Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

pavasaris, vasara 2015

Atskats uz Labo darbu gadu 2014. 2. lpp.

Kāpjam vasaras kalnā!
Solīti pa solītim mazpulcēni
kāpj lielajā vasaras kalnā, lai pateiktu skaļi – VISU DARU ES
AR PRIEKU! – gan braucam uz
nometnēm, satiekam draugus,
gan ravējam un aplaistām dobes,
gan priecājamies par dārza un
meža gardumiem! Ja ir vēl kāds,
kurš šai vasarā nav nogaršojis
meža zemenītes ar pienu, tam
tas jādara ar steigu!
Mazpulcēnu vasarai jābūt pil-

nai ne tikai ar čaklu strādāšanu,
bet arī ar jautriem piedzīvojumiem. Ar daudziem no jums
tiksimies lielajā Mazpulku vasaras nometnē Malnavā, ar daļu
tikāmies semināros Elejā, Brunavā, Priekuļos, vēl citi brauks
ciemos pie igauņiem vai uz ziemeļvalstu 4-H nometni Somijā,
un daudzi no jums šovasar noteikti apmeklē kādu vietējo mazpulku nometni vai citu mazpul-

ku pasākumu.
Īpašs sveiciens noteikti ir
tiem, kuri šajā gadā nolēmuši
sākt vadīt mazpulku. Jau otro
gadu nākamie vadītāji tiekas
Jauno mazpulku vadītāju skolā.
Šādi apņēmīgi, jauni cilvēki nodrošina saules mūžu mūsu organizācijai! Un, protams,– vislabākie vēlējumi katram mazpulku
vadītājam, kurš vasarā strādā
tikpat čakli un nenogurstoši kā

skolas laikā un vēl pagūst apmeklēt kādu no mazpulku vadītāju semināriem!
Gan lielajiem, gan mazajiem
mazpulcēniem vasara aizskries
ātri, tādēļ ikvienam novēlu katrā
vasaras dienā pamanīt ko skaistu, patīkamu un iepriecinošu, lai
brīdī, kad dienas atkal kļūs īsākas, būtu daudz saulainu, priecīgu atmiņu!
Randa Medne

Šopavasar – 34
Goda nominanti!
3. lpp.

Tikāmies Padurē
jau trešo reizi.
7. lpp.

Uz tikšanos Malnavā!
Vasara, draugi, teltis, zaļš, pārgājiens, rosme, nometne, forši –
šie un vēl daudzi citi vārdi raksturo Mazpulku ikgadējo lielo vasaras nometni. Vairs nav tālu brīdis,

kad mazpulcēnus no visiem Latvijas novadiem atkal kopā pulcinās
nometne “Visu daru es ar prieku!”.
Vasaras lieliskākais piedzīvo-

jums šoreiz dalībniekus aicina uz
Malnavas muižu laikā no 20. līdz
24.jūlijam.
Nometnē kopā ar slavenās latviešu filmas «Cilvēka bērns» galve-

Rīgas klubiņš kā
aizvien gatavs
darbam.
5. lpp.
no varoni Boņuku plānosim, kā
izglābt planētu! Būs radošas vides
darbnīcas, pārgājiens, ekskursijas,
Talantu vakars un vēl daudz citu
neatkārtojamu piedzīvojumu!

Zemgalieši iepazīst Jaunpili.
8. lpp.
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Atskats uz konferenci
13.februārī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Latvijas Mazpulku
biedru konference „Augsim Latvijai!”. Tās darbā piedalījās nedaudz
virs 200 dalībnieku, tai skaitā ar balss
tiesībām 187 dalībnieki.
Ierodoties “Ziemeļblāzmā”, visi
varēja iepazīties ar mazpulku veidotajiem plakātiem „Mazpulku Labo
darba gads 2014”.
Konferenci atklāja LM padomes
priekšsēdētāja Randa Medne. Izsmeļoša, interesanta un labi saprotama
bija viņas prezentācija par biedrības
veikumu 2014. gadā. Konferences
laikā tika pārskatītas 2014. gada aktivitātes, sadarbības programmas un
grāmatvedības atskaite. Tāpat dalībniekiem tika sniegts ieskats 2015. gada darba plānā. Par “Ziemeļblāzmas”
celtniecību un tās sponsoru Augustu
Dombrovski stāstīja LM padomes
priekšsēdētāja vietniece Ilze Kļava.
Mazpulcēnus un mazpulku vadītājus sveica Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Mārīte
Seile un Saeimas deputāts, Latvijas
Zemnieku Savienības priekšsēdētājs
Augusts Brigmanis. Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule pateicībā par ilggadējo un pašaizliedzīgo
darbu Latvijas Mazpulku kustības
tradīcijas glabāšanā, kopšanā un popularizēšanā pasniedza Atzinības
rakstus 33 mazpulku vadītājiem, kuri mazpulkus vada jau vismaz 15 gadus. Viņiem tika dota iespēja doties
uz Briseli un paviesoties Eiropas Parlamentā. Pēc mazpulku vadītāju apbalvošanas ar muzikālu sveicienu
uzstājās Rīgas Doma Kora skolas audzēkņi.
Avīzes „Mazpulks” redaktore Sil-

vija Dorša pateicās mazpulkiem un
vadītājiem, kuri aktīvi piedalījušies
avīzes veidošanā.
Konferences dalībnieki apstiprināja LM padomes ieteikto biedrības
Statūtu grozījumu.
Notika jaunās Latvijas Mazpulku
padomes vēlēšanas.

Konferences otrajā daļā gan mazpulcēni, gan mazpulku vadītāji tikās
darba grupās . Mazpulcēni - lai iepazītos ar katrā mazpulkā paveikto
pagājušā gada laikā, bet mazpulku
vadītāji - lai apspriestu tādas tēmas
kā Alumni klubs, Mazpulku svinīgais solījums, Latvijas simtgades kul-

Jaunā padome strādā
13.februārī konferencē tika ievēlēta jaunā Latvijas Mazpulku padome.
28.februārī Saulesdārzā notika
jaunās Mazpulku padomes pirmā
sēde, kurā vispirms tika lemts par
amatu sadalījumu padomē, un attiecīgi šāds ir jaunais padomes sastāvs:
padomes priekšsēdētāja – Randa Medne
padomes priekšsēdētājas vietniece – Ilze Kļava

padomes atbildīgā sekretāre –
Ilze Jukņēviča
starptautisko projektu koordinators – Āris Brencis
sabiedrisko attiecību un projektu koordinatore – Zane Šteinberga
Zemgales reģiona mazpulku koordinatore – Gundega Jēkabsone
Latgales reģiona mazpulku koordinatore – Dace Rudzāte
Vidzemes reģiona mazpulku
koordinatore – Baiba Mantiņa
Kurzemes reģiona mazpulku

Laikrakstā publicēti: S. Doršas, A. Jēkabsones, G. Jēkabsones, K. Okates-Vjatkovičas, V. Leismanes, Z. Šteinbergas, I. Jukņēvičas, S. Purviņas,
J. Fišeres, S. Āriņas, I. Balčūnas, L. Meščanovas un arhīva foto.
Paldies Amerikas Latviešu apvienības
Kultūras fondam par atbalstu avīzes
tapšanā.
Laikraksts mazpulku dalībniekiem un
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
Izdevējs: biedrība “LATVIJAS MAZPULKI”.
Redaktore: Silvija Dorša. Redakcija: Inese
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Zane Šteinberga.
Izdošanu atbalsta Arvīds Bļodnieks
un tautieši ASV.

Iespiešana apmaksāta no projekta “Mazpulkā. Latvijā. Pasaule.” finansējuma IZM
Jaunatnes politikas valsts programmas
2015. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

koordinatore – Indra Zvirbule
Savā pirmajā sēdē jaunā padome
atskatījās uz Mazpulku konferences darba grupās paveikto. Šeit diskusijas izvērtās par Svinīgā solījuma atjaunošanu Mazpulkos un tā
nozīmi mūsdienās. Padome lēma,
ka Svinīgā solījuma nodošana jāatjauno, tomēr jāpiedomā, lai tas būtu tiešām svinīgs un īpašs pasākums.
Tika apspriesta arī jauna Mazpulku logo izstrāde vai esošā uzlabošana.
Pārrunājām arī Mazpulku dalību XI Latvijas Skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos šovasar,
kā arī Mazpulku iesaistīšanos Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos.
Savukārt 23.maijā padome sanāca uz šīgada otro sēdi. Tā bija veltīta Mazpulku vasaras aktivitāšu izskatīšanai, īpaši veltot uzmanību
lielajai vasaras nometnei „Visu daru es ar prieku!”. Sēdes noslēgumā
padomes locekļi stādīja puķes
Mazpulku puķu dobēs Saulesdārzā.

tūras programma un citas.
Paldies visiem draugiem un atbalstītājiem par dalību Latvijas Mazpulku konferencē „Augsim Latvijai”
– SIA „Pūres dārzkopības pētījumu
centrs”, z/s „Ezerkauliņi”, Latvijas
Šķirnes Trušu Audzētāju Asociācijai, biedrībām “Jaunie vanagi”, ”Lat-

vijas Jauno Zemnieku klubs”, “Piedzīvojuma Gars”. Tāpat paldies arī
Spodrai un Voldim Purviņiem, kuri
konferences dalībniekiem prezentēja savu foto izstādi “Dievs, daba,
darbs”.
Zane Šteinberga,
Spodra Purviņa
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Saruna Saeimā
17.martā Mazpulku padomes
priekšsēdētāja Randa Medne un
748.Sūnu mazpulka vadītāja Daina
Kalve, Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāvis Nils
Klints un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Sanda Brūna piedalījās LR Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē. Tajā sprieda par mazpulku, kā arī skautu un gaidu
organizāciju nozīmi valstiskajā au
dzināšanā un šīm organizācijām atvēlēto finansējumu.
Randa Medne Saeimas deputātiem prezentēja, kā caur Mazpulku

vērtībām bērni mācās piederību
Latvijai. Daina Kalve iepazīstināja ar
748.Sūnu mazpulka darbību un tradīcijām. Nils Klints stāstīja par
skautu un gaidu kustību Latvijā.
Sēdes noslēgumā apakškomisijas
priekšsēdētāja Janīna Kursīte – Pakule aicināja Izglītības un zinātnes
ministriju rast reālu iespēju nodrošināt ilgtermiņa atbalstu biedrībām
„Latvijas Mazpulki” un „Latvijas
skautu un gaidu centrālā organizācija”. Visi sēdes dalībnieki nolēma vēlreiz tikties septembrī, lai pārskatītu
biedrību atbalsta progresu.
Zane Šteinberga

“Nedēļas mazpulcēns”
No šīgada aprīļa esam uzsākuši
jaunu tradīciju – akciju “Nedēļas
mazpulcēns”. Tās ietvaros katru
nedēļu iepazīstinām Mazpulku
mājas lapas apmeklētājus ar kādu
no mazpulcēniem, uzdodot viņam
7 jautājumus. Katrai nedēļai ir savs,
individuāls dizains, ko veido Āris
Brencis. Bet jautājumus izdomājuši Mazpulku Rīgas Klubiņa brīv-

prātīgie jaunieši.
Par Latvijas Mazpulku vēsturē
pirmo nedēļas mazpulcēnu kļuvis
Mārtiņš Dombrovskis. Pašlaik plānojam akciju līdz 2015.gada decembrim.
Ja ir kāds mazpulcēns, ko Tu vēlies redzēt kā Nedēļas mazpulcēnu,
raksti uz e-pastu – steinberga.zane@
gmail.com vai mazpulki@inbox.lv !

