītāja, Evija Čudare –šīs nodaļas vecākā referente, Gita
Pujāte–Gereiša – Latvijas Sarkanā Krusta personāla vadītāja, Arjan Tupan
– Ronald McDonald House Charities Latvija Valdes loceklis, Ints Teterovskis - nodibinājuma „Rīga 2014” Brīvprātīgo programmas vadītājs, Linda
Strazdiņa – Latvijas Mazpulku brīvprātīgā darba koordinatore.

Mazpulku, Jauno zemnieku kluba un biedrības “Jaunie vanagi” kopīgs
seminārs „Par mežu nozares un lauku attīstību Latvijā”, veltīts jaunatnes
organizāciju stiprināšanai un jauniešu perspektīvām laukos, notika 23.
-24. martā Līvbērzes novada viesu namā “Zaļie atvari”. Programmā: organizāciju darbības prezentācijas un sadarbības iespēju plānošana,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāja
Mārtiņa Cimmermaņa lekcija un diskusijas “Lauku attīstība”, „ Jauno vanagu” vadītas atraktīvas nodarbības dabā.
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Gandarījuma mirkļu ir daudz
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojekts
“Visu daru es ar prieku!”, līgums Nr.2010.CH04/mac-105/10
Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas
un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

2011. gada septembrī 30 vietās
Latvijā 30 skolotāji - seniori uzsāka
apmācību programmas „Visu daru
es ar prieku!” īstenošanu. Pirmā apkopotā atskaite rāda, ka pavisam
kopā projektā ir iesaistīti 379 bērni
un jaunieši. Kad skolotāji un mazpulku vadītāji tikās pirmā darba
cēliena izvērtēšanas seminārā, izrādījās, ka četru mēnešu laikā gandarījuma mirkļu ir bijis daudz. Lūk,
dažu skolotāju – senioru atziņas.
Irēna Bergholce no Padures:
- Bērni apmeklē nodarbības ar
aizrautību. Lielu interesi izrāda arī
citi bērni, kuri nav projektā iesaistīti. Ja ir iespēja, neliedzu piedalīties
arī viņiem.
Lidija Ozoliņa no Neretas:
- Vislabāk izdevās pārgājiens un
talka ar draudzības turpinājumu ar
Neretas SAC iemītniekiem, bija arī

jauki kulinārijas pasākumi. Man kā
mazpulka vadītājai ir ļoti veicies esmu ieguvusi sev brīnišķīgu kolēģi
- skolotāju Laimu Bajinsku. Strādāt
daudz vieglāk.
Rasma Liekmane no Jaunlutriņiem:
- Ir izveidojies draudzīgs mazpulka kodols, projektā grib iesaistīties jauni mazpulcēni, jo redz, cik
interesanti ir projekta dalībniekiem.
Ir ļoti labi arī „vecuma galā” mācīties kopā ar jauniešiem ko jaunu.
Marija Naumova no Kārsavas:
- Ir patīkami izjust draudzīgo
noskaņojumu starp bērniem un
pieaugušajiem. Bērniem ir vēlme
darboties praktiski. Šajā projektā
vadītājam ir iespēja bērniem piedāvāt dažādus materiālus, kas darbu
veido saturīgu, interesantu.
Kā lielākos izaicinājums projek-

tā skolotāji- seniori nosauca:
- prasmi un izdomu vadīt nodarbības dažādu vecumu bērniem
vienlaicīgi;
- spēju pareizi saplānot laiku, lai
visu varētu paspēt izdarīt kvalitatīvi;
- izdomu un attapību, kā lēti un
labi pacienāt pēc mācību stundām
izsalkušos bērnus;
- radošas idejas, kā motivēt izklaidīgus un nesavaldīgus ‘delverus’.
Paldies visiem skolotājiem – senioriem un mazpulku vadītājiem,
kuri projektā uzticēto darbu patiešām dara no sirds un ar lielu atbildības sajūtu!
Lai darbi turpinās! Uz tikšanos
četrās vasaras nometnēs jūnijā!
Ilze Kļava, projekta vadītāja
Attēlos: pirmā darba cēliena izvērtēšanas seminārā Rīgā, J. Poruka vidusskolā

