
Mazpulku Baltā 
galdauta svētki Sējā        

                               7. lpp.

“Cielaviņa” strā-
dā, lai Mežvidos 
skaisti!         4. lpp.

Kristiāna kļūst 
par trušmīli
                     
                        6. lpp.

  pavasaris, vasara 2017Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Indra Zvirbule 
sveic svētkos  
Krotes pirmos 
mazpulcēnus          

                     15. lpp.

Valdemārpilieši 
iepazīst graudko-
pību
                     10. lpp.                      

Randa Ķeņģe, LatVIjaS MaZpuL-

Ku padoMeS pRIeKšSēdētāja

Nesteidzīgiem soļiem vasara 
iet pāri ziedu pilnām pļavām un 
mazpulcēnu skaistajiem dārziem. 
Mazpulkos sagaidām mūsu lielo 
notikumu - kopīgo vasaras no-

metni, kas atkal apliecina maz-
pulcēnu būtību – “Visu daru es ar 
prieku!”.

 Priecājamies, kā dārzos aug 
šalotes sīpolu raža, 100 liliju do-
bēs zied mazpulcēnu stādītās lili-
jas un 100 vietās ap Latvijas ro-
bežu kuplo mūsu lolotie ozoliņi 

par godu Latvijas simtgadei. 
 Novēlu mazpulcēniem izbau-
dīt vasaras brīvlaiku un izdarīt 
kādu labu darbu savai mājai, sko-
lai, pagastam vai novadam, par 
kuru pašam un draugiem prieks! 
Mazpulku vadītājiem vēlu pama-
nīt skaistumu mazajās ikdienas 

lietās, lai tās dod spēku darīt lie-
lus darbus! Un sveicu mūsu pul-
kā jaunos mazpulku vadītājus, 
kuri šajā vasarā pulcējas Jauno 
vadītāju skolā kuplā pulkā!

Lai saulaina mūsu darba un 
piedzīvojumu pilnā vasara! Aug-
sim Latvijai!

Mūsu darbi – Latvijai

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES 
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 
2017.GADA PROJEKTA “MAZPULKU 

VALSTISKĀS AUDZINĀŠANAS 
PROGRAMMA” IETVAROS.

4. maijā visā Latvijā notika Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas akcija “apskauj Latviju!”. apkārt Latvijas pierobežai  tika iestādīti 100 Latvi-
jas simtgadei veltīti ozoli. to mazpulku dalībnieku vidū, kas  visā Latvijā piedalījās akcijā “apskauj Latviju!”, bija arī alūksnes novada mazpulcēni.
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Laikraksts mazpulku dalībniekiem un 
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipo-
grāfijā.
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 
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2017. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,  
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

paldies amerikas Latviešu apvienības 
Kultūras fondam par atbalstu avīzes 
tapšanā.

Laikrakstā publicēti: S. Āriņas,  R. Doršas, I. Jukņevičas, A. Dzenes, 
G. Jēkabsones, D. Plaudes, I. Strikases, J. Širinas, B. Mantiņas un arhīva 
foto.

 4. maijā visā Latvijā notika Lat-
vijas valsts simtgades svinību at-
klāšanas akcija “Apskauj Latviju!”. 
Akcijas mērķis - Latvijas tautas vie-
notības un piederības sajūtas stip-
rināšana, veicot simbolisku rīcību, 
iestādot ozolus Latvijas pierobežas 
teritorijās.

4. maijā apkārt Latvijas pierobe-
žai  tika iestādīti 100 Latvijas simt-
gadei veltīti ozoli. Mazpulki no vi-
sas Latvijas piedalījās ozolu stādī-
šanā, un mazpulcēni deva solījumu 
vasarā parūpēties par iestādītajiem 
ozoliņiem.

Attēlos varat redzēt, kā dažādās 
Latvijas vietās mazpulcēni piedalī-
jās šajā svinīgajā un nozīmīgajā no-
tikumā. 

Apskauj 
Latviju!