Lepojamies ar Tevi, Edžu!
Mēs lepojamies, ka mums ir tik
talantīgs mazpulka priekšnieks
Edžus Bumbieris. Viņš ir ļoti nosvērts, ieturēts, gudrs, ar savu mērķi un tieksmi sasniegt to. Edžus labi
mācās, piedalās dažādos skolas, novada un valsts mēroga konkursos.
Edžus ir sirsnīgs, izpalīdzīgs. Viņam piemīt liela atbildības sajūta.
Par visu ir savs viedoklis. Prot izteikt savas domas un tās pamatot.
Ārpus skolas Edžus ir medību
šaušanas kluba “Bebra kungs”
biedrs. Ļoti daudz brīvā laika pavada šī kluba treniņos un sacensībās.
Ir Latvijas sporta meistars medību
un stenda šaušanā, Latvijas čempions SKM 50 disciplīnā šaušanā.
Edžum pieder Latvijas un starptau-

Biedrības „Latvijas Mazpulki” biedri ik gadu no pavasara līdz rudenim
ir aicināti plānot un praktiski veikt
savus ar lauksaimniecību, amatniecību, novadpētniecību, rūpēm par
vidi saistītus projektus. 16.aprīlī
Zemkopības ministrijā tikās 34 jaunieši no visas Latvijas, kuri mazpulkos darbojušies vismaz 5 gadus un
realizējuši vismaz piecus šādus projektus.
Pasākuma dalībnieki žūrijai prezentēja savu veikumu un ieguvumus,
darbojoties biedrībā „Latvijas Mazpulki” piecu un vairāk gadu garumā.
Žūrijā bija pārstāvji no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra,
Latvijas Jauno Zemnieku kluba, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Mazpulku padomes. Ja mazpulcēns izpildījis visus kritērijus, žūrija
lēma par apbalvojuma – sudraba karotītes - piešķiršanu.
Pasākuma atklāšanā uzrunu teica
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua un biedrības „Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja Randa Medne.
„Sudraba karotīte ir simboliska
balva par paveikto darbu. Uz tās tiek
iegravēts moto “Augsim Latvijai!” un
katra jaunieša vārds. Tas ir apliecinājums, ka viņš dara labu, vērtīgu darbu savai valstij. Sudraba karotītes
jauniešiem tradicionāli tiek pasnieg-

tas izlaidumā, uzsverot, ka ārpus
mācībām viņš ir darījis vēl daudz
vairāk. Mēs ticam, ka šāda atzinības
izteikšana iedvesmo jauniešus arī
turpmāk savu dzīvi plānot Latvijā,
kļūt par šīs zemes saimniekiem, uzņēmējiem,” sacīja biedrības “Latvijas
Mazpulki” padomes priekšsēdētāja
Randa Medne.
Savus projektus prezentēja jaunieši no Kārsavas, Priekules, Alūksnes,
Rēzeknes, Valkas, Jaunjelgavas, Neretas, Dagdas, Jēkabpils, Salacgrīvas,
Krustpils, Tukuma, Dobeles un Madonas novadiem. Viņus atbalstīja
mazpulku vadītāji un draugi.
Noslēgumā apbalvojumam nominētajiem mazpulcēniem bija iespēja
apmeklēt zemkopības ministra Jāņa
Dūklava biroju un uzdot jautājumus
ministram.
Jaunieši savās prezentācijās izteica
lieliskas atziņas:
• ’’Esmu ieguvis dažādas iemaņas un
zināšanas lauksaimniecībā, apguvis
prezentēšanas un sevis pasniegšanas
prasmes.’’ (Harijs Mencendorfs, 295.
Seces mazpulks)
• ’’Mazpulkos esmu iemācījusies padarīt katru darbu kārtīgi un līdz galam!’’ (Inta Grīsle, 599.Virgas mazpulks)
• ’’Darbojoties mazpulkos, es guvu
pieredzi publiski uzstāties kā arī veidot un īstenot dažādus projektus. Tā

“Augsim Latvijai!” Goda nominanti 2015
tiskā ieroču nēsāšanas atļauja.
Jūliju Edžus pavada ASV, jo ir ieguvis Bendžamina Franklina transatlantisko stipendiju. Ceram, ka no
ASV viņš atgriezīsies ar jauniem iespaidiem un radošu enerģiju.
Zane Bērziņa, Valdemārpils
mazpulka preses sekretāre

Kandavā – mazpulks
24.aprīlī Kandavā sanāca kopā
jaunieši un un vienbalsīgi pieņēma
lēmumu dibināt mazpulku. Klātesošos sveica arī Kandavas novada
pašvaldības pārstāvji, un īstenā
mazpulku garā katrs mazpulcēns
dāvanā saņēma sēklas paciņu.
Tukuma novada mazpulki jau-

Caur mazpulkiem – augam!

najam mazpulkam dāvināja simbolisku ābeli, lai tā darbība tāpat kā
ābele dod raženus augļus, un - tieši
Latvijas šķirni “Rudens svītrotais”
- lai stiprinātu Latvijas vērtības.
Sveicam jaunos mazpulcēns un
viņu vadītāju, agrāko mazpulcēnu
Ēriku Biti!

Liāna Borščevska, 307.Džūkstes mazpulks
Daniela Čapkeviča, 104.Dagdas mazpulks
Mārtiņš Dombrovskis, 53.Penkules mazpulks
Karīna Dorša, 11.Valkas mazpulks
Annika Epnere, Strautiņu mazpulks
Inta Grīsle, 599.Virgas mazpulks
Armands Ivulāns, 477.Nautrēnu mazpulks
Elīna Kalniņa, 748.Sūnu mazpulks
Beāte Barbara Kaļiņina, 114.Krotes mazpulks
Jāzeps Kemze, Kārsavas mazpulks ‘’Upe’’
Arnis Krastiņš, Liepupes mazpulks
Ieva Krēsliņa, Strautiņu mazpulks
Ernests Krilovs, 104.Dagdas mazpulks
Egita Ķeķe, 114.Krotes mazpulks
Matīss Luiks, 29.Ziemeru mazpulks
Aivars Lucijanovs, Jēkabpils BJC mazpulks

ir iespēja aizbraukt un iepazīt Latvijas pilsētas.’’ (Daira Poikāne, 124.Pudinavas mazpulks)
• ’’Pateicoties darbībai mazpulkā,
protu plānot savu darbu un laiku,
pilnveidoju prezentācijas prasmes,
kļūstu patstāvīgāka un atvērtāka, saliedēju ģimeni, ieguvu jaunus draugus un iepazinu skaistas Latvijas vietas.’’ (Iluta Upelniece, 439.Daudzeses
mazpulks)
• ’’Priecājos par iegūto pieredzi un
draugiem nometnēs, jo tā ir lieliska
iespēja iegūt jaunus draugus. Esmu
pateicīgs cilvēkiem, kas savu laiku
un zināšanas veltīja man un citiem
jauniešiem.’’ (Matīss Luikss, 29.Ziemeru mazpulks)
• „Mans 4H ieguvums – prāts attīstās, sirds tic, ka mana Latgale dzīvos,
rokas darba nebaidās un veselība
kļūst tikai stiprāka.’’ (Ernests Krilovs,
104.Dagdas mazpulks)
***
Jaunieši arī tika mudināti apzināties, kuru no saviem projektiem viņi
nākotnē vēlētos pārvērst saimnieciskā darbībā Latvijas lauku reģionos.
LM padome saka paldies novadu
pašvaldībām, kas finansē balvu iegādi un piedalās to pasniegšanā.
Sveicam arī mazpulku vadītājus un
ģimenes, kas jauniešiem palīdz ar
padomu un pamudinājumu.

Kārlis Ludvigs, Strautiņu mazpulks
Jānis Mantiņš, Liepupes mazpulks
Harijs Mencendorfs, 295.Seces mazpulks
Sigita Mihoļaškina, 295.Seces mazpulks
Sigita Obrumane, 477.Nautrēnu mazpulks
Airita Olehnoviča, 104.Dagdas mazpulks
Samanta Ozoliņa, Mežvidu mazpulks „Cielaviņa”
Evelīna Pauloviča, 29.Ziemeru mazpulks
Jānis Paulovičš, 29.Ziemeru mazpulks
Diāna Podniece, 117.Ļaudonas mazpulks
Daina Poikāne, 124.Pudinavas mazpulks
Patrīcija Prindule, 29.Ziemeru mazpulks
Henriks Pupelis, 116.Neretas mazpulks
Edijs Rancāns, 477.Nautrēnu mazpulks
Agnese Sprice, 29.Ziemeru mazpulks
Iluta Upelniece, 439.Daudzeses mazpulks
Aija Urtāne, Mežvidu mazpulks „Cielaviņa”
Adrija Žilinska, 485.Annenieku mazpulks

Goda nominācija ir pasākums lauku jauniešu motivēšanai saimnieciskās darbības uzsākšanai lauku reģionos, un biedrība „Latvijas Mazpulki” to rīkoja sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu.
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Mazpulku vadītāji viesojās Eiropas Parlamentā

Saulītē neizcelta un, iespējams, pat
daudzu nepamanīta, darbojas bērmu
un jauniešu biedrība Latvijas Mazpulki visā Latvijā, apvienojot čaklākos un darbīgākos dalībniekus.
Galvenā mazpulku ideja ir mazpulku dalībniekiem iemācīt saprast, ka,
strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus
un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un
izveidojas stiprs miesā un garā.
Pēc deputātes Ivetas Grigules ielūguma pašas mazpulku saknes, 33 visilgāk nostrādājušie vadītāji no visas
Latvijas 4.-6. maijā devās braucienā
uz Briseli (Beļģija). Grupas plānā bija
gan Eiropas Parlamenta apmeklējums, gan brīvais laiks, lai tuvāk redzētu pilsētu.
Viens no grupas dalībniekiem Jānis Bērtiņš no Ziemeru mazpulka par
braucienu ir priecīgs un salīdzina to
ar projekta “Seniori māca jaunos”
braucienu uz Šveici pirms četriem gadiem. Briseles brauciens esot bijis
īsāks, taču svarīgāks . “Ar globālāku
skatu uz visu, kas notiek mūsu pasaulītē. Tas ir arī ļoti vajadzīgs, dzīvojot
tālā nostūrī kā Alūksne, Malienā, ”
teic Jānis, kurš mazpulku vada jau 18
gadus. Kā pats saka, no Mazpulkiem
aiziet nevar, tas ir savādāk kā parastais darbs: „Cita atmosfēra, un ar šiem
cilvēkiem kopā strādāts jau gadu gadiem. Sirdi izārstēju, visu izārstēju,
tikai Mazpulkus “neizārstēju”!”

Briseles braucienā grupai bija arī
brīvais laiks, ko katrs izvēlējās pavadīt
pēc saviem ieskatiem. Mazpulku vadītāji sadalījās trīs grupās – viena no
grupām devās uz “Mini Eiropa” miniatūru parku, kur redzamas reprodukcijas no dažādu pilsētu pieminekļiem un raksturīgākajām ēkām, otra
grupa brīvo laiku izmantoja, braucot
ekskursijas autobusā, ar kuru apbraukāja 14 skaistākās Briseles vietas un
objektus, saņemot par tiem papildus
informāciju, bet trešā izstaigāja pilsētas centru un vecpilsētu.
5.maijā grupai bija Eiropas Parlamenta apmeklējums, kura ietvaros
grupa nedaudz iepazinās ar parlamenta ēku, noklausījās nelielu lekciju
par Parlamenta darbību, tā vadītājiem
un citām aktualitātēm. Sekoja deputātes Ivetas Grigules uzruna grupai
un atskats uz jaunākajiem notikumiem pēdējo nedēļu laikā, tai skaitā
nedaudz par to, ka deputāte Eiropas
Parlamentā pievienojusies Eiropas
liberāļu un demokrātu apvienībai.
Pēc Eiropas Parlamenta apmeklējuma grupa kopā ar deputāti devās
vakariņās, kur gan draudzīgās sarunās, gan dziedot latviešu dziesmas,
pavadīja sirsnīgu, visus saliedējošu
laiku. Visi jutās labi un, tik ilgi strādājuši kopā, bija priecīgi pabūt kopā
arī neformālā gaisotnē. “Fakts, ka
mēs, visu četru novadu pārstāvji, kopā pavadījām vakaru, bija lielisks. Un
tās skaistās tautas dziesmas, ko mēs
dziedājām!” pēc brauciena atcerējās