Pašiem sava sala!
Referenduma dienā „Par valsts
valodu” mēs, Latvijas mazpulku
projekta „Visu daru es ar prieku!”
dalībnieki, devāmies ilgi gaidītā,
sniegoti saulainā pārgājienā „Iepazīsim Radžu ūdenskrātuves saliņu!” Šī ūdenskrātuve ir 158 ha liela,
ar 8 lielām salām. Jēkabpils mazpulcēni iepriekšējos gados iepazinuši un iekarojuši septiņas salas un
nosaukuši tās pašu izdomātajos
vārdos: Cimdu, Zaķu, Trīs Tontonu, Cīsiņu, dzejnieka Andreja Eglīša, Latvijas Lenšu, Mīlestības.Vadītāja Spodra pastāstīja, ka ar katru
saliņu daudziem bijušajiem mazpulcēniem saistās mīļas atmiņas.
Pirmā no iepazītām saliņām ir bijusi Cimdu sala. Tas bijis tolaik,
kad šodienas Jēkabpils kultūras
darba organizatorei ar augstāko izglītību Ievai Mikanovskai bija 13
gadi!
Ejot uz savu iecerēto salu, apstājāmies pie viena no Jēkabpils
apkārtnes un pat Latvijas lielākajiem dižakmeņiem, kas ir 220 tonnu smags, 3,1 metrus augsts, tā
apkārtmērs ir 19,5 metri. Lielākā
daļa akmens atrodas ūdenī. Tiek
izteikti pieņēmumi, ka tas ir otrs
lielākais akmens valstī. Gandrīz
visiem gribējās uzrāpties šajā akmenī un paskatīties uz plašo, saulaino apkārtni. Labi, ka Voldiņš
piepalīdzēja realizēt šo ideju, pastumjot gribētājus uz augšu. Pēc
tam bija nobrauciens no akmens
milža, kad Voldiņam vajadzēja lielos pasaules izzinātājus nolaist uz
Radžu ūdenskrātuves virsmas.
Uzkāpjot uz saliņas, izpētījam
apkārtni. Redzējām daudz dzīvnieku pēdiņu. Uz saliņas aug
daudz bērzu, priežu un pa retam
arī kāda eglīte. No sniega ārā

spraucās floristikai nepieciešamie
ašķi. Vēl te bija daudz nokaltušu
zaru ugunskuram, iespēja uzrāpties kokā, kuru izmantoja Artūrs.
Varēja pat pasauļoties, kā to darīja Annija, Niklāvs un Ralfs. Lielākie atklājumi Daņilam, Lindai un
Artūram: viņiem likās, ka alā zem
kāda koka ziemas miegu guļ lācis.
Kamēr citi pētnieki ar Ralfu
priekšgalā sekoja pēdām sniegā,
tikmēr jau lielais vairums desiņu
bija ugunskurā izceptas un apēstas. Laipni ar pēdu pētniekiem
desiņu krājumos dalījās Daņila,
Artūrs un Annija. Gandrīz katram
no 15 pārgājiena dalībniekiem,
kuri uzkāpa uz salas pirmo reizi,
bija savs ierosinājums, kā nosaukt
salu. Toma ierosinājums bija salu
nosaukt par „Pret salu”. Kopīgi
vienojamies par
nosaukumu
„Mazpulku sala”, jo Jēkabpils mazpulka dalībnieki gadu gaitā iepazinuši daudzas ūdenskrātuves salas.
Mazpulku salu piepildījām ar
saviem smaidiem un apmierinātību. Nodzēsām ugunskuru. Laimīgi

Sporta olimpiāde telpās

par iepazīto un jaunatklāto salu
jautrā ragaviņu vilcieniņā devāmies uz Mežaparka lielāko kalnu.
Tas ir izveidots mākslīgi, savedot
vienuviet zemes virskārtu no jaunbūvēm. No šī kalna virsotnes mēs
vērojām sporta automašīnu treniņbraucienus. Varējām izvēlēties vismaz 3 dažāda slīpuma nobraucienus no kalna . Vairāk mūs piesaistīja stāvākais nobrauciens šļūkšanai un tālākais nobrauciens
ragaviņām.
Mūs sildīja saulīte un sava enerģija, kuru radījām ar steigšanos atkal un atkal kalnup, lai ar gar ausīm svilpojošu vēju trauktos lejup.
Laiks pagāja nemanot, un negribējās iet mājās.
Paldies vadītājiem Spodrai un
Voldiņam Purviņiem par līdzpaņemto siltu, saldu tēju un baltu kafiju termosos un jauko, sniegoti
saulaino pārgājienu!
Annija Pelša,
projekta „Visu daru es ar prieku!” dalībniece
Jēkabpils mazpulkā

Latvijas Mazpulku un Šveices
kopprojekta „Visu daru es ar prieku!” Jēkabpils mazpulkā esam
daudz kustīgu dalībnieku. Īpaši zēni, kuriem ļoti patīk sportiskās aktivitātes. Bieži mazpulka nodarbību pārtraukumos skolas sporta zālē spēlējam bumbu, griežam riņķus
un izpildām citus vingrinājumus.
Tāpēc mēs, sagaidot skolēnu pavasara brīvdienas, organizējām sporta olimpiādi telpās. Par galveno
tiesnesi uzaicinājām Jēkabpils BJC
mazpulka „Skudrupūznis” priekšnieci Kristu Abatnieci. Tiesnešu
brigādē strādāja mazpulka vadītāja
Spodra Purviņa, Annija Pelša un
Krista Krisjuka. Uz sporta olimpiādi bija ieradušies 13 dalībnieki.
Iesildījāmies ar riņķu griešanu.
Šajās sacensībās vislabāk veicās
Ralfam Rubenim. Otrajā vietā Annija Pelša, bet trešā – Dana Zalāne.
Lielu interesi izraisīja pievilkšanās
pie stieņa. Diemžēl mēs pārliecinājāmies, ka daudziem no mums
spēka šodien ir par maz. Šajā disciplīnā uzvarēja Toms Prokopen-