VIKtoRIja MaĻuKoVa, 11.VaLKaS 

MaZpuLKa VadĪtāja

4. maijā Latvijas valsts simtgades 
svinību atklāšanas akcijā “Apskauj 
Latviju!” piedalījās arī 11.Valkas 
mazpulks. Valkā simtgades ozols 
tika svinīgi iestādīts pulksten 11:00 
uz Latvijas - Igaunijas robežas Val-
kā, Semināra ielā 1. Simbolisko 
ozolu stādīja valcēnietis, goda ze-
messargs Alfons Putniņš kopā ar 
Igaunijas zemessargiem. Mazpulcē-
ni Madlēna, Paula un Marta ozoli-

ņu aplaistīja, bet Emīls un Kristjans 
to nostiprināja ar koka stabiņiem, 
lai kociņš augtu taisns un stiprs. 
Valkas mazpulcēni apņēmās turp-
māk par ozolu rūpēties. Kopā ar 
valcēniešiem svinīgajā bŗīdī bija arī 
Latvijas Mazpulku padomes priekš-
sēdētāja Randa Medne.

 Pēc ozola iestādīšanas mazpul-
cēni devās uz Valkas novadpētnie-
cības muzeju, kur notika Baltā 
galdauta svētki. Valkā šis pasā-
kums šogad tika veltīts valcēnie-
tim Jānim Rauskam - grāmatrūp-

niekam, tirgotājam, mecenātam 
un sabiedriskajam darbiniekam. 
Pasākuma ietvaros tika veidota 
“Valkas stāstu grāmata”, kurā ap-
kopoti Valkas Jāņa Cimzes ģimnā-
zijas skolēnu dzimtu stāsti. Trīs 
11.Valkas mazpulcēni Marta, Be-
atrise un Arnita pasākumā nolasīja 
savus dzimtas stāstus - par to, kā 
viņu ģimenes ienākušas Valkā. 
Dzimtas stāstu rakstīšana mudinā-
ja bērnus uz sarunām ar vecākiem 
par saviem senčiem, tradīcijām un 
vērtībām. 

Ozols augs arī Valkā

Liepājas J. Čakstes mazpulka dalībnieki kopā LR prezidentu Raimondu Vē-
joni.

Baltinavas mazpulka daīibnieki kopā ar Randu Ķenģi un LR Ministru prezi-
dentu Māri Kučinski.

Aucē. Bārbelē.

Ciblā. Otaņķos. Staicelē.

anda dZene

Arī Valdemārpils vidusskolas 
mazpulcēni iestādīja Latvijas simt-
gadei veltīto liliju dobi. Šo puķu sī-
polus  mazpulks saņēma Mazpulku 
konferencē. 

Lai arī laika apstākļi mūs neluti-
nāja, un pavasaris bija ļoti auksts, 
tomēr 17. maijā lilijas tika iestādī-
tas. 

Liliju dobe 
Latvijai
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Zane šteInBeRGa, MaZpuLKu 

pRojeKtu un MedIju KooRdIna-

toRe

Lai popularizētu veselīgu dzī-
vesveidu un piedalītos dažādās 
sportiskās aktivitātēs svaigā gaisā, 
3.maijā Latvijas Mazpulku ikgadē-
jās sporta spēlēs “Zaļais starts” Sē-
jā pulcējās mazpulcēni no visas 
Latvijas.

Sporta spēlēs pavisam piedalījās 
69 komandas no 56 mazpulkiem 
– 24 komandas jaunākajā, 30 - vi-
dējā grupā un 15 -  vecākajā grupā. 
Aptuveni 300 dalībnieki sacentās 
dažādās komandu un individuāla-
jās sporta disciplīnās. Spēles tiesā-
ja Sējas pamatskolas vecāko klašu 

audzēkņi, skolotāji un Mazpulku 
brīvprātīgie jaunieši.

Pasākuma noslēgumā mazpul-
cēni Baltā galdauta svētku ieskaņā 
tikās ar Latvijas olimpisko spēļu 
laureātiem – kamaniņbraucējiem, 
brāļiem Andri un Juri Šiciem un 
daudzkārtēju paraolimpisko spēļu 
laureātu lodes grūšanā un diska 
mešanā Aigaru Apini. Mazpulcēni 
izmantoja iespēju palūgt sportis-
tiem autogrāfus, kā arī kopīgi no-
fotografēties (1. attēlā). 