COMEM Briselē
Eiropas Jaunatnes forums ir Eiropas jauniešu pārstāvības struktūra,
kuras mērķis ir aizstāvēt jauniešu intereses un mudināt viņus aktīvāk
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
Eiropas Jaunatnes forums (EJF) ir
jumta organizācija, kas apvieno jauniešu apvienības no visas Eiropas —
EJF dalīborganizācijas. Tās ir nacionālās jaunatnes padomes un starptautiskas nevalstiskās jaunatnes organizācijas. Šīs dalīborganizācijas
pārstāv miljoniem visa kontinenta
jauniešu un viņu intereses.
Un pašā aprīļa viducī – 17.- 18.
aprīlī Briselē norisinājās Eiropas
Jaunatnes foruma dalīborganizāciju
konference jeb COMEM (Council
of Members/ Extraordinary General
Assembly).
Mēs, Linda un Randa Mednes,

šajā pasākumā pārstāvējām Eiropas
lauku jauniešu organizāciju Rural
Youth Europe un tādējādi – arī
biedrību „ Latvijas Mazpulki”.
Konferencē sapulcējās Eiropas
spēcīgākie jaunieši, lai lemtu par
turpmākajiem darbiem. Kopumā 40
organizācijas – gan valstu jaunatnes
padomes, gan starptautiskas organizācijas – un vairāk nekā 100 jaunu
cilvēku pavadīja divas intensīvas
dienas, strādājot pie tādiem dokumentiem kā „Time to act: more
quality employment” un “Inclusive
societies at stake”.
Konferences laikā tika rīkotas
vairākas nodarbības, piemēram, par
Jaunatnes darba konvenciju, par Otrā Pasaules kara sekām un mācību
stundām.
Linda Medne

No kreisās pirmajā rindā: Ilze Jukņēviča, Astrīda Mencendorfa, Ilona Rauza, Iveta Mitrēvica, Eleonora Obrumāne,
Iveta Grigule (EP deputāte), Dzintra Gribuste, Gundega Jēkabsone, Arta Pavāre, Anna Krilova, Dzintra Driķe, Indra
Zvirbule, Inese Pumpure. No kreisās otrajā rindā: Ina Smelcere, Vigra Leismane, Baiba Mantiņa, Ināra Grāve, Una
Reķe, Ilze Kļava, Iveta Strikase, Gunita Siljāne, Dace Rudzāte, Līga Bierande. No kreisās trešajā rindā: Zinaīda
Matisone, Jānis Bērtiņš, Līga Grāvīte, Lidija Čigāne, Janīna Širina, Anda Skrupska, Aija Usāne, Gunta Romule, Inta
Balčūna, Voldemārs Barens, Silvija Dorša, Ģirts Salmgriezis.

Gunta Romule no Lutriņu mazpulka.
“Šis brauciens tiešām bija kā dāvana manā pagājušajā dzimšanas dienā,
un šīs atmiņas man neviens nespēs
atņemt. Iveta Grigule ir brīnišķīga.
Viņai tā mirdzēja acis, darot to, ko viņa dara, un viņa arī ļoti interesanti
pastāstīja par savu darbu, patīkami
klausīties. Var redzēt, ka cilvēks ir pa-

reizajā vietā. Jāsaka milzīgs paldies
Grigules kundzei, ka viņa mūs, mazpulku vadītājus, tā atbalstīja. Lai viņai
viss veicas!”, priecīgi teica Gunta.
Kaiva Vilnīte, Ivetas Grigules
preses sekretāre
Piezīme. Neapšaubāmi, ļoti patīkami bija Eiroparlamentā sastapt arī
tagad tur strādājošo, kādreizējo

„Mazpulka” redaktoru Ģirtu Salmgriezi. Tāpat ar prieku Briselē satikām tur studējošo, kādreizējo Liepupes mazpulcēnu un aktīvo Rīgas Klubiņa brīvprātīgo Klintu Mantiņu.

Silvija
Dorša

Eiropas 4H tiekas Helsinkos

Aprīļa vidū mēs - Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze
Jukņēviča un sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Šteinberga - piedalījāmies pirmajā Eiropas 4H organizāciju vadības sanāksmē Helsinkos. Šī bija pirmā tikšanās, kurā
kopā pulcējās Skandināvijas, Igaunijas, Latvijas un Polijas 4 H klubu
vadītāji, lai plānotu sadarbību nākotnē un Eiropas organizāciju pārstāvniecību Pasaules 4H klubu ap-

vienībā, kuru nodibināja aizvadītā
gada nogalē Seulā (Dienvidkorejā).
Vienojāmies par dažādiem sadarbības veidiem . Piemēram, citu
valstu izglītojošo materiālu tulkošana, apmaiņas programmas, idejas kopīgiem projektiem, vienots
kalendārs – informējot par katras
valsts aktivitātēm, kurās aicināti
piedalīties arī citu valstu pārstāvji.
Tika izveidots vienots facebook

konts “European 4H Platform” informācijas apmaiņai. Vienojāmies
par Eiropas organizāciju dalības
interešu aizstāvību Pasaules 4H
asociācijā, sadarbojoties ar Somijas un Zviedrijas 4H pārstāvjiem
asociācijas valdē.
Nākamā Eiropas 4H organizāciju tikšanās notiks Latvijā 2016.
gada aprīlī.
Ilze Jukņēviča

rīgas klubiņa jaunumi
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Jauniešu NVO festivālā
Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar jauniešu organizācijām no
visas Latvijas 24.martā Ķīpsalas
starptautiskajā izstāžu zālē rīkoja
Jauniešu NVO festivālu “Jaunieši iesaistās”.
NVO festivāls tika organizēts ar
mērķi veicināt savstarpējo pieredzes
apmaiņu un sadarbību starp jauniešu organizācijām un organizācijām,
kas strādā ar jauniešiem no visas
Latvijas. Tajā kopumā piedalījās 30
jauniešu nevalstiskās organizācijas.
Arī Latvijas Mazpulku brīvprātīgie
piedalījās festivālā.
Festivāla apmeklētājiem bija iespēja iesaistīties vairāk nekā 50 dažādās jauniešu organizāciju sagatavotajās aktivitātēs – meistarklasēs,
praktiskajās un radošajās darbnīcās,
spēlēs, viktorīnās, diskusijās, kā arī
baudīt deju un muzikālos priekšnesumus visas dienas garumā.
Latvijas Mazpulku brīvprātīgo

Rīgas Klubiņam –
karsta vasara!
„Rīgas Klubiņš” darbojās pasākuma
sadaļā „Es varu”, kur jaunieši varēja
mācīties pīt dzijas pīnītes un nofo-

tografēties īpašajā Mazpulku foto
stūrītī.
Zane Šteinberga

“Vides laboratorija”
traktora sliedēs un vasaras ceļos
16. maijā Bauskas novada Dāviņu
pagastā, zemnieku saimniecības
„ERIŅI” laukā „Spolnieki” notika
pavasara grandiozākais pasākums
“Traktordienas” ar vairāk nekā sešiem tūkstošiem apmeklētāju. Paralēli traktoru ātrumu sacensībām,
apmeklētāji varēja piedalīties daudzveidīgās aktivitātes - gan sportiskās,
gan garšīgās, gan izklaidējošās, gan
izglītojošās.
Latvijas Mazpulki kopā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF)
Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra
(ĢPIMC) darbiniekiem Jāni Bikši,
Ingu Retiķi, Andi Kalvānu un Guntu Kalvāni, kā arī studenti Lauru
Auliciemu Traktordienu apmeklētājiem organizēja akciju par videi
draudzīgu dzīvesveidu - ‘’Vides laboratorija traktora sliedēs’’.
Sajūtu takā apmeklētāji varēja aptaustīt/izpētīt Latvijas derīgos izrakteņus, kā arī veikt ģeoloģisko izpēti
urbjot. Nodarbībā „Izpakojies – iepakojies!” - azartiski un uz ātrumu
pareizi sašķirot atkritumus, kas nemaz nav viegli. Labo padomu dārzā
bija iespēja apgūt videi draudzīgus
padomus, kurus nostiprināja, spēlējot „Videi draudzīgo galda (zemes)
spēli”. SEG laboratorijā stāstījām,
rādījām, kas ir siltumnīcas efektu
izraisošās gāzes, kā tās rodas, daudz
eksperimentējām, un apmeklētāji
paši sintezēja vienu no izplatītākajām SEG gāzēm – oglekļa dioksīdu.
Paldies visiem mūsu stenda apmeklētājiem, ar kuriem kopā pavadījām lielisku un aizrautīgu dienu!
***
24.maijā Siguldā notika SIA „Zaļā josta” konkursu “Tīrai Latvijai”
noslēguma svētki. Tie ar katru kļūst
arvien vērienīgāki, saturīgāki un apmeklētāki, bet atsauksmes no vie-

Šī gada pirmo pusi Rīgas Klubiņš
aizvadījis, aktīvi darbojoties - organizējot mazpulku pasākumus, popularizējot videi draudzīgu dzīvesveidu plašākai auditorijai ārpus
mazpulkiem. Starp dažādajiem pienākumiem atrasts laiks arī sevis izklaidēšanai, atpūtai un jautrai laika
pavadīšanai.
Gada sākumā organizējām Latvijas Mazpulku konferenci, piedalījāmies NVO festivālā “Jaunieši iesaistās”, sakopām biroja un RK mītnes
vietu - Saulesdārzu Lielajā talkā. Ar
mūsu palīdzību tika organizētas
sporta spēles Staļgenē.
Pavasarī vairākkārt esam piedalījušies pasākumos, kuros popularizējām videi draudzīgu dzīvesveidu.

Saulainajā laikā esam atraduši laiku arī izklaidei. Neliela daļa RK
biedru devās velosipēdu izbraukumā apkārt skaistajam Ķīšezeram, lai
izzinātu tā apkārtnes vēsturi un izpētītu tās ezera daļas, kuras ikdienā
neredzam pa Latvijas Mazpulku biroja logu. Tāpat neilgi pirms Jāņiem,
mācību un darbu nogurdināti, izlēmām rīkot pikniku par ziedošo peoniju tēmām.
Rīgas Klubiņš izbauda skaisto
vasaras laiku, bet līdz ar jūlija sākumu visiem spēkiem ķērāmies klāt
lielās vasaras nometnes “Visu daru
es ar prieku!” organizēšanai.
Justīne Jaudzema,
Rīgas Klubiņa vadītāja

Saulesdārzā Saulgriežus svin
EUROVOX 2015 dalībnieki
No 18. līdz 20. jūnijam Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
notika Eiropas vokālo pedagogu
konference EUROVOX2015.
Tik intensīva un piesātināta vokālo pedagogu konference Latvijā
notika pirmo reizi. Trijās dienās
lekcijas un meistarklases vadīja 35
lektori no Latvijas, Vācijas, Anglijas, Skotijas, Īrijas, Spānijas, Francijas, Somijas, Nīderlandes, Turcijas, Slovēnijas, Austrijas, Polijas
un Dānijas. Lekciju un meistarklašu tematika bija bagātīga. Stili
- no folkloras un klasikas līdz džezam, balss veselība, dziedāšanas

siem – arvien vairāk un pozitīvākas.
Latvijas Mazpulki šajā festivalā piedalījās jau otro reizi.
Šoreiz uz pasākumu atvedām savu „Vides laboratoriju”. Bērni varēja
doties Sajūtu takā, spēlēt „Videi
draudzīgo galda (zemes) spēli”, darboties SEG laboratorijā.
***
Šajā vasarā “Vides laboratorija”
viesojās arī bērnības svētkos Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Mežaparka
skolas ekonometnē un XI Latvijas
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētkos!
Paldies Latvijas Vides aizsardzī-

bas fondam par atbalstu!
Gunta Kalvāne, pētniece,
LU ĢZZF ĢPIMC

tehnika, interpretācija, pedagoģija, balss un ķermenis un vēl, un
vēl.
Konferences noslēgumā Meža
parkā, Saulesdārzā notika Saulgriežu pasākums, kura laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar latviešu
Jāņu svinēšanas tradīcijām – līgo
dziesmām un latviešu dančiem.
Visiem tik ļoti patika Saulgriežu
svinēšana!
Vēlamies teikt paldies par sadarbību Antrai Jankovai un Indrai
Zvirbulei, kas iedrošināja mūs uzdrīkstēties šo pasākumu sarīkot
Saulesdārzā!
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Ar laimes āboliņa lapiņu ikdienā un svētkos