ko. Arī basketbola soda metienos
Toms izcīnīja pirmo vietu, otrajā
vietā atstājot Kristu Abatnieci. 3.-5.
vietu dalīja Salvis Barons, Ralfs
Rubenis, Andris Veikša. Atspiedienos pirmais - Ralfs Rubenis, otrā Annija Pelša, trešais – Toms Prokopenko. Vispareizāk gan tautā
saukto pumpēšanos izpildīja Toms.
Arī tiltiņa liekšanā labākais bija
Toms. Aktīvi olimpiādē iesaistījās
visi dalībnieki, katrs pēc savām
spējām.
Sacensību noslēgumā uzvarētāji
saņēma diplomus un pateicības.
Ar mīļām, pašu gatavotām apsveikumu kartiņām sveicām Voldi
Purviņu dzimšanas dienā. Mielojāmies ar siltu tējiņu un garšīgām
kūciņām Vecrīga, pa vidu piekožot
Voldiņa sveicēju Toma Prokopenko un Valda Sakara dāvinātās konfektes.
Annija Pelša
Attēlā: Spodra Purviņa sveic
sportiskāko mazpulka dalībnieku
Tomu.
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Mazpulku 21. atdzimšanas dienā
Projekta „Visu daru es ar prieku!” Jēkabpils mazpulka dalībnieki svinēja mūsu biedrības atdzimšanas 21.gadadienu. Mazpulka „Skudrupūznis” valdes
priekšniece Krista Abatniece un
es , Linda Kvedere, bijām uzaicinātas viesos. Kristai līdzi atnāca
arī Laura Einika. Mazie, topošie
mazpulcēni parādīja un pastāstīja, ko ir veikuši projekta laikā.

Ļoti grezna iznākusi kopēji dekupētā galda lampa, jauki izzīmētas
ir stikla krūzītes. neparasti skaistas - izrotātās sveces.
Šajā nodarbībā bērni izdekorēja puķu podus un runāja par
mazpulkiem un tēmu „Kas ir mīlestība?”. Linda Zalāne domā, ka
mīlestība ir ne tikai mīlēt sevi,
bet arī citus. Pārējie papildināja,
ka var mīlēt arī savu valsti, Latvi-

jas karogu, savu mazpulku. Toms
un Ralfs teica, ka mīlestība - tā ir
ģimene. Mēs ar Kristu pastāstījām par saviem projektiem, par
mazpulku nometni. Vēl mēs iejutāmies projekta bērnu nodarbībā.
Krista un Laura dekupāžas tehnikā izgreznoja sveces, bet es - māla puķu podiņu. Nodarbībā svētku dienā katrs varēja arī izveidot
kreppapīra rozes un kopā ar izvil-

Ziemas
prieki

kumiem, ko saka bērni par mīlestību, aiznest mājās saviem mīļajiem.
Visus mūs ar savu ierašanos
patīkami pārsteidza mazpulka
vecbiedrs Valdis Sakars. Viņš, kā
jau vienmēr, bija ieradies ar saldumiem kopējai tējai un mīļu
smaidu, siltiem novēlējumiem
mazpulku atdzimšanas 21. gadadienā.

Šajā dienā es saņemu negaidītu
pārsteigumu. Projekta grupiņas
vadītāja Spodra man uzdāvināja
pašas adītas, siltas vilnas zeķes,
ieadot tajās dažādus rakstus dažādās krāsās, kas atspoguļoja manu burkānu vasaru.
Linda Kvedere, mazpulka
”Skudrupūznis” dalībniece

Baltā
izstāde
Šķēdes
skolā

Kad beidzot bija sagaidīta īsta
ziema, Šķēdē notika Ziemas prieku
diena, kuru organizēja Šķēdes mazpulks. Šāda nodarbība paredzēta
nodarbību plānā biedrības „Latvijas
Mazpulki” projektā „Visu daru es ar
prieku!”. Projekta nodarbībās piedalās 12 lieli un mazi dalībnieki, bet
uz Ziemas prieku dienu tika aicināti
visi skolas vecuma šķēdenieki. Dažu stundu garumā notika dažādas
sacensības – ragaviņu stafete, lielā
ziemas stafete (vilkšana ar plēvi,
stumšanās ar ragaviņām, slēpošana,
zaķa lēcieni, brauciens ar ragaviņām
augšā kalnā), nobraucieni ar ragaviņām tālumā, nobraucieni ar slēpēm,
mērķī mešana. Un turpat iekštelpās
– sacensības komandu kapteiņiem
– sulu spiedes izjaukšana un salikšana. Punktus pelnīja komanda kopā, bet īpašas atzinības saņēma tie
drosmīgie, kuri savu komandu pārstāvēja nobraucienā ar slēpēm, jo
izrādījās, ka ne visi ir tik drosmīgi,
lai laistos no kalna lejā. Nobeigumā
visus ar siltu tēju un ievārījuma
maizēm cienāja mūsu mazpulka seniore Rita Balcere.
Inta Švaža