“Zaļā starta” laureāti medaļas un 
kausus saņēma tieši no olimpiešu 
rokām! Visi sēdās pie improvizētas 
garas baltā galdauta upes, uz kuras 
katrs mazpulks lika savu cienastu 
un pašgatavotu galda dekoru.

“Zaļais starts” un baltu galdautu upe Sējā

GundeGa jēKaBSone, 307. 

dŽŪKSteS MaZpuLKa VadĪtāja

Šogad mūsu mazpulks izlēma 
audzēt Šalotes sīpolus un mēģināt 
sīpolu biznesu visiem kopā. Paš-
valdība mūs apsolīja atbalstīt ar 
transportu, un zemnieku saim-
niecība “Geidas” atvēlēja zemes 
gabalu. Laikapstākļi un aizņemtī-
ba citos pasākumos sagrozījās tā, 
ka vienīgā diena, kad varējām ie-
stādīt sīpolus, sanāca 4. maijs. Tā 
nu mums bija iespēja darbu ap-
vienot ar svētkiem. 

Strādājam 
un 
svinam  

Iestādījām 20 kg Šalotes sīpolu 
sīksīpoliņus, sanāca 5 vagas, kat-
ra 55 m gara. Sestajā vagā vēl 
drusciņ sīpoli, Mazpulku  sporta 
spēlēs balvā iegūtās biešu sēkliņas 

un Krišjāņa pagājušā gadā izau-
dzētās kukurūzas sēkliņas. 

Un tad jau laiks arī svētku gal-
dam ar baltu galdautu, līdzpa-
ņemtiem, tradicionāliem ģime-

nes našķiem un sarunām par da-
žādām ģimeņu tradīcijām svēt-
kos. 

Kad sapulcējušies mazpulcē-
ni, tad nevar iztikt arī bez rota-

ļām, šī gada īpašā rotaļa “Sī-
pols-šalotes”. To iemācījāmies 
sīpolu seminārā un spēlēsim vi-
sas sīpolu ravēšanas un novākša-
nas talkās. 
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 janĪna šIRIna, MaZpuLKa 

“CIeLaVIņa”VadĪtāja

Mežvidu mazpulks ‘’Cielaviņa’’ 
šogad realizē grupas projektu ‘’Mū-
su darbi Latvijai’’.  Veidojam skais-
tāku vidi sava pagasta teritorijā. 
Šajā vēlīnajā pavasarī mazpulcē-
niem sanāca spraigs darba cēliens: 
bija jāpaspēj iesēt garum garās sam-
teņu līnijas Mežvidu pagasta centrā, 

izveidot vasaras puķu akcentu pie 
dienas aprūpes centra, sakopt Zaļās 
klases teritoriju, iestādīt gladiolu 
sīksīpoliņus pie Zaļās klases, lai iz-
audzētu tos  lielākus un Latvijas 
100. dzimšanas dienas gadā varētu 
piedalīties labdarības akcijā.

Līdz Mežvidu pamatskolas 110 
gadu jubilejas svinībām bija jāsa-
kopj Zaļās klases apkārtne, jāizravē 
īrisu dobes, hostu un fizāļu stādī-

jumi. Etiķkoku sauso zaru izzāģē-
šana bija uzticēta Reinim Čurenam 
un Kasparam Pilienam, savukārt 
Maksims Gribulis centās izravēt 
sudraba dārziņu, kurā aug sudraba 
eleagni. Selekcionāra Gunta Gran-
ta dāvinātās lilijas rotājas gan pie 
skolas un Zaļās klases, gan lielāko 
mazpulcēnu dārziņos. Paldies se-
lekcionāram par mūsu Latvijas iz-
daiļošanu! 