Kāda būs raža no
700 kg sīksīpoliņu?
Biznesa prasmes attīstošā projekta „Sarkanie sīpoli” ietvaros
mazpulcēni varēja iegādāties sarkanos sīksīpoliņus no SIA „Kurzemes sēklas” par īpaši draudzīgu
cenu – 1€/kg. Rezultātā šopavasar
esam izdalījuši kopumā 700 kg sīksīpoliņu mazpulcēniem visā Latvijā.
Tagad mazpulcēnu uzdevums ir
centīgi īstenot projektu un rūpīgi
audzēt sarkanos sīksīpoliņus. Izau-

dzētos sīpolus rudenī mazpulcēni
varēs pārdot z/s „Ezerkauliņi”, un
mazpulcēnu audzētā produkcija
nonāks veikalos.
Tā kā nākamgad iecerēts pievērsties ķiploku audzēšanai, abām
radniecīgajām mazpulcēnu biznesa projekta tēmām – sīpolu un ķiploku audzēšanai – veltīts seminārs
notika 15.jūlijā pie ķiploku audzētājiem Elejā un sīpolu audzētājiem
Brunavā. Galu galā – arī ķiploki jā-

stāda jau šoruden!!! Par ķiplokiem
stāstīja LLKC vecākais speciālists
dārzkopībā, grāmatas „Ķiploku
audzēšana Latvijas apstākļos” autors Imants Missa un z/s „Ķimjāņi”
īpašnieki, bet par sīpoliem un biznesa iespējām - z/s „Lejas AR”
īpašnieki. Semināra dalībnieki varēja tikties ar KS „Baltijas dārzeņi”
pārstāvjiem, lai vēlreiz precizētu
dārzeņu iepirkšanas nosacījumus.
Ilze Jukņēviča

Audzējam gudros zirnīšus

18.aprīlī Priekuļos norisinājās
seminārs projekta „Gudrie zirnīši”
dalībniekiem.
Semināra ietvaros dalībnieki uzzināja, ar ko nodarbojas Valsts
Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, tika iepazīstināti ar projekta
„Gudrie zirnīši” darba plānošanu,
zirņu audzēšanas metodiku un devās ekskursijā uz Latvijas laukaugu
selekcijas muzeju.
Dalībnieki saņēma stādāmo
materiālu - zirņu sēklas no Valsts
Priekuļu laukaugu selekcijas insti-

tūta, lai tās tālāk audzētu savās dobēs.
Mazpulcēnu uzdevumi šajā
projektā ir gan interesanti, gan nozīmīgi: izpētīt un savākt vietējās
zirņu šķirnes Latvijas novados; izvērtēt un salīdzināt dažādu zirņu
šķirņu augšanas īpatnības pa attīstības fāzēm un to ražību.
Semināra dalībnieki pēc pasākuma atzina, ka bija vērts braukt
uz semināru, jo varēja ne tikai uzzināt vairāk par Valsts Priekuļu
laukaugu selekcijas institūta darbī-

Semināru efektivitātes paaugstināšanai lauku saimniecībās “Gudrie
zirnīši”finansiāli atbalstīja:

bu, bet arī gūt jaunas zināšanas par
pareizu zirņu sēšanu un audzēšanu. Iegūtās zināšanas dalībnieki
izmantos, lai veiksmīgi piedalītos
projektā „Gudrie zirnīši”. Rudenī
projekta “Gudrie zirnīši”īstenotāji
iesniegs savāktās vietējo šķirņu
sēklas, kolekcijas atjaunoto sēklas
materiālu un veikto novērojumu
atskaiti pa šķirnēm.
Ilze Jukņēviča, Mazpulku
atbildīgā sekretāre
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Mācās mazpulku
vadītāji
“Vide.Jaunietis.Mācīšanās.”
14.maijā uz semināru „Vide.Jaunietis.Mācīšanās.” Saulesdārzā sabrauca 17 mazpulku vadītāji. Semināra pirmajā daļā Mazpulku
padomes priekšsēdētāja Randa
Mende iepazīstināja dalībniekus ar
vides saudzēšanu 21.gadsimtā, kā
arī parādīja, kur internetā meklēt
dažādus praktiskus piemērus vides
saudzēšanas metodēm. Savukārt
Mazpulku sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Šteinberga dalībniekiem stāstīja par to, kā efektīvāk
popularizēt videi draudzīgu rīcību
jauniešu auditorijai.
Pēc pārtraukuma semināra dalībnieki varēja uzdot jautājumus
psiholoģei Ivetai Aunītei par sadarbību ar bērnu vecākiem ārpusskolas aktivitātēs, bērnu un jauniešu vecumposma īpatnībām, kā arī
par citām sev interesējošām tēmām. „Drivers of the Next Education” vadītājs Kalvis Kalniņš semināra dalībniekiem deva iespēju
praktiski darboties un tādējādi arī
iepazīties ar 21.gadsimta jauniešu
vidi un to, kā šīs zināšanas izman-

tot darbā ar bērniem un jauniešiem.
“Vide.Saimniekošana.Dzīvesveids”
13.jūnijā seminārā „Vide.Saimniekošana.Dzīvesveids” Saulesdārzā piedalījās 33 mazpulku vadītāji.
Semināra pirmajā daļā, analoģiski
pirmajam semināram, ar auditoriju runāja Randa Mende un Zane
Šteinberga.
Otrajā daļā ar praktiskiem padomiem un idejām veselīgākam
un videi draudzīgākam dārzam
dalījās Džūkstes mazpulku vadītāja, bioloģiskās saimniecības īpašniece Gundega Jēkabsone. Semināra noslēgumā Zaķmens jeb
Emīls Hlevickis - cilvēks, kurš veido Lucavsalas eko-kopienu, pastāstīja, kas tas ir - eko-kopiena,
kāpēc cilvēki tādās iesaistās un ko
tās mums dod.

***
“Vide. Atbildība. Radošums”
Tas būs trešais šī projekta seminārs un Saulesdārzā pulcēs
klausītājus 14.augustā.

Arī šovasar – Jauno
mazpulku vadītāju skola
1.jūlijā mācības II Mazpulku jauno vadītāju skolā uzsāka topošie
mazpulku vadītāji. Dalībnieki bija
sapulcējušies no visas Latvijas, un tas
priecē, zinot, ka gan mazpulku skaits
Latvijā turpina augt, gan atrodas jaunieši, kas būs gatavi vajadzības gadījumā stāties pie jau esošo mazpulku
vadīšanas.
Semināra pirmajā daļā Mazpulku
padomes priekšsēdētāja Randa Medne nākamos mazpulku vadītājus iepazīstināja ar Mazpulku tradīcijām
un vērtībām, darbu mazpulcēnu projektos un to tapšanā. Pēc pusdienu
pārtraukuma starptautisko projektu
koordinators Āris Brencis sniedza
ieskatu Mazpulku starptautiskajās
attiecībās, savukārt sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteinberga stāstīja par Mazpulku ētiku un komunikāciju. Semināra noslēgumā dalībnieki tikās ar Mazpulku padomes
priekšsēdētājas vietnieci Ilzi Kļavu.
Jauno vadītāju skolas dalībnieki
visi kā viens atzina, ka seminārs bija
patiešām vērtīgs, sniedza plašu un

daudzpusīgu ieskatu Mazpulku darbībā.
Nākamā skolas nodarbība notiks
28.-29.jūlijā Rāmavas muižā. Tās laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar neformālo izglītību un mācīsies darboties praktiski.
Skolas noslēguma nodarbības augustā būs īpaši vērtīgas – notiks pieredzes krāšanas izbraukums uz aktīvākajiem mazpulkiem novados.
Zane Šteinberga
Projektu “Mazpulkā. Latvijā.
Pasaulē” finansē IZM Jaunatnes
politikas valsts programmas 2O15.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
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Igaunijas 4H delegācija
viesojas Latvijā
Pērnavas reģiona Eesti 4H delegācija 17.-18.jūnija viesojās Latvijā.Tas bija liels izaicinājums, lai
apvienotu Latvijas entuziasmu un
iepazītu Latvijas Mazpulkus ierobežotā laika sprīdī.
Mācību ekskursija tika organizēta tā, ka mēs pavadījām vairāk
laika, apmeklējot vietas, kas ir saistītas ar Mazpulku kustību. Sākām
mūsu braucienu Rīgā, apmeklējot
Latvijas Mazpulku biroju Saulesdārzā, kur Randa Medne mums
parādīja biroju un iepazīstināja ar
Latvijas Mazpulku darbību un aktivitātēm. Pēc tam Jelgavā apmeklējām Latvijas Lauksaimniecības
universitāti, kas atrodas pārsteidzoši skaistā pilī, kas atspoguļo

Kurzemes hercogisti mūsdienu
vēsturē.
Diena pagāja ātri, un tā kā mūs
savā z/s „Geidas” gaidīja Džūkstes
mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone, Kārļa Ulmaņa muzeju „Pikšas“ mēs aplūkojām caur autobusa
logu. Gundega Jēkabsone mūs iepazīstināja ar savas ģimenes bioloģisko saimniecību. Dienas beigās
devāmies uz mūsu naktsmītni netālu no Rīgas, uz Gaismas internātpamatskolu, kur iepazināmies
ar skolu un iespējām, ko tā sniedz
saviem skolēniem. Vakara izskaņā
mēs grilējām gaļu un dalījāmies
savā pieredzē.
Otrajā dienā devāmies uz Siguldu un apmeklējām arī Cēsis un

Cēsu viduslaiku pili.
Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijas
4H birojam, z/s „Geidas“ un Gundegai Jēkabsonei, Gaismas internātpamatskolai! Paldies Ilzei un
Randai par laipno uzņemšanu!
Ülle Varik,
Pērnavas reģiona 4H

Gan erudīcija, gan izklaide
Vairāk nekā 230 mazpulcēni no
tuviem un tāliem novadiem Kuldīgas
novada Padures pagasta uzņēmumā
„Upeskalni AB” 21. maijā satikās
3.Vislatvijas mazpulku salidojumā,
kurš tradicionāli notiek sadarbībā ar
SIA „Amazone”.
Pasākuma atklāšanā dalībniekus
uzrunāja SIA “Amazone” līdzīpašniece Baiba Mikāle, Padures pagasta
pārvaldes vadītāja Brigita Lange,
Kuldīgas novada domes izpilddirektore Ilze Dambīte - Damberga. . Pasākuma galvenais viesis Jānis Dūklavs bija nopietni sagatavojies, lai
tiktos ar topošajiem Latvijas zemes
saimniekiem.
Pēc salidojuma atklāšanas bērni
un jaunieši devās plašajā saimniecības teritorijā meklēt 11 kontrolpunktus, kuros veica dažādus uzdevumus,
, strādāja, sportoja, atbildēja uz interesantiem jautājumiem, varēja arī izklaidēties, piemēram, apgūstot seno
laiku spēli „Ripu kaušana”. Lai mazpulki nenoklīstu un veiksmīgi tiktu
līdz mērķim, komandas atbalstīja atraktīvais pasākuma vadītājs Andris
Grīnvalds. Padures mazpulka vadītāja Vigra Leismane uzsvēra, ka ceļojums caur kontrolpunktiem nav cīņa
par uzvaru, bet gan interesants laika
pavadīšanas veids.
Viens no interesantākajiem kontrolpunktiem izrādījās iepriekš sagatavotais mājas darbs „Nākotnes lauksaimniecības tehnikas modelis”. Izgatavotie maketi tika prezentēti ar
stāstiem, dziesmām un teatrāliem
uzvedumiem. Simpātiju balvas ieguva Padures mazpulks (vad. Vigra
Leismane), Lažas un Aizputes mazpulks (vad. Liene Cinovska).
Dalībniekus ar gardām pusdienām, kas gatavotas uz vietas – īpašā
pārvietojamā virtuvē, cienāja kafejnīcas „Stender`s” meitenes.
Sekoja Zemkopības ministra Jāņa
Dūklava tikšanās ar mazpulkiem. Interesanti, ka mums bija iespēja tikties
ar diviem Zemkopības ministriem,
jo, uz brīdi Jānis Dūklavs savus pienākumus nodeva Padures mazpulcēnam Kristapam Stonkutam, kurš