Gada baltākajā mēnesī – februārī Šķēdes mazpulks visus aicināja
uz Balto izstādi Šķēdes skolā. Izstādes atklāšanā dalībnieki klausījās
Imanta Ziedoņa „Balto pasaku”, un
pēc tam bija jāatrod, kas izstādē iekļuvis no šīs pasakas. Tā izrādījās
baltās vistiņas izdētā baltā ola, kura
pazudusi baltajā sniegā. Un tā nebija parasta ola, bet tamborēta, tā
kā nav jābaidās, ka var saplīst. Pēc
tam visi skatījās prezentāciju par
svecēm un pārbaudīja savas zināšanas erudītu konkursā.
Lai arī nosaukums bija Baltā izstāde, tomēr tikai dažas lietas te
bija pilnīgi baltas. Pārējie izstādes
eksponāti bija ar balto fonā un dažādu toņu balti. Bez baltā citas krāsas jau nebūtu tik košas un pamanāmas. Izstādes darbus darinājuši
Šķēdes mazpulka dalībnieki, mazpulka vadītāja Inta Švaža un projekta „Visu daru es ar prieku!” seniore Rita Balcere. Tā kā februārī
bija arī Sveču diena, tad lielākais

akcents izstādē likts uz svecēm un
svečturiem. Tapuši arī citi skaisti
darbi – rotas, papīra kastītes, tamborēti trauki, zīmējumi uz auduma, kartiņas, puķu podi un skārda
bundžas pārvērstas dekupāžas tehnikā, un arī balts sunītis - visam
par sargu.
Šķēdes mazpulcēni

Mūsu
pirmais
projekts
Savu pirmo kopīgo projektu
„Mājas Lugažu muižas parka putniem” īstenot uzsākusi 11.Valkas
mazpulka Lugažu grupa, kura
darbojas Latvijas Mazpulku –
Šveices projektā „Visu daru es ar
prieku!”. Iesaistoties dažādās aktivitātēs un izmantojot dažādus informācijas avotus, mazpulcēni
centīsies vairāk uzzināt par putnu
dzīvi vispār un iepazīs putnus, kas
dzīvo Lugažu muižas parkā. Zēni
un meitenes ar pagasta pārvaldes
saimnieka Jāņa Ozola atbalstu jau
izgatavojuši dažādus putnu būrus.

Aleksandrs Ivanovs un Dainis
Zeps palīdzēja bērniem tos izvietot muižas parka lielajos kokos.
Talkas dienā mēs piedalījāmies

parka sakopšanas darbos, kā arī
akmens krācīšu veidošanā parka
dīķos. Jaunie mazpulcēni šovasar
iesaistīsies balto stārķu uzskaites

veikšanā Lugažu ciemā, ko 11.
Valkas mazpulks jau vairākus gadus īsteno, piedaloties Latvijas
Dabas aizsardzības pārvaldes sa-

biedriskā monitoringa programmā.
Silvija Dorša
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Annenieku mazpulkam - 12
Esmu priecīgs būt Latvijā
Sveiki, mans vārds ir Ignasio
Martinezs. Es esmu no Spānijas,
bet tagad, strādājot par brīvprātīgo
darbinieku EBD programmā, es
pavadu laiku Latvijā.
ir vairāki iemesli, kāpēc esmu
priecīgs, ka Latvijā es jau kādu laiku esmu dzīvojis un ka pievienojos
šai programmai. Pirmais un man
pats nozīmīgākais ir tas, ka esmu
saticis un joprojām satieku lieliskus
cilvēkus. Ne tikai tos, ar ko es kopā
katru dienu strādāju, bet arī citus
brīvprātīgos darbiniekus, kuri strādā visā Latvijā, un cilvēkus, ko esmu satieku dažādos semināros un
citos pasākumos. Otrais iemesls ir,
ka mums tiek dota iespēja apceļot
šo brīnišķīgo valsti. Es izbaudi katru izbraucienu, kurā mēs dodamies, un es esmu ļoti pateicīgs, ka
mums ir tikusi dota iespēja redzēt
laukus un kontaktēties ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Es tik tiešām
izbaudu laiku ar lauku jauniešiem,
jo viņi kaut kādā veidā pozitīvi uzlādē. Tas ir atgādinājums par mūsu
neseno bērnību. Tas ir kaut kas
tāds, ko es negribētu zaudēt.
No otras puses, šī programma ir
bijusi tiešām noderīga, lai atklātu
pasauli, kas ir saistīta ar sociālajiem
pakalpojumiem, par kuriem uzzināju, darbojoties kopā ar invalīdu
un viņu draugu apvienību „Apeirons” un ar neformālo izglītību
Latvijas Mazpulkos. Par to es iepriekš neko nezināju. Līdz šim šī

pieredze man ir devusi ļoti daudz
un ceru, ka nākotnē tā dos vēl vairāk. Mēs esam iesaistīti vairākos
projektos, un es ceru, ka mums būs
iespējams strādāt, lai varētu palīdzēt organizācijai un cilvēkiem
Latvijā.
Puse no projekta laika ir jau pagājusi, un tagad es iepazīstos ar visām iespējām, kas mums ir dotas
un ko mēs varam darīt. Es centīšos
darīt visu, ko varu, priekš Mazpulkiem un Jums. Ja Jūs vēlaties kopā
ar mani vai Oliveru organizēt kādu
pasākumu, tad nekautrējieties
mums rakstīt - (imartinezs_gr@
hotmail.com). Liels Jums paldies!
Ignasio Martiness