Mūsu skaistie Mežvidi – arī tā ir Latvija!

anda dZene, VaLdeMāRpILS 

MaZpuLKa VadĪtāja

Galdauts – balts. Tā ir ģimenes 
vērtība, pilsētas, novada un Latvi-
jas vērtība. Mazpulcēni kopā ar 
dāmu klubiņu “Skārleta” 4. maijā  
Valdemārpilī,  Lielajā ielā 21 uz 
galdiem klāja baltus galdautus un 
aicināja pilsētas iedzīvotājus kopā 
svinēt Latvijas neatkarības atjau-
nošanas svētkus. Cienāja ar pašu 
vārītu pavasarīgo skābeņu un nāt-
ru zupu un maurlociņu maizītēm, 
bet svētku desertā bijs pašu maz-
pulcēnu cepta torte. Darbojās 
mazpulcēnu un iedzīvotāju tir-
dziņš, kurā varēja iegādāties puķu 
stādus, medu, olas, dažādus gar-
dumus, gleznas. Katrs, kurš vēlē-
jās, varēja piedalīties radošajās 
darbnīcās. Piemēram, izšūt balto 
galdautu, lai nākošajos svētkos to 
varētu klāt uz galda savās mājās 
un pulcināt ap to savas ģimenes. 
Ar hennas zīmējumiem varēja ro-
tāties pie mākslinieces Diānas. 
Vecmāmiņa Māra cienāja ar gar-
dām vafelēm, bet mazpulcēna 
Valtera opis visu iemūžināja foto-
grāfijās. 

Liels paldies jāsaka atsaucīgajai 
biškopei Valentīnai, kura kupli-
nāja mazpulcēnu tirdziņu un ie-
drošināja Reini arī tirgoties ar sa-
vu bišu produkciju. Mazā Eliza-
bete ar saviem vecākiem bija sa-

Valdemārpilī svētkus svin kopā

rūpējuši ļoti daudz dažādu puķu 
stādu, liels pieprasījums bija pēc 
dažādo piparmētru stādiņiem. 
Karošu meistardarbnīcā varēja 
gan iegādāties, gan katrs pats iz-
mēģināt spēkus karošu grebšanā. 
Labus padomus zeķu adīšanā 
sniedza bijusī mazpulku vadītāja 
Rita Rozenberga. 

Ir patiess gandarījums, ka maz-
pulcēni, viņu vecāki un vecvecāki 
bija aktīvi un čakli visos svētku 
darbos un norisēs.  Atsaucība arī 
no citiem pilsētas iedzīvotājiem 
bija liela. Visi bija priecīgi un vē-
las šo jauko svētku tradīciju tur-
pināt.

Top garās samteņu līnijas pagasta centrā.

Kaspars Piliens un Reinis Čureks veido puķu akcentu pie dienas aprūpes 
centra.

“Cielaviņa” krucifiksa apkārtnes labiekārtošanā Mežvidos.



◆ 2017. GADA JūLIJĀ ◆                                                                                                                                                                                            auGaM LatVIjaI!  ◆ 5

Zane šteInBeRGa

Latvijas Mazpulku valstiskās au-
dzināšanas programma veidota ar 
mērķi veicināt Latvijas jauniešu 
valstsgribu un piederību savai ze-
mei, kā arī stiprināt biedrību “Lat-
vijas Mazpulki”.

Projekts ietver 14 plašas aktivitā-
tes, tieši iesaistot vismaz 1500 jau-
niešus, 120 mazpulku vadītājus, lē-
mumu pieņēmējus un ekspertus 

jaunatnes jomā no visas Latvijas. 
Īpaša nozīme tiek vērsta ne tikai 
tiešai jauniešu iesaistei (konferen-
ču, semināru, izglītības program-
mu un citu pasākumu īstenošanai), 
bet arī organizācijas redzamības un 
ilgtspējas nodrošināšanai. 

Projekta aktivitātes uzsāktas jau 
2017. gada 4.februārī, lai vienmērī-
gi izlīdzinātu pasākumu grafiku un 
dalībnieku noslodzi gada garumā, 
lai aktivitātes netraucētu mācību 

Esam uzsākuši projektu “Mazpulku  
valstiskās audzināšanas programma”!