Biedrība “ Latvijas Mazpulki”
sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) darbiniekiem, Norvēģijas lauksaimniecības
un vides pētniecības institūtu Bioforsk un Latvijas Dabas fondu iesaistījušies projektā „Klimata valoda”.
Projekta mērķis ir paaugstināt
Latvijas skolēnu zināšanas, izpratni un kompetences, veidot prasmes
un attieksmi par klimata mainību,
klimata pārmaiņu mazināšanu un
virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, kā arī pielāgošanos klimata
pārmaiņām, izstrādājot un īstenojot starpdisciplinārus praktiskos
darbus neformālās un formālās izglītības jomās, iesaistot sabiedrību
dabas adaptācijas procesu klimata
izmaiņām novērošanā.
Projekta ietvaros tiks īstenotas
informācijas kampaņas par klima-

ta izmaiņām un adaptāciju jautājumiem.
Projekta ietvaros notiks sekojošas aktivitātes:
• ar klimata izmaiņām saistītu
starpdiscipināru praktisko darbu
izstrāde un iekļaušana skolu mācību programmās dabaszinību un
ģeogrāfijas nodarbībās, kā arī atbilstošās skolotāju izglītības programmās;
• eksperimentu (praktisko darbu) kā neformālās izglītības pasākumu īstenošana ar atbilstošu videomateriālu sagatavošanu un
publicēšanu internetā, aicinot jauniešus patstāvīgi izzināt dabas procesus;
• sezonālo parādību novērojumu funkcionalitātes ieviešana esošajā dabas novērojumu sistēmā
(dabasdati.lv) un novērojumu uzsākšana kā dabas adaptācijas piemērs.
Gunta Kalvāne, pētniece,
LU ĢZZF ĢPIMC

Lāčupītes dendrārijā

pārliecinoši un iedvesmojoši nolasīja
ministra runu mazpulkiem. Jānim
Dūklavam tika uzdoti dažādi āķīgi
jautājumi, taču ministrs ļoti priecājās par zinātkārajiem un attapīgajiem
jauniešiem.
Diena noslēdzās ar „Dusmīgo putnu” (Aviācijas un sporta kluba lidmodelistu pulciņš) lidošanu un apvienības „Pulsa efekts” ritma mūzikas priekšnesumu. Īpašu pārsteigu-

mu bija sagādājis „Druvas saldējums”.
Dienas otrajā pusē tas bija tieši laikā,
jo mazpulki ar savu pozitīvismu bija
nopelnījuši saulainu un siltu laiku.
Paldies Padures mazpulka vadītājai Vigrai Leismanei un SIA „Amazone” par Vislatvijas mazpulku salidojuma tradīcijas uzturēšanu!
Pēc „Kurzemes Vārds” un
www.amazone.lv materiāliem

7.jūnijā daži entuziasti no Engures mazpulka devās nelielā pārgājienā uz Lāčupītes dendrāriju, lai
izpētītu un iepazītu tuvējo apkārtni. Pārgājienā piedalījās mazpulcēni Gatis Majauskis, Visvaldis Jānis
Lācis, vadītāja Justīne Fišere un,
kas to lai zina, varbūt arī topošais
mazpulcēns Arnolds Lācis.
Pārgājiens tika uzsākts Plieņciema Baltajā kāpā, kas ir dabas
lieguma „Plieņciema kāpa” sastāvdaļa, kas aizņem 150-250 m platu
un 3,5 km garu krasta kāpu vaļņa
daļu. Lieguma platība ir 60,6 ha.
Kāpa aizsargā Plieņciemu no jūras
vējiem. Pateicoties kāpām, Plieņciemu par atpūtas vietu muižnieki
izvēlējās jau hercogu laikos. Dabas
liegums “Plieņciema kāpa” atrodas
Tukuma rajona Engures pagastā.
Valsts nozīmes dabas liegums ir dibināts 1987. gadā, kopš 2005. gada
tas ir iekļauts arī Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā
–NATURA 2000. Liegums izveidots izteikta, vienlaidus piekrastes
kāpu vaļņa aizsardzībai. Kāpu valnis klāts ar vecu priežu mežu, raksturīgas sausieņu un smiltāju augu
sabiedrības, teritorijai ir arī kultūrvēsturiska nozīme. Liegumā vērojamas izteiktas dinamiskam jūras
krastam raksturīgās reljefa formas,

savdabīga augu un dzīvnieku valsts
un ekosistēmas.
Nākamā pieturas vieta pārgājiena dalībniekiem bija Apšuciems,
kur dalībnieki uzņēma spēku tālākam ceļam līdz pat Lāčupītes dendrārijam.
Pēc nepilnas stundas tika sasniegti Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi, kas izveidoti
kā īpaši aizsargājama dabas teritorija – dabas piemineklis, lai nodrošinātu I. Medņa vērtīgo svešzemju
koku stādījumu saglabāšanu un
pavairošanu. Stādījumi sākti veidot
1959. gadā, un to kopējā platība ir
7,2 ha. Dendrārija veidošanas mērķis bija svešzemju koku un krūmu
ieaudzēšana, lai novērotu sugu
mijiedarbību ar vietējiem biotopiem. Te reģistrētas ap 60 skujkoku
un 350 lapu koku sugas.
Kad galamērķis tika sasniegts,
mazpulcēni varēja izpētīt krāšņos
rododendru krūmus un dažādu
sugu kokus, kuri sastopami dendroloģiskajos stādījumos. Pēc garā
ceļa, protams, neiztikt bez atpūtas
jūras krastā ar pikniku un dažādiem uzdevumiem, jo laika apstākļi Rīgas Jūras līča zvejniekciemos bija pārgājienam kā radīti.
Justīne Fišere, Engures
mazpulka “Dzintari” vadītāja
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300 mazpulcēni sportoja Staļģenē
Latvijas Mazpulku XX Sporta spēļu rezultāti
Kopsavilkums pēc komandu rezultātiem

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un aktivitātes, 30.aprīlī
Staļģenē pulcējās 300 mazpulcēni
no visas Latvijas un piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs svaigā
gaisā. Pavisam sportoja 72
komandas,kas pārstāvēja 64 mazpulkus. Dalībnieki sacentās 3 individuālajās un 12 komandu disciplīnās.
Šogad norisinājās jau XX Mazpulku sporta spēles! Kā jubilejas
reizēs pienākas, spēļu noslēgumā
godināti tika visu iepriekšējo Mazpulku sporta spēļu rīkotāji.
Paldies sporta spēļu rīkotājiem
no Staļģenes un Staļģenes mazpulka vadītājai Andai Skrupskai!

Projektu “Mazpulkā. Latvijā.
Pasaulē” finansēja IZM Jaunatnes
politikas valsts programmas 2O15.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Lielie
1.vieta – 104.Dagdas mazpulka komanda „Čiekuri”
2.vieta – 295.Seces mazpulka komanda „Staburaga bērni”
3.vieta – Liepupes mazpulka komandai „Liepupe”
Vidējie
1.vieta – 748.Sūnu mazpulka komanda „Zaļais spēks”
2.vieta – Šķeltovas mazpulka komanda „Šķeltova”
3.vieta – Strautiņu mazpulka komandai „Strautiņi”
Mazie
1.vieta – 196.Bejas mazpulka komanda „Zaļie gurķīši”
2.vieta – 53.Penkules mazpulka komanda „Lielais četrinieks”
3.vieta – Lutriņu mazpulka komandai „Lutriņi 1”

Individuālo sporta veidu rezultāti
Šautriņu mešana
Meitenes
Jaunākā grupa – Marta Pātaga, Mežgaļu pamatskolas mazpulks
Vidējā grupa – Lelde Melece , 867.Ilzenes mazpulks
Vecākā grupa – Lauma Ločmele, 295.Seces mazpulks
Puiši
jaunākā grupa – Jēkabs Kunstmanis, Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte”
Vidējā grupa – Kristiāns Kelerts , 53.Penkules mazpulks
Vecākā grupa – Jānis Mantiņš, Liepupes mazpulks
Glāžu piramīda
Meitenes
Jaunākā grupa – Anna Krista Dakša, Jaunpils-Viesatu mazpulks
Vidējā grupa – Sintija Muša, 752.Ludzas mazpulks
Vecākā grupa – Liāna Vrubļevska, 104.Dagdas mazpulks
Puiši
jaunākā grupa – Dāniels Kravcevs, Ābeļu mazpulks
Vidējā grupa – Matīss Navenickis, 60.Krustpils mazpulks
Vecākā grupa – Raivis Olehnovičs, 104.Dagdas mazpulks
Basketbola soda metieni
Meitenes
Jaunākā grupa – Agnese Veignere, Strautiņu mazpulks
Vidējā grupa – Viktorija Raktūne, 279. Līvānu mazpulks
Vecākā grupa – Natālija Gailume, 477.Nautrēnu mazpulks
Puiši
Jaunākā grupa – Reinis Kozilāns, Strautiņu mazpulks
Vidējā grupa – Rainers Pašulis, Jaunpils-Viesatu mazpulks
Vecākā grupa – Ernests Krilovs, 104.Dagdas mazpulks

Jautrās dienas Geidās,
Rīgā un Lielvārdē
Šā gada 1. un 2. jūlijā mūsu mazpulks pulcējās uz tradicionālo vasaras pasākumu zemnieku saimniecībā „Geidas”. Šoreiz gan tikai
vienu no dienām pavadījām Geidās. Šajā dienā darbojāmies grupās, veidojām mazpulka spēles.
Viena grupa veidoja ALIAS no augiem, kas aug Geidu sētā, otra spēli ar lauciņiem, kur uz katra
lauciņa uzdevums saistīts ar mazpulkiem. Bet trešā grupa – meitenes, kas gatavojas doties uz lielo
mazpulku nometni Malnavā, gatavoja mājas darbu. Malnavā stāstīsim par mūsu pagastā esošajām
Dunduru pļavām. Kā jau ik gadu,
arī šoreiz nedaudz pastrādājām.
Šogad mūsu uzdevums bija sagriezt pirtsslotas. Pa ceļam arī veicām fenoloģiskos novērojumus –
redzējām, ka liepas vēl pumpuros.
Neatņemama tradīcija ir arī pirtī
iešana. Citiem pirmā reize pirtī, citiem pirmo reizi pēršanās ar paša
svaigi grieztām slotām. Tā kā Gie-

dās nav dīķa, tad pēc kārtīgas uzsildīšanās jāuzņem zemes spēks,
vārtoties zālē. Neizpalika arī nakts
trasīte, kurā bija gan uzdevumi,
gan spoki, kas biedē.
Otrā dienā devāmies izmantot
pagājušā gadā konkursā „gadalaiki.lv” iegūto balvu – braucienu uz
zinātnes centru. Bet pa ceļam iegriezāmies arī Rīgā pie konkursa
organizatoriem, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātniekiem. Gunta
un Andis Kalvāni mums bija noorganizējuši interesantu ekskursiju
pa fakultāti. Vispirms mūs uzrunāja fakultātes dekāns. Pēc tam mums
bija iespēja darboties universitātes
laboratorijā, iejusties pētnieka ādā.
Šoreiz veicām ūdens analīzes. Izrādījās, ka Džūkstes ūdensvada
ūdens ir vidēji ciets, Rīgas ūdens mīkstāks. Uzzinājām, ka cietāks
ūdens ir garšīgāks un veselīgāks,
bet veļasmašīnai un citām ierīcēm
labāk patīk mīksts ūdens. Ekskur-