Puķu stādi jau aug
SIA Schetelig dāvināja mazpulcēniem iespēju papildināt savus
pavasara sēklu krājumus. Mazpulcēni varēja izvēlēties un savā starpā
sadalīt dāvānātās puķu, dārzeņu
un garšaugu sēklas. Visi sēklu ieguvēji aicināti piedalīties Schetelig
foto konkursā un izvēlēties attiecīgo augu par sava nākamā projekta
tēmu. Piedaloties konkursā, ir sva-

rīgi iemūžināt fotogrāfijās auga attīstību, sākot no iesēšanas brīža
līdz augļa vai zieda iegūšanai. Foto
konkursam būs jāiesūta četras fotogrāfijas, kurās attēlotas četras auga attīstības stadijas dažādos posmos.
Attēlā: sēklas izvēlas un sēj Bilskas mazpulcēni.

485.Annenieku
mazpulkam
katra pavasara ieskaņā viena ir
īpaša diena – tā ir mazpulka dibināšanas jubileja. Šogad jau ir divpadsmitā reize, kad mazpulcēni
vērtē paveikto, atceras interesantākos brīžus visiem kopā un pārrunā jaunās ieceres .
Jau otro gadu visu pasākuma
organizēšanu veica paši mazpulcēni – Adrija Žilinska, Karīna
Samkova un Ilona Batjušenko. Par
tradīciju ir kļuvusi jauno mazpulcēnu uzņemšana tieši jubilejas reizē. Šogad svinīgo solījumu nodeva
5 jaunie dalībnieki, reizē ar to iekļaujoties Latvijas mazpulcēnu
kuplajā saimē.
Kopīgi tika izvērtēts mazpulcēnu paveiktais skolā, pagastā, Latvijas –Šveices mazpulku projektā
„Visu daru es ar prieku.” Viesu vidū bija arī projekta vadītāja – seniore Lidija Zaļā, kas vēlēja daudz
labu darbu pavasarī, sadarbojoties
ar pagasta pārvaldi, lai Lielajā talkā kopīgi sakoptu Kaķenieku parka skaistākās vietas. Talkas neatņemama sastāvdaļa ir akcija „Tīras
ceļmalas manā pagastā”, kuras laikā sakopjam Rīgas – Liepājas šosejas malas Kaķenieku ciemata teritorijā.
Mazpulcēni aktīvi stāstīja par
pašiem interesantākajiem notikumiem mazpulka darbībā un projektā. Kas gan var būt labāks par

bērnu teikto – mums patīk viss, ko
mēs darām!
Pasākuma otrajā daļā spēkiem
mērojās anekdošu stāstītāji. Pēc
skatītāju domām vislabākie bija
Aleks Krontāls, Sarmīte Vineta
Laukakmene un Jānis Linkjāvičs.
Arī pie mums ir savi „Zelta talanti”. Mazpulcēni atzinīgi ar aplausiem sveica Adriju Žilinsku, Karīnu Samkovu un Denisu Lemzu.
Par iecienītu pārsteiguma brīdi
daudzu gadu garumā ir kļuvusi loterija, kurai katrs sagādā mīļu dāvaniņu kopīgai izlozei. Arī cienasts
pie skaisti saklāta galda ir pašu gādāts.
Ļoti patīkami, ka mūsu mazpulkā nepārtrūkst saikne ar maz-

pulcēniem, kas beiguši skolu, jo
viņu palīdzība un padoms lieti noder. Šajā reizē ar jauku diskotēkas
mūziku visus iepriecināja Agris
Voļaņuks. Jautrās rotaļās, spēlēs
un dejās laiks piecu stundu garumā pagāja nemanot.
Pavasaris turpinās, un tiek plānoti jauni darbi mazpulcēnu individuālajos projektos visas vasaras
garumā. Lielākā daļa mazpulcēnu
nolēmuši iesaistīties Latvijas mazpulcēnu sīpolu audzēšanas konkursā „Sīpolu virtene”- jaunākie
kā pētnieki , bet vecākie kā biznesmeņi.
Inta Balčūna,
485. Annenieku mazpulka
vadītāja

Muižas parka svētkos
Gluži kā uz burvja mājienu allaž klusais un piesnigušais
Alūksnes Muižas parks bija atdzīvojies. Ar daudzām aktivitātēm
parkā, pilī, uz ezera un Tempļakalnā varēja sākties
pirmie
Alūksnes Muižas parka svētki.
Šķiet, tik bagātīgu norišu
daudzveidību Muižas parks vēl
nebija piedzīvojis! Kaut arī pasākuma organizatori bija satraukušies par gaidāmajiem laika apstākļiem, kas varētu “nokausēt” svētku
pamatmateriālu – sniegu, satraukumam nebija pamata. Sniega
pietika gan sniega skulptūrām,
gan atrakcijām, gan snovbordam
un pat automašīnām, kas startēja
uz mazliet pašķīdušā, bet izturīgā
ezera ledus. Blakus pilij, strūklaku
dārzā tapa ļoti krāšņas ledus
skulptūras, kurās tika atainoti pilsētas simboli - Bānītis, Saules tilts,