Zane šteInBeRGa

4. februārī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā norisinājās gadskārtējā 
biedrības “Latvijas Mazpulki” 
konference, kurā vairāk nekā 260 
mazpulcēni un mazpulku vadītāji 
no visas Latvijas atskatījās uz ie-
priekšējā gadā paveikto, kā arī pie-
dāvāja idejas, kā sagaidīt valsts 
simtgadi. Dziļi simboliski ir tas, 
ka šoreiz pulcējāmies mūsu Gais-
mas pilī – Latvijas Valsts bibliotē-
kā.

Mazpulku darbība katru gadu 
tiek plānota un izvērtēta nacionā-
lā līmenī, piedaloties mazpulku 
vadītājiem un mazpulku priekš-
niekiem. Aizvadītajā gadā viens 
no nozīmīgākajiem darbības at-
skaites punktiem bija projekts 
“Augsim Latvijai” – aktivitāšu ko-
pums, kas atbalstīja biedrības 
„Latvijas Mazpulki” darba ar jau-
niešiem kvalitāti, sekmēja nefor-
mālās izglītības metožu plašu iz-
mantošanu, kā arī līderu motivē-
šanu un izglītošanu. Savukārt 
projekta „Augsim savam nova-
dam” ietvaros mazpulcēni no as-
toņiem novadiem tikās ar pašval-
dību pārstāvjiem, lai diskutētu par 
to, kā labāk sadarboties, lai novadi 
un mazpulki palīdzētu viens ot-

ram attīstīties. Bet ar konferenci 
„Laiks. Lauki. Mazpulki.’’ 2016. 
gada februārī tika atzīmēta orga-
nizācijas 25 gadu atjaunošanas 
gadskārta. 

“Simtgades devīze ir “Es esmu 
Latvija!”. Svarīgi, ka izjūtam sevi 
kā mūsu zemes un valsts dzīvu da-
ļu. Katrs Latvijas cilvēks ar savu 
stāju, attieksmi, zināšanām, talan-
tu dara un rada Latviju stiprāku 
un labāku. Tieši tāda ir mazpulcē-
nu kustība. Jau 25 gadus čaklie 
mazpulcēni nāk kopā un aktīvi ie-
saistās Latvijas stāsta izzināšanā 
un jaunu lappušu rakstīšanā. Es-
mu gandarīta, ka mazpulcēni ir 
piepulcējušies Latvijas simtgades 
svētku radītāju un darinātāju pul-
kam, lai turpinātu aktīvi darboties 
un radītu jaunas, paliekošas vērtī-
bas,” savā uzrunā konferences da-
lībniekiem uzsvēra kultūras mi-
nistre Dace Melbārde.

“Mazpulcēni iesaistās un orga-
nizē projektus, kas pašiem jaunie-
šiem vairo mīlestību pret savu ze-
mi un kultūru un reizē attīsta da-
žādas zināšanas, kas nākotnē lieti 
noderēs. Jau vairākus gadus bērni 
labprāt piedalās projektos, kas 
saistīti ar dārzkopību un vides lab-
iekārtošanu, tāpēc arī šajā gadā 
jaunieši ne tikai stādīs un audzēs 

Latvijas Mazpulki gaida Latvijas simtgadi

darbam un sasniegtu uzstādītos 
mērķus.

Projekta tiešā mērķauditorija ir: 
1. Esošie un topošie mazpulku 

vadītāji, jo tie ir pamata resurss 
biedrībā, kurš nesavtīgi iegulda sa-
vas pūles biedrības attīstībā, esošo 
biedru līdzdalības nodrošināšanā 
un biedru piesaistē; 

2. Lauku bērni un jaunieši, bied-
rības „Latvijas Mazpulki” biedri, jo 
attālākos reģionos dzīvojošajiem ir 
mazākas iespējas iesaistīties pilso-
niskas līdzdalības procesos, tostarp 
organizācijās. Latvijai īpaši jādomā 
par lauku nākotni, jo urbanizācijas 
rezultātā pēdējo divdesmit gadu 
laikā ievērojami samazinājies ie-

dzīvotāju skaits teju visos lauku re-
ģionos. 