sijā gar ģeoloģiskajiem izrakteņiem
iepazinām Latvijas un pasaules zemes dzīļu noslēpumus. Bet noslēgumā uzzinājām, kas tad tiek darīts ar mūsu iesūtītajiem fenoloģiskajiem novērojumiem. Tie palīdzot
laikapstākļu klimata pārmaiņu
prognozēšanā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz izziņas
un eksperimentu centru „Lielvārdi”, tajā izmēģinājām velotrenažieri, kurš ražo elektrību, izmēģinājām Arhimeda skrūvi, ar vienu roku pacēlām īstu auto un vēl, un vēl,
un vēl...
Lielvārdē pabijām arī pie Lāčplēša gultas un likteņupes Daugavas
krastos novērojām iežu atsegumus,
par kādiem mums no rīta stāstīja
universitātē.
Divas iespaidiem bagātas dienas
aizvadītas ar prieku.
Gundega Jēkabsone,
307. Džūkstes mazpulka
vadītāja
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Zemes meitu un dēlu meklē lauku sētā Mazs bij tēva novadiņis,
Aprīlī Bejas mazpulka vadītāja
Lidija Stebere kopā ar Alūksnes
novada mazpulku koordinatoru Jāni Bērtiņu ciemojās pie Bejas pamatskolas skolotājas Inetas Pūpolas, kura bija apsolījusi vadīt 2.
Alūksnes novada mazpulku nometni Bejā. Skaisti sakoptais ciematiņš un savdabīgi iekārtotā skola
uzvedināja organizatorus uz domu
par konkursa “Zemes meita un Zemes dēls “ organizēšanu nometnes
laikā par tēmu „Lauku sēta”. Nometnē jūnijā konkurss arī notika.
Tajā piedalījās Bejas, Strautiņu,
Ilzenes, Liepnas un Ziemeru mazpulcēni.
Norisei tapa pieturas vietas ar
plašu tematiku par lauku sētu. To
bija 16: māja, pagalms, kūts, stallis, klēts, aka, pagrabs, siltumnīca,
dīķis, pirts, bišu drava, dārzs, augļu dārzs, tīrums, trušu būris,
mežs. Izvietotajos stendos varēja
atrast atbildes gan attēlos, gan aprakstos.Konkursa teorētiskajā daļā katrs dalībnieks apmeklēja lauku sētas punktus un atbildēja uz
jautājumiem vai izpildīja kādu
uzdevumu. Piemēram, pie akas
bija jānosaka, kurā traukā ir jūras
ūdens, pagalmā - jāpazīst puķes,
pie trušu būra - jāatpazīst darba
rīki, bet klētī gaidīja uzdevumi
par maizi.
Vērtēt un vadīt šo konkursa daļu
ieradās Ziemeru mazpulka mazpulcēni – Goda nominanti, kuri
šogad saņēma sudraba karotītes,
un arī vecākie mazpulcēni. Tie bija
Agnese Sprice, Patrīcija Prindule,
Diāna Buža, Madara Sprice, Matīss
Jaunzems. Paldies jauniešiem!
Otra konkursa daļa bija praktisks
darbs. Visi 24 konkursanti divās

bet diženi turējās

grupās veica koka rāmīšu apdari
pie Jāņa Bērtiņa un oļu apgleznošanu pie Lidijas Steberes.		
Savukārt izstādē bija izkārtoti
mājas darbi, kas vēstīja par sava
pagasta tūrisma objektiem vai ievērojamām vietām savā pagastā.
Visus šos darbus vērtēja žūrija, kuru vadīja Bejas pamatskolas direktore Silvija Aizupe. Ar interesi darbus vērtēja Alūksnes novada tūrisma specialiste Iveta Veļķere, avīzes
„Malienas
Ziņas”korespodente
Dace Plaude un režisors Arnis
Ezeriņš.
Konkursa trešā daļa bija mākslinieciskā. Tajā mazpulcēni izpaudās, gan dejojot, gan dziedot, gan
runājot daiļdarbus. Ralfs no Ziemera spēlēja džambas, Andris
klauna tērpā pūta ziepju burbuļus.
Bija arī klavieru spēle un melodeklamācija. Žūrijai nebija viegli visu
izvērtēt.
Finālā no vecākās grupas startēja četri, no jaunākās – astoņi dalīb-

nieki. Senie lauku sētā lietotie vārdi bija ciets rieksts konkursantiem.
Par uzvarētājiem var uzskatīt visus,
bet zaļās goda lentas jaunākajā
grupā saņēma Nadīne Luika no
Ziemeru mazpulka un Miķelis Jānis Roze no Bejas mazpulka, bet
vecākajā grupā - Sindija Voropajeva un Dāvids Paulovičs, abi no Ziemeru mazpulka. Lentas un dāvanas pasniedza nometnes vadītāja
Ineta un Bejas mazpulka vadītāja
Lidija. Savukārt mazpulku koordinators Jānis pasniedza balvas divu
glītāko rāmīšu darinātājiem, diviem oļu apgleznotājiem, divu
priekšnesumu izpildītājiem un divu tūrima bukletu autoriem. Visi
konkursa dalībnieki, kā arī žūrija,
palīgi, organizatori saņēma pateicības. Paldies Lidijai par skaisto
skatuves noformējumu ar smaržīgo siena gubiņu un ozollapu vainagiem!
Jauku vasaru vēlot Jānis Bērtiņš

Mācāmies pērļot
19. jūnijā Pociema bibliotēkā uz
kārtējo nodarbību projektā “Mācāmies pērļot, mācāmies sadarbību”
pulcējās Katvaru pagasta jaunieši,
jaunās māmiņas un mazpulcēni. Pieredzējusī rokdarbniece Ilze Zaķe no
Pāles pagasta viņiem turpināja mācīt
darināt rotaslietas no pērlītēm.. Šoreiz Ilze mums mācīja gatavot auskarus. Kad Ilze izrādīja pašas rokām
veidotos auskariņus, ikviens no klātesošajiem vēlējās arī sev radīt šādu
skaistumu. Un, protams, izdevās.
Nodarbības laikā prieks bija vērot sadarbību starp jauniešiem un bērniem, vecākajiem piepalīdzot mazākajiem Pēc nodarbības pasakains
skaistums pavērās visapkārt - auskari
kā vieglas, gaisīgas bumbiņas, kā
burvīgas, izteiksmīgas pūcītes, kā
bērzu skariņas...
Manuprāt, pēc iespējas vairāk
bērniem un jauniešiem vajag šādu
praktisku darbošanos, lai audzinātu
viņos pacietību, uzņēmību, darba tikumu. Pateicamies biedrības “Mēsnākotnei” valdes priekšsēdētājai Ņinai Luščenokai un Limbažu novada
pašvaldībai par iespēju arī Katvaru
pagasta mazpulcēniem un jaunie-

šiem pilnveidot savas prasmes un
spējas. Ceru, ka kādiem Ilzes iemācītais kļūs par vaļasprieku.
Nākamā nodarbība notika jau 26.
jūnijā. Savukārt 7. jūlijā Pociema
bibliotēkā atklājām izstādi “Pašu rokām darināts skaistums”. Izvirzījām
piecus labākos darbus novada izstā-

dei , kura notiks oktobrī Bērnu un
jauniešu centrā Limbažos. Tad mūsu
novada visu pagastu jaunieši rādīs
savu veikumu biedrības “Mēs- nākotnei” rīkotajā projektā “Soli pa solim uz sadarbību”.
Edīte Melne, 178.Pociema
mazpulka vadītāja

Līga Bierande, Jaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja:
- 16.-17.jūnijā Jaunpili piedimdināja Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu gadskārtējās mazpulcēnu vasaras skolas
„Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās” 85 dalībnieki no Zantes, Kandavas, Džūkstes, Tumes,
Pūres, Lapmežciema, Irlavas un,
protams, Jaunpils – Viesatu mazpulka. Tas bija mūsu mazpulka
pirmais lielais pasākums, kurā bijām gan organizatori, gan saimnieki. Tāpēc maijā darba grupā izplānojām, ko varam parādīt saviem
viesiem no citiem novadiem.
Gundega Jēkabsone, 307.
Džūkstes mazpulka vadītāja:
- Pirmajā dienā iepazinām gan
Jaunpils novada uzņēmumus, gan
kultūrvēstures, gan dabas vērtības.
Bijām Jaunpils pienotavā, vienā
no lielākajām Latvijas zemnieku
saimniecībām „Joži”. Zēniem bij
iespēja pavizināties ar modernu
traktoru, bet drosmīgākie varēja
uzkāpt „debesīs” – milzīgajos graudu torņos. AS „Līvas grupa” izzinājām, kā top koka mājas, bet AS
“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija” noklausījāmies stāstījumu par šo iestādi, iepazināmies ar darbu laboratorijā,
mikroskopā pētījām buļļa spermas
kvalitāti, iepazinām šķidrā slāpekļa
noslēpumus.
Jaunpils pilī iejutāmies mazo
mūku tēlos, Amatu mājā par aušanas knifiem stāstīja skolotāja Marta, bet Demija un Kora labprāt to
parādīja praktiski.
Līga Bierande:
- Pēcpusdienā devāmies braucienā trīs autobusos , lai parādītu,
cik tad liels vai mazs ir mūsu novads . Pirmā mūsu pietura bija

Struteles muiža. Mazpulcēniem
pastāstīju par vietu, kur dzimis
mūsu latviešu tautas gara mantas
vācējs un apkopotājs Krišjānis Barons. Turpat netālu pie dižozola
atrodas arī Imanta Ziedoņa akmens Krišjānim Baronam.
Tālāk devāmies uz Viesatām,
kur kultūras namā kopā ar biedrības
„Kamenes”
dalībniecēm
Sandru un Ilzi notika radošās
darbnīcas. Mazpulcēni gatavoja
apsveikuma kartiņas, lika latvju
rakstu zīmes. Džūkstes mazpulka
vadītāja Gundega vadīja nodarbību par lauku sētu. Nodarbībā par
tautasdziesmām mazpulcēni izzināja to lomu mūsu ikdienas gaitās.
Mājup braucot, pabijām Elles
kalnā, bet vakarā ritēja spēles un
rotaļas kopā ar Andri un viņa domu biedru grupu. Lai gan vakarpusē nolija neliels lietus, visi gribēja gulēt teltīs!
Gundega Jēkabsone:
- Otrā dienā devāmies pārgājienā uz Kartavkalniem, kur mums
notika orientēšanās sacensības.
Mazliet pabaudījām arī cīņas senlatviešu apmetnē.
Līga Bierande:
- Vasaras skolas noslēgumā mūs
uzrunāja skolas direktors Jānis Liepiņš, novēlot saulainu vasaru, un
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pasniedza
katram mazpulkam Apliecinājumu
par dalību šajā mazpulcēnu vasaras skolā. Noslēguma pasākumu
vēroja arī Jaunpils domes viesi no
Moldāvijas.
Mazpulcēniem ir tradīcija - dāvināt darbu, tāpēc gan Jaunpils vidusskolai par uzņemšanu, gan
Jaunpils novada domei par atbalstu
uzdāvinājām ābelītes.
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Baltinavas mazpulcēni –
putnu draugi
Jau novembrī mēs - Baltinavas
vidusskolas mazpulcēni - gatavojām putnu barotavas. Kopš tā brīža
putniņus arī barojām un vērojām.
Februārī mazpulcēni bija noorganizējuši „Dabas draugu pēcpusdienu”, lai skolas mazākos dabas draugus no 1. Līdz 5.klasei aicinātu izveidot videi draudzīgas, oriģinālas
un radošas putnu barotavas no mājās bieži vien vairs nevajadzīgiem
priekšmetiem: piena pakām, PET
pudelēm, sietiņiem un citiem materiāliem. Ideja organizēt šādu pasākumu radās pēc LOB izsludinātā
konkursa „Barotavas putniem no
otrreiz izmantotiem materiāliem”.
Sākumā noskatījāmies video par
putnu barotavām un pārrunājām
svarīgāko, kas jāievēro, barojot
putnus ziemā. Pasākuma otrajā daļā katrs mazais dalībnieks no līdzi
atnestajiem materiāliem gatavoja
barotavu. Lai palīdzētu radošās
idejas realizēt un tikt galā ar asa-

jiem priekšmetiem, kas bija jāizmanto darba procesā, katram jaunākās klases skolēnam palīgā gāja
mazpulcēns. Rezultātā tapa 14 brīnišķīgas barotavas. Pirms nešanas
uz mājām tās nofotografējām, lai
bildes nosūtītu konkursam.
Liels bija prieks par dalībnieku
aizrautību un prieku un mazpulcēnu vēlmi palīdzēt mazākajiem. Pasākumā mēs video dzirdējām ornitologa teikto, ka mēs patiesībā
barojam putnus paši priekš sevis
-mēs uz viņiem skatāmies, mums
viņi patīk. Bērnu lielākais ieguvums bija iespēja mācīties par dabu kopumā caur putnu vērošanu
un attīstīt sevī atbildību. Mazpulcēni baroja putnus jau kopš rudens,
bet mazajiem skolēniem bija laba
iespēja pārbaudīt savu pacietību
un atbildību mazākā laika posmā.
Ik gadu Latvijā notiek pavasara
Putnu dienas. Baltinavas vidusskolā Putnu dienas gaidīšana sākās

jau marta beigās, Baltinavas mazpulcēniem sadarbībā ar mājturības
un tehnoloģiju skolotāju Valentīnu
Keišu gatavojot putnu būrīšus pūcei, strazdiem, zīlītēm. Čaklā darbā tapa 4 būrīši. A prīļa sākumā
tos varēja apskatīt skolas 1.stāvā.
10.aprīlī uz Putnu dienu pie
mums skolā ieradās LOB priekšsēdētājs, ornitologs Viesturs Ķerus,
un skolas Paaudžu centrā 1.-7.kl.
skolēni, kā arī mazpulcēni noklausījās izglītojošu lekciju „Kā putni
sarunājas”. Mazpulcēni Viktorija
un Eva izmantoja arī iespēju uzdot
interesējošus jautājumus par ornitologa darbu. Pēc lekcijas skolēni,
skolotāji un daži skolēnu vecāki
devās uz topošo „Ontans i Anne”
tematisko parku, kur būrīši tika
piestiprināti pie kokiem. Bērni ar
dažādām dziesmām par putniem
ieskandināja Putnu dienas.
Laura Meščanova, Baltinavas
vidusskolas mazpulka vadītāja