Tempļakalna rotonda, Bībele un
citi.
Parka teritorijā atraktīvajā
orientēšanās spēlē ,,Alūksnes leģenda” mēs izspēlējām jautro hokeju, piedalījāmies cietokšņa ieņemšanā, šļūkšanas, vilkšanas,
stumšanas sacensībās. Interesanta
bija maizes cepšana uz koka iesmiņa ugunskurā .
Pļavā pie ezera notika sniega
figūru konkurss ,,Sniega pārvērtības” , kurā piedalījāmies arī mēs
– Strautiņu mazpulcēni un viņu
ģimenes, Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš ar savām
mākslinieciskajām idejām un
prasmēm, Leonards Raiļans no
Alūksnes mazpulka un mūsu ciemiņi - brīvprātīgie jaunieši Ignesio no Spānijas un Olivers no Vācijas. Parka svētki kulminēja ar
baronu pāru – Fītinghofu un Vol-

fu – ierašanos zirgu pajūgos pie
muižas ļaudīm jeb pasākuma apmeklētājiem.
Aizkustinošā noslēguma pasākumā tika sumināti svētku veiksmīgākie dalībnieki.
Domubiedru grupā mēs kļuvām par uzvarētājiem un saņēmām balvu - vienas dienas atpūtu
„Ķauķu kalnā”. Par šādu balvu visi
bijām ļoti priecīgi. Pēc labi padarīta darba - pelnīta atpūta. Saskaņojām savu ierašanos un nepieciešamo inventāru ar kalna apsaimniekotājiem - Olderu ģimeni. Paldies
skolotājas A.Jaunzemas, mazpulcēnu Kārļa un Lāsmas Ludvigu
ģimenēm par atbalstu bērnu nogādāšanā uz kalnu! Daudziem tā
bija pirmā iepazīšanās ar kalnu
slēpošanu un snovbordu.
Sandra Buliņa, Strautiņu
mazpulka vadītāja
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Svinīgā solījuma svētkos
17. novembrī, Latvijas valsts
svētku priekšvakarā, Jēkabpils
Bērnu un jauniešu centrā notika
Jēkabpils mazpulka dalībnieku
Svinīgā solījuma svētki. Mazpulku projekta „Visu daru es ar prieku!” dalībnieki visus, ienākot pasākuma telpā, sveica ar pašu izgatavotām svētku piespraudēm. Pasākumu atklāja Betija Blūma ar
savu lielisko klarnetes spēli un
kopā ar Diānu Zvaigzni lasīja Latvijai veltītu dzeju. Visi dziedājām
valsts himnu.
Tai sekoja mazpulka vadītājas
Vizmas Lejiņas uzruna un jauno
mazpulcēnu uzņemšana. Savu
apņemšanos izpildīt mazpulka
solījumu ar parakstiem mazpulka
Goda grāmatā apliecināja Madara
Faksa, Elīna Tanana, Madara
Znotiņa, Anna Marija Ščeglova,
Artūrs Priede, Amanda Ovsjuka,
Linda Goldberga. Mazpulka nozīmītes jaunajiem mazpulka dalībniekiem piesprauda mazpulka
vecbiedri Valdis Sakars, Lonija
Jansone un Antons Zazerskis.
Esam pateicīgi mazpulku vecbiedriem, kuri mūs pagodināja ar
savu ierašanos! Jaunie pilntiesīgie
mazpulka dalībnieki visus valsts
svētkos sveica ar sagatavotu dzejas lasījumu.
Mazpulka Goda labvēļus godinājām ar īpašiem diplomiem un
pašu gatavotiem ziediņiem, ar

svecītēm, kuras izrotājām ar Latvijas karodziņiem. Visi vienojāmies mazpulku himnā, dažādās
dziesmās un jautrās rotaļās.
Sirsnīgus novēlējumus un ziedus
dāvājām Spodrai Purviņai, jo viņa savu dzimšanas dienu svin tad,
kad tā ir arī Latvijai. Deju un rotaļu starplaikos mielojāmies ar
tēju, konfektēm un Spodras gardo kūku.
Par danču mūziku lielu paldies
sakām kādreizējiem mazpulka
dalībniekiem Mārai, Reinim, Rūtai un viņas māmiņai Vitai Tallai,

folkloras kopai „Raksti”.
Pasākuma gaitā notika arī mazpulka priekšnieka vēlēšanas, kurās šoreiz uzvarēju es. Diāna
Zvaigzne tika ievēlēta par vietnieci un Betija Blūma - par sekretāri.
Paldies vecākiem, kuri piedalījās
mūsu pasākumā, un mazpulka
vadītājai Vizmai Lejiņai par skaistajiem svētkiem!
Krista Abatniece,
mazpulka „Skudrupūznis”
valdes priekšniece