Vismazākie – visčaklākie
Aizvadītajā mācību gadā mācību
Bērzupes mazpulkā visaktīvāk darbojas paši mazākie - 1. un 2. klases
audzēkņi. Mazpulcēni jau kopš rudens pierādīja, ka apguvuši daudz
jaunu, vajadzīgu prasmju un iemaņu, strādājot skolas apkārtnes uzkopšanas darbos, burkānu un pupiņu novākšanā, ugunskura veidošanā, rožu dobju un siltumnīcas
ieziemošanā. Rudenī piedalījāmies
Zemkopības ministrijas konkursā
”Mūsu mazais pārgājiens”, par ko
saņēmām Atzinības rakstu. Ziemas
akcijā „Palīdzēsim ziemā putniem!” izgatavojām vienkāršas
putnu barotavas no plastmasa pudelēm. Organizējām vētras nolauzto zaru vākšanas talku Annenieku
kapsētā un baznīcas apkārtnē. Barikāžu atceres dienas pasākumam
mūsu skolā izveidojām ugunskuru.
No maziem akmentiņiem veidojām radošos darbiņus ar nosaukumu „Akmens pasaka”. Pogu dienā
gatavojām pogu kolekcijas un izvēlējām pogu karalieni. Skolas orga-

nizētajā konkursā „Dzijas brīnums” tapa trīs dzijas rituļu torņi.
Mazpulkā mācījāmies pagatavot
gardus salātus, dažādas sviestmaizes, cept tostermaizes un vafeles.
Paši patīkamākie brīži saistās ar
kopīgu tējas galda klāšanu. Droši
zinu, ka katrs mazpulcēns savās
mājās pratīs iepriecināt savus ģi-

menes locekļus ar skaisti klātu galdu. Sveču dienai krāsojām interesantas sveces, gatavojām krāsainas
apļa mozaīkas. Pavasara nozīmīgākie uzdevuni bija samteņu stādu
audzēšana skolas apstādījumiem
un tomātu stādu – siltumnīcai.
Inta Balčūna, Bērzupes mazpulka vadītāja

Mēs to paveicām!
23. augustā Lutriņu mazpulkam
paliek jau 10 gadi. Strādāts ir raženi.
Mazpulkā pārsvarā ir bērni no 1.
līdz 5. klasei. Šogad 23. februārī arī
mums pirmo reizi notika konkurss
“Zemes meita, Zemes dēls”. Mazpulcēniem bija mājās jāpagatavo un
konkursā jāprezentē savi mīļākie salāt, jāatpazīst ārstniecības augi un
putni, jāpiešuj pogas, jāmizo kartupeļi, zēniem jāsasien kaklasaite,
meitenēm no salvetēm jāpagatavo
taurenis, jāatpazīst putni, kā arī visi
dejoja lēno valsi. Titulu “Zemes
meita” ieguva otrklasniece Dana
Zaķe, “Zemes dēls”- Nils Rītiņš no
4. klases.
Piedalījāmies “Dārznīcas” konkursā. Bērni pētīja piparmētru, pīlādzi un ciedru priedi.
Gatavojāmies ierindas skatei, kura notika 11. martā. Piedalījāmies
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī Lutriņos.
28. martā Saldū notika pasākums “Ražots Saldū”, kurā piedalījās arī Lutriņu mazpulka trušmīļi.
Bet vakarā Saldū, Mūzikas un
mākslas skolā mazpulcēnu Ansi
Kviesi apsveica kā jauno, topošo
uzņēmēju.
Lieldienās priecējām ar saviem
šķirnes trušiem NORTH66 Saldus
šūšanas cehu darbiniekus. Mums viņi uzdāvināja jaunus kreklus. 5. aprīlī Lutriņu trušmīļi piedalījās Lieldienu pasākumā Saldū. 3 dienas
kārtējo reizi viņi piedalījās i/k
“Rāmava” izstādē “Šķirnes trusis 2015 pavasaris”. 16. maijā Saldus

svētkos mūsu mazpulcēni atkal
priecēja ar saviem trusīšiem Saldus
novada iedzīvotājus.
Mazpulcēni piedalījās arī Mammasdabas rīkotajā Meža dienā - apkopa meža apkārtni, stādīja eglītes.
30. aprīlī divas komandas piedalījās
Latvijas mazpulku sporta spēlēs Staļģenē. Jaunākā grupa ieguva 2. vietu!
21. maijā viss mazpulks piedalījās
Vislatvijas mazpulku salidojumā
Padurē.
Mazie mazpulcēni šovasar audzē
sarkanos sīpolus, pēta, pieraksta.
Bet mūsu truškopji šovasar ik pāris dienas uzņem ciemiņus! No Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Dobeles un,
protams, no sava novada. Ciemojās
ļoti jauka grupa no Lažas internātskolas. Pie mums bija arī atbraukuši
mazpulcēni no Jaunpils. Parādījām
trusīšus abās saimniecībās, aizvedām uz mūsu kūdras purvu Veiķeniekos, atpakaļceļā parādījām, kur
mūsu trušu krusttēvs audzē meža
cūkas. Bet 18.jūlijā mūsu trušu audzētāji kopā ar saviem vecākiem
piedalījās “Šķirnes trušu parādē”
Kuldīgas novada Padures pagasta
“Ausmiņās”.
Olympic Casino Latvia (OCL) ar
1500 EUR atbalstīja Lutriņu mazpulka projektu, kas vērsts uz apkārtējās
vides labiekārtošanu un uzlabošanu
otrajā “Trušmīļu”saimniecībā. Projekta atklāšana 15. augustā.
Paldies sakām saviem sponsoriem un atbalstītājiem!
Gunta Romule,
Lutriņu mazpulka vadītāja

Mūsu zemē briest dārzeņi
Padures mazpulka dārzā “Mūsu
zeme” šogad aug sarkanie sīpoli un
parastie sīpoli, cūku pupas, pupiņas, „projekta zirņi” un skolotājas
Silvijas dāvinātie zirņi, galda bietes, burkāni, dilles, pētersīļi un dā-

lijas. Ravējam katru trešdienu.
Biedrība “Padure” sadarbībā ar
fondu Ziedot.lv ir sarūpējusi darbīgajiem mazpulcēniem pārtikas
pakas.
Vigra Leismane
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Iedves kartonā dzīvību!
Mazpulka vadītāja Anda Dzene
iepazīstināja mūs ar SIA „Austra
Pak ” 120 gadu jubilejas konkursa
„Iedves kartonā dzīvību! ” nolikumu. Mēs sapratām, ka vēlamies
piedalīties konkursā. Protams, vilinoša bija galvenā balva – dāvanu
karte EUR 500 vērtībā datortehnikas iegādei.
Aktīvie 11.klases mazpulcēni
Laura Šironova, Sabīne Bērziņa un
Edžus Bumbieris izstrādāja sava
darba koncepciju. Kopīgi izlēmām,
ka veidosim galda lampu. Šī lampa
būtu noderīga telpas rotāšanai. Nolēmām, ka lampai vajadzētu būt
tādai, lai to varētu novietot uz paaugstinājuma vai iekārt griestos.
Pamatmateriāls bija kartons, kuru
papildināja krāsainais kreppapīrs.
Lampai ir četras malas, katra savā krāsā. Lampa īpaši skaisti izskatās vakarā, jo katra mala izstaro
savu krāsu – sarkanu, dzeltenu, zaļu, oranžu. Rezultātā tika iegūts
oriģināls, dekoratīvs telpas gaismeklis, kuru varētu izmantot teātra
izrādēs, kafejnīcās vai dzīvoklī, kad
nebūtu vajadzīgs spilgts apgaismojums.
Savu pieteikumu iesūtījām decembrī. Ar nepacietību gaidījām

Sanitas stikla darbnīcā
kādu ziņu. 25. martā uzzinājām, ka
esam tikuši 2. kārtā. Jau 26. martā
Rīgā prezentējām savu darbu. Kopā 2. kārtā piedalījās septiņas komandas. Darbi bija interesanti izstrādāti. Kamēr žūrija vērtēja komandu sniegumu, mēs iepazināmies ar SIA „ Austra Pak ” ražotni.
Redzējām, kā top kartona iepakojumi. Mūs cienāja ar konfektēm,

kūkām un tēju.
Žūrija atzinīgi novērtēja visas
komandas. Mēs ieguvām godpilno
2.vietu, lielu pieredzi un labas
emocijas. Noteikti šāda veida konkursos centīsimies piedalīties arī
turpmāk.
Edžus Bumbieris,
Valdemārpils vidusskolas
mazpulka priekšnieks

Svinīgā solījuma svētki
Valdemārpilī

31. martā notika Valdemārpils vidusskolas mazpulka Svinīgā solījuma svētki. Solījumu nodeva 11 mazpulcēni, kuri bija izstrādājuši un rudenī aizstāvējuši projektu. Jaunie
dalībnieki piedalījās kā klausītāji.
Visu dienu bija sirdī nemiers, kā
būs, kas notiks, vai visu sapratīšu pareizi un satraukumā runāšu saprotami. Bailes pārņēma mani aizvien
vairāk, kad bija jānodod mazpulcēna Svinīgais solījums. Bet tās pazuda
tai mirklī, kad mūsu priekšnieks
Edžus Bumbieris atklāja pasākumu
un visus klātesošos iepazīstināja ar
Valdemārpils vidusskolas mazpulku
darbību un nākotnes plāniem. Tika
atskaņota mazpulku himna. Pēc tās
Edžus izsauca mūs visus pēc kārtas
- Amandu Montu Štrausu, Maiju
Aneti Betneri, Lauru Šironovu, Sabīni Bērziņu, Zani Bērziņu, Sintiju Beraģi, Džeinu Fridrihsoni, Daci Šilbergu, Brendu Santru Konovu. Visi
devām svinīgo solījumu. Rita Rozenberga, bijusī Valdemārpils mazpulka vadītāja, izsniedza Latvijas
Mazpulku biedru kartes.
Saņēmām ziedus, kalendārus,
skaisti noformētu solījuma tekstu –
no mūsu priekšnieka. Vadītāja Anda
Dzene visiem dāvāja grāmatu, kurā
ierakstīta mazpulku devīze „ Augsim
Latvijai! ”. Devīzi atkārtojām visi kopā, tā izskanēja kā apliecinājums
mūsu vēlmei darboties. Priecājos, ka
mūs sveica arī mana klases audzinātāja Aira. Viņa vienmēr mūs iepriecina. Skolas direktors, bijušais mazpulcēns Andris Dzenis vēlēja strādāt