Sēlijas mazpulki tiekas
Pilkalnes muižā

3.aprīļa vēsajā un sniegotajā
pavasara rītā Pilkalnes muižā
pulcējās Neretas, Seces, Sunākstes, Staburaga, Daudzeses un
Dignājas mazpulcēni un viesi no
Mazzalves pamatskolas uz šī gada
Sēlijas mazpulku 1.semināru meža projektā „No čiekura līdz lietaskokam”. Seminārā piedalījās
71 mazpulcēns, 5 mazpulku vadītāji, seniori, viesi. Semināru atklāja Neretas mazpulka vadītāja
Lidija Ozoliņa. Mājas saimnieks
Valdis Tomsons pasākumam par
godu mastā uzvilka valsts karogu.
Semināra dalībniekus un mājas
saimniekus sveica Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis,
uzrunāja A/S ”Latvijas Valsts Meži” meža dienesta pārstāvis Gints
Grigorovičs. Viņš uzdāvināja katram mazpulkam bukletus par
meža stādīšanu un kopšanu, par
meža saudzēšanu, kā arī aicinājuma afišu uz Lielo Talku. Vienojāmies par sadarbību starp Neretas
mazpulku un A/S ”Latvijas Valsts
Meži” darbinieku meža stādīšanā
šajā pavasarī.
Iepriekšējā dienā uzkritusī
sniega kārta un nelielais sals lika
mainīt ieplānoto darba kārtību,

atsakoties no paredzētajiem talkas darbiņiem Pilkalnes muižas
teritorijas sakopšanā, taču darba
grupās paredzētos pārējos plānus
realizējām. Tās vadīja muižas
saimnieki, mazpulku vadītāji, seniori. Mazpulcēni bija izpildījuši
mājas uzdevumu – izgatavot un
uz semināru atvest 1- 2 putnu būrīšus no katra mazpulka. Pēc prezentēšanas 8 būrīšus skolotāja
Daiņa Nāburga un Sigismunda
Samuļoņa vadībā piestiprināja
muižas parka kokos. Puiši iztīrīja
un salaboja arī četrus iepriekšējos gados uzliktos.
Valdis Tomsons kopā ar A/S
LVM darbinieku izpētes laukumā
mācīja mazpulcēnus noteikt koka
augstumu, augoša koka kubatūru,
vecumu, aizpildīt koka pasi. Sunākstes mazpulka vadītāja Ilona
Rauza pārbaudīja mazpulcēnu
teorētiskās un praktiskās zināšanas. Mazpulcēniem vajadzēja izpildīt uzdevumus sagatavotajās
darba lapās un pēc zaru paraugiem, čiekuriem, koka ripām noteikt, kuram kokam katrs pieder.
Radošajās darbnīcās Lieldienu
zaķus un dekorus no dabas materiāliem gatavot mācīja Dignājas

un Daudzeses mazpulka vadītājas
Arta Pavāre un Ilona Nāburga.
Lielā zupas katla pārraudzību
vadīja mājas saimniece Irma
Tomsone. Bet Lieldienu zaķim
olas krāsot un vārīt palīdzēja
11.klases skolniece, Neretas mazpulka dalībniece Vineta Jonaste
un Edgara mamma Sandra Gradecka. Pēc zupas baudīšanas
vēl jāuzcep ugunskurā līdzpaņemtās desiņas, ar draugu jāpakaulējas ar krāsainajām olām, izturīgākās jāparipina silītē no kalniņa
Šis bija pirmais pasākums un
darbiņš 2012.gada mazpulku meža projektā, kuru noorganizēt palīdzēja mazpulku vadītājas, Latvijas Mazpulku padome, atbalstīja
Neretas novada dome, Neretas
pagasta pārvalde un Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, biedrība
„Upmales mantinieki”. Mūs laipni
uzņēma Pilkalnes muižas saimnieki Irma un Valdis Tomsoni.
Uz tikšanos nākamajos pasākumos!
Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja
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Jaunieši – senioriem

„Jaunieši – senioriem” – šādu
projektu aizvadītajā gadā Saldus
novada Šķēdē realizēja vietējie jaunieši. Projekta darba grupā bija arī
Šķēdes mazpulka dalībnieces Kimberlija Buraka un Guna Krūmiņa,
bet norisēs iesaistījās arī citi mazpulcēni, piemēram, Eduards Kusins
bija skaņu operators. Bet – visu pēc
kārtas. Ko tad jaunā paaudze darīja
šajā projektā?
Vasarā jaunieši kopīgi gatavoja
svētkus pagasta pensionāriem. Notika koncerta mēģinājumi, tērpu,
ielūgumu, dāvanu darināšana, cepumu cepšana, cienasta gādāšana.
Svētku dienā notika koncerts, kurā
bērni un jaunieši bija sagatavojuši
uzvedumu „Kas tas ir – kolhozs?”
pēc Imanta Ziedoņa darba motīviem. Bija atraktīva modes skate ar
dažādiem padomju gadu tērpu demonstrējumiem tā laika mūzikas
pavadībā. Visi tērpi bija saglabājušies no vecāku un vecvecāku bērnības un jaunības. Koncerta noslēgumā skanēja popiela ar pagājušā
gadsimta 70. un 80. gadu dziesmām. Pēc koncerta katrs pensionārs saņēma jauniešu sarūpēto dāvanu – apgleznotu bļodiņu ar uzrakstu „Šķēde 2011”, kurā iekšā bija
cepumi. Visi varēja arī baudīt cienastu, kura tapšanā palīdzēja arī
jauniešu vecāki.
Guna Krūmiņa: „Es biju atbildīgā par ielūgumu sagatavošanu un
iznēsāšanu senioriem. Piedalījos
arī priekšnesumos. Teātrī es biju

gailis, kas bērniem skaidro par to,
kas ir kolhozs. Tā es pati arī daudz
ko uzzināju par tiem laikiem, kad
mana mamma bija maza. Piedalījos
modes skatē, biju vecmāmiņa. Gatavoju arī dāvanas – braucām uz
mākslas skolu ar glazūru apgleznot
māla bļodiņas. Man patika arī cept
cepumus.”
Kimberlija Buraka: ” Es biju atbildīga par dāvanu gatavošanu
pensionāriem. Cepumu cepšanā
piedalījās 8 bērni un jaunieši. Bļodiņas apgleznoja tie paši un vēl
daži. Bet saiņojām mēs paši ar dažiem palīgiem. Arī es piedalījos
priekšnesumos. Mums palīdzēja
arī mana ģimene – mamma un brā-

lis uzzīmēja lielu govi, kas bija vajadzīga uzstājoties. Mums bija jautri,
kad gatavojām priekšnesumus, un
tāpēc ne tikai pensionāri nāca paskatīties, ko esam sagatavojuši.”
Seniori bija priecīgi par viņiem
sarūpētajiem svētkiem. Un arī paši
jaunieši bija apmierināti par jauno
pieredzi.
Ar projektā izveidoto filmiņu
jaunieši piedalījās ES mājas konkursā par brīvprātīgo darbu „Darīsim Latviju skaistāku”. 6.decembrī
Rīgā notika apbalvošana un svētku
pasākums Rīgas Biržā, un Šķēdes
jaunieši 24 dalībnieku konkurencē
ieguva godpilno 2.vietu. Balvā – fotoaparāts. Apsveicam!

Apsveicam Edgaru!
Eduards Kusins no Šķēdes
maulka ieguva 1. vietu īsfilmu
konkursā „Lauksaimniecība pēc
desmit gadiem”, kuru organizēja
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Zemnieku
Saeima. Eduards bija izveidojis
animācijas filmiņu par to, kāda
lauksaimniecība un tās tehnika
varētu būt pēc 10 gadiem.
Filmiņas galvenais varonis ir
lauksaimnieks Jānis, kuram ir lidojošs traktors, lai vieglāk apstrādāt laukus. Bez tam visā Latvijā
dārzi būs lidojošās siltumnīcās
un uz daudzstāvu māju jumtiem.

Filmiņu vēl aizvien iespējams apskatīties internetā, tā arī saucas –
„Lauksaimniecība pēc desmit

gadiem”.

Inta Švaža,
Šķēdes mazpulka vadītāja

Varbūt
tu zini?
Arturs Bandenieks no Vankuveras Kanādā atsūtījis e-pastā uz Saulesdārzu kādu foto no 20. gs.30.
gadiem. Tajā redzamais mazpulka
dalībnieks ir viņa tēvocis Arturs
Bandenieks no Cesvaines. Varbūt
kāds no radiniekiem Latvijā, Latvijas Mazpulku vecbiedriem, bijušajiem Cesvaines mazpulka dalībniekiem vai skolēniem, vai arī šodienas mazpulcēniem zina kaut ko
vairāk par šo cilvēku? Informāciju
aicinām sūtīt uz mazpulku biroju
Saulesdārzā.

Šis ir Lieldienu zaķis no Saldus!

Centis Ūbele
Gardumu darbnīcā
Pirms Lieldienām pie Šķēdes
mazpulka ciemojās A/S Maxima
pārstāvji, pats Centis Ūbele atveda
produktus 100 latu vērtībā. Iepriekš Šķēdes mazpulks bija lūdzis
Maximas atbalstu , un saņēmām to
Gardumu darbnīcai. Tas nozīmē,
ka mācījāmies paši pagatavot dažādas konfektes un kūciņas svētku
galdam. Bija divas nodarbības vienā piedalījās 20 bērni, bet otrā 20 jaunieši un pieaugušie. Tapa tādi gardumi kā saldā desa, biezpiena
kūciņas, rafaello, serenādes, šokolādes bumbiņas, ferrero rocher,
saldās Lieldienu oliņas, riekstu
konfektes. Savus gardumus bērni

lika iepriekš nodarbībās pašu gatavotās kartona kastītēs ar savu dizainu.
Pirms Ģimenes dienas vēl būs
nodarbības, kurās mazpulcēni savām ģimenēm mācīsies gatavot rozā mākonīšus, biezpiena torti, augļu želejas.
Paldies A/S Maxima par sniegto
atbalstu! Bērni un viņu ģimenes
bija ļoti priecīgi un gandarīti par
interesanti pavadīto laiku un iegūtajām prasmēm gardumu gatavošanā. Visus apmācīju es pati - Šķēdes mazpulka vadītāja.
Inta Švaža