Ir pagājis vairāk par gadu kopš
pēdējās Jēkabpils mazpulcēnu tikšanās ar jauno stikla mākslinieci
Sanitu Seili. Šajā laikā daudz kas
mainījies kā mazpulka, tā jaunās
mākslinieces dzīvē. Lielāko laiku
viņa pavadījusi Norvēģijā, strādājot dažādus darbus. Jauno jēkabpilieti esam iepazinuši ne vien kā talantīgu stikla veidotāju, bet arī kā
patiesu dzīvnieku aizstāvi un cilvēku ar savu dzīves filozofiju.
Sanita Seile saka: - Es dzīvē vados pēc Visuma likumiem un ētikas, un dzīvnieku sakarā tas izpaužas tādējādi, ka mani neinteresē,
kādas ir vietējās tradīcijas Rietumeiropā, kādas Indijā vai vēl citur pasaulē ( kurus dzīvniekus ēst,
izmantot, dresēt utt., kurus mīlēt).
Tas nav ētiski - verdzināt jebkuru
dzīvnieku jebkādām vajadzībām.
Vienīgi vēlos, lai cilvēki attīstās
mentāli un saprot to, ka neviena
dzīva būtne nedzīvo uz šīs planētas, lai kalpotu viņiem. Un šajā informācijas laikmetā neviens vairs
nevar teikt “es nezināju...”.
Ir reizes, kad es pārkāpšu likumu, ja tam nav loģiska pamata, un
ir reizes, kad es darīšu daudz vairāk, jo tādi ir Visuma likumi, un
man ir viegli dzīvot saskaņā ar sevi

un to, ko man sirds saka. Tāpēc esmu Laimīga!”
Tagad Sanita Seile, atgriezusies
Jēkabpilī, savā stikla darbnīciņā rada jaunus, aizraujošus darbus no
stikla, un daļa no tiem aizceļo uz
Norvēģijas galeriju.
Šo tikšanos bijām ļoti gaidījuši,
jo daudziem bērniem tā bija pirmā
iepazīšanās ar Sanitu un stikla veidošanu pie liesmas. Lielākie mazpulcēni bija sajūsmā par atkaltikšanos.
Darbnīcas priekštelpā visi kārtīgi izpētīja plauktu, kas ir pilns ar
visādiem stikla darbiem : krāsainiem kuloniem, auskariem, bet no
troļļu pērlēm un krāsainajām stikla acīm pilnīgi acis apžilba. Mazpulcēni ar apbrīnu nolūkojās, kā
jaunā māksliniece meistarīgi no
rozā stikla stienīšiem pie liesmas
izveidoja mazu sivēnu. Veidojot viņa sīki izstāstīja, ko un kāpēc dara.
Izskatījās, ka tas ir vienkārši. Bet,
kad paši izmēģinājām roku savas
stikla darbiņa veidošanā, sapratām,
ka vajadzīga liela pacietība, talants
un prasme, lai stikla stienītis pārvērstos par figūriņu.
Elizabete Zariņa, Diāna
Balode, Jēkabpils BJC
mazpulka dalībnieces

Iepazīstam Latvijas armiju
2. aprīlī 165. Tirzas mazpulka
dalībnieki apmeklēja Latvijas NBS
Ādažu militāro bāzi, Turaidas pili
un Dainu kalnu.
Militārajā bāzē mazpulcēni iepazinās ar dažādiem mūsdienās
lietotajiem kaujas ieročiem, notika
tikšanās, sarunas, fotografēšanās
ar novadniekiem – bāzē dienošajiem karavīriem. Tā tika radīts
priekšstats par Latvijas armiju

un lepoties ar paveikto.
Pēc tam baudījām svētku kliņģeri,
liepziedu tēju, bērzu sulas.Pārrunājām jaunās projektu tēmas un, ideju
iedvesmoti, devāmies mājās.
Paldies saku skolotājai Andai, ka
man divus gadus bija iespēja darbo-

ties mazpulkā. Skumji, ka šogad beidzu 12. klasi, bet prieks, ka iesāktais
darbs turpināsies. Ceru, ka nākošie
solījuma svētki būs tikpat jauki un
radoši.
Zane Bērziņa, Valdemārpils
mazpulka preses sekretāre

mūsdienās. Ar lielu interesi mazpulcēni sekoja visai apskates gaitai.
Mūsu pateicība - visiem virsniekiem, ekskursijas vadītājiem!
Neparasts piedzīvojums mazpulcēniem bija uzkāpšana Turaidas
pils tornī. Būtisks bija Dainu kalna
apmeklējums, kura skulptūru autors ir mūsu novadnieks, tēlnieks
Indulis Ranka.
Tirzas mazpulks
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Meža dienas – īsti darba svētki
Jau 12 pavasarus Kārķos tiek pacelts Meža dienu karogs. Šogad tās
notika 30.aprīlī un 1.maijā. Ar katru
gadu šis pasākums iegūst arvien lielāku popularitāti, un dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām.
Pirmajā dienā mežu apsaimniekotājiem notika izglītojošs, praktisks
seminārs.
Sesto gadu uz Kārķiem devās arī
11.Valkas mazpulka komanda. Kārķu mazpulks draudzīgi sagaidīja arī
Vijciema un Palsmanes mazpulcēnus, Amatas ekoskolas skolēnu grupu un jauniešu pašaudzināšanas
programmas AWARD dalībniekus
no Valkas ( nākamajā dienā mums
pievienojās arī Ēveles mazpulks).
Mājinieki mazpulcēni pirms pārgājiena saviem ciemiņiem bija sagatavojuši izzinošu pastaigu pa Lustiņdruvas dabas taku un Kārķu centru, bet vadītājām bija iespēja padalīties pieredzē. Pēc bagātīga launaga
pievienojāmies citiem interesentiem
pārgājienā caur purvāju uz noslēpumaino Bezdibeņa ezeru un kopīgai
vakarēšanai ar dziesminieku Kārli
Kazāku pie ugunskura “Vēlzemnieku” sētā.
Atgriezušies skolā, cienājāmies ar
Valkas meiteņu ceptajām pankūkām
un spēlējām vides spēles.
1. maija rīts sākās ar Kārķu himnu
un Meža dienu karoga pacelšanu, kas
bija uzticēta pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, Valkas
novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim un Zemkopības ministrijas parlamentārajam
sekretāram, Saeimas deputātam, Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētājam Armandam Krauzem.
Atklāšanā atraktīvi piedalījās arī
Vinnijs Pūks, Sivēntiņš un Zinātnieks. Pēc tam sekoja Darba tirgus
radio “Skonto” rīta cilvēka Valda
Meldera vadībā, kurā vairāk nekā
470 dalībnieki sadalījās darbam 24
objektos – stādīja bērzus, sakopa
Cepša ezera un Ķires upes krastus,
Spiģu alas apkārtni, Jāņa saieta priedes apkārtni un dižegli, atjaunoja
Lustiņdruvas takas dēļu segumu, veica sēravotu izpēti, strādāja skolas
apkārtnē un dauzviet citur. Profesionāla arboristu komanda zāģēja un
kopa kokus pagasta centrā. Visas
dienas garumā darbojās Zaļā koka

darbnīca Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētāja Viļņa Kazāka
vadībā un “Alnīša namiņš” Daces
Iraids vadībā. “Māras koka” darbnīca
no Ogres Māra Iraids vadībā no milzu baļķa izgatavoja velosipēdu turētāju, bet SIA “Metsa Forest” uzmeistaroja jaunu trošu nošļūcienu rampu.
Mazpulku, AWARD un Amatas
jaunieši ar Kārķu mazpulka vadītājas Ģertrūdes Ābeles padomu iestādīja jaunas ābelītes Kārķu skolas
ābeļdārzā.
Valcēniešiem šoreiz bija interesants darbiņš – DAP speciālista Jāņa

Pērles vadībā tika uzbūvētas un Ķires upē uzstādītas divas mākslīgās
pīļu ligzdas. Meitenes speciālista vadībā pētīja upes ūdens tīrību, bet,
apmeklējot pērn talkā celto Kukaiņu
viesnīcu, vēroja, kā profesors Voldemārs Spuņģis veic Kukaiņu viesnīcas inventarizāciju, un uzzināja
daudz jauna.
Pēc darba - kopīga garda maltīte,
ko varēja baudīt, klausoties kantri
grupu “Klaidonis”. Bija iespēja izbaudīt alpīnisma atrakcijas Induļa
Šverna vadībā, loka šaušanu, zirga
izjādes u.c. aktīvu atpūtu, vērot koka
darbnīcās izgatavotās lietas un mē-

rinstrumentu izstādi.
Notika 4. Koka auto sacensības
Kārķos, tajās piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits – startēja 61 koka
auto trīs dažādās klasēs no ļoti daudzām Latvijas vietām, pārstāvēta bija
arī Valgas arodskola. Arī Valkas
mazpulka meitenes ar AWARD puišu atbalstu devās šajā aizraujošajā
cīņā. Vistālāk aizbraukušā koka auto
titulu šoreiz ieguva valcēnietis, pedagogs Aivars Magone. Pasākumā
piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere un uzvarētājam
dāvāja balvu - braucienu uz Briseli.
Strādājot plecu pie pleca, rodas

kopības sajūta, paveiktais nevienu
neatstāj vienaldzīgu. Viss notiek par
prieku dabai un cilvēkiem!
Silvija Dorša, 11.Valkas
mazpulka vadītāja

No vasaras mācies mūžu dzīvot – mācies
krāsas un siltumu krāt
Jaunpils- Viesatu mazpulcēnu
vasara sākās ar ciemošanos Saldus
novada Lutriņos, kurp mēs devāmies aplūkot, kā Lutriņu mazpulka
dalībnieki audzē trušus.
2.jūnija rītā 17 mazpulcēni devāmies braucienā. Priecājamies, ka
mums līdzi devās arī mazpulcēna
Elīzas ome Gunta.
Mūs Lutriņos sagaidīja Lutriņu
mazpulka vadītāja Gunta Romule.

Viņa mums pastāstīja par Lutriņu
pamatskolu un mazpulka darbu.
Tad devāmies aplūkot, kā divi mazpulcēni audzē trušus. Mazpulcēni
šo darbu uzsāka projektā „Trušmīļu
skola” sadarbībā ar Latvijas Šķirnes
trušu audzētāju asociāciju. Paciemojāmies divās dažādās saimniecībās un redzējām, kā pusaudži rūpējas par lielu skaitu trušu. Uzzinājām par trušu šķirnēm, barošanu

un audzēšanu. Gan Vineta, gan Vilis atzinās, ka peļņas vēl neesot, visa
naudiņa tiekot ielikta jaunu trušu
māju būvēšanā. Abiem Lutriņu
mazpulcēniem palīdz vecāki gan ar
padomu, gan darbiem tad, kad
mazpulcēni ir skolā vai nometnēs.
Pēc ekskursijas pie trušiem mēs
devāmies apskatīt dzīvi kūdras
purvā. Tas mums bija negaidīts pārsteigums, kuru sagatavoja SIA

PINDSTRUP LATVIA Veiķenieku
iecirknis. Mums bija iespēja lielā
purva traktora piekabē sēdēt un vērot darbus: kā traktori rok kūdras
briketes un tās krauj kaudzēs. Kā
mums pastāstīja, tad, lai kūdras briketes izžūtu, tās trīs reizes vasarā
jāapgroza. Un cilvēki to veic tikai
rokām! Katra brikete sver ap 10 kg.
Tas nav viegls darbs.
Mēs visi pirmo reizi bijām šādā

purvā. Tā bija lieliska mācību ekskursija, jo uzzinājām par kūdras
purva nozīmi mūsu Latvijas eko un
bio sistēmā. Mājup braucot, apskatījām privātsētu, kur audzē mežacūkas. Un, protams, ka neiztikām
bez „Druvas” saldējuma ēšanas.
Paldies šoferītim Rostikam par mūsu vizināšanu!
Līga Bierande,
Jaunpils-Viesatu mazpulka vadītāja