3. Mazpulku brīvprātīgie jaunie 
līderi – studējošie un strādājošie 
jaunieši, kuri savu brīvo laiku velta 
neformālās izglītības aktivitāšu 
plānošanai un organizēšanai un sa-
vai pašizaugsmei. 

4. Lēmumu pieņēmēji un ek-
sperti jaunatnes jomā.

Projekta netiešā mērķauditorija 
ir: 

1. Mazpulkiem aktīvi darbojo-
ties, ieguvēji būs gan mazpulcēni, 
gan skolas un pašvaldības, kuri ap-
zināsies un novērtēs jauniešu lomu 
viņu novadā. Projekts sniegs iespē-
ju aktīvāk piedalīties vietējo un 

valsts līmeņa lēmumu pieņemšanas 
procesā, kas saistīts ar jaunatnes 
jautājumiem. 

2. Mazpulcēnu vecāki, brāļi, mā-
sas, draugi un vienaudži, kuri ne-
tieši iesaistīti mazpulcēna projektu 
atbalstīšanā, kam mazpulcēni ir 
pozitīvais piemērs saturīga brīvā 
laika pavadīšanā un mērķtiecībā. 

3. Latvijas sabiedrība kopumā, 
kura iegūst izglītotus, mērķtiecīgus, 
ieinteresētus un radošus jauniešus.

Projekts tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas Valsts programmā 2017.
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

dārzeņus, ko vēlāk nodot tirdznie-
cībai, un labiekārtos Latvijas pa-
gastus, bet arī piedalīsies tādos 
kultūras pasākumos kā akcija „Ap-
skauj Latviju!” un konkurss „Ma-
nas simts tautasdziesmas”-  par 
2017. gada plāniem stāstīja Latvi-
jas Mazpulku padomes priekšsē-
dētāja Randa Ķeņģe   (ex Medne).

Jau daudzus gadus Latvijas 
Mazpulki sadarbojas ar tirdznie-
cības tīklu „Maxima Latvija”, kurš 
arī 2017.gadā turpinās atbalstīt un 

stiprināt jauniešu kustību dažādos 
Latvijas novados, nodrošinot arī 
starta kapitālu sēklas iegādei jau-
najā ražas sezonā. „Latvijas Maz-
pulki ir kustība, kas palīdz bēr-
niem ieiet pieaugušo pasaulē ar 
lielu zināšanu bagāžu un apgūtu 
praktisku darba pieredzi. Darbo-
šanās mazpulkos jauniešiem ie-
māca mērķtiecību, darba ētiku un 
izpratni par uzņēmējdarbību un 
ar to saistītajiem procesiem – tās 
būs ļoti noderīgas zināšanas nā-

kotnē. Tādēļ ļoti novērtējam šādu 
mērķtiecību un jauniešu aktivitāti 
un esam gandarīti, ka arī šogad 
varam sniegt savu atbalstu maz-
pulcēnu izaugsmē,” atzina „Maxi-
ma Latvija” korporatīvo attiecību 
vadītājs Ivars Svilāns.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas Valsts programmā 2017.ga-
dam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
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Latvijas Mazpulku konferencē 
tika ievēlēta jauna biedrības pado-
me. 8.februārī notika padomes pir-
mā sēde.Tās sākumā tika lemts par 
pienākumu sadalījumu padomē, 
un tas ir šāds:

padomes priekšsēdētāja – Ran-
da Ķenģe (ex. Medne),

padomes priekšsēdētājas viet-
niece – Ilze Kļava,

padomes atbildīgā sekretāre – 
Ilze Jukņēviča,

starptautisko projektu koordi-
natore– Linda Medne,

mediju un projektu koordinato-
re – Zane Šteinberga,

Latgales reģiona mazpulku ko-
ordinatore – Linda Pastare,

Vidzemes reģiona mazpulku ko-
ordinatore – Baiba Mantiņa,

brīvprātīgo darba koordinatore 
– Lauma Apine,

projektu koordinatore – Austra 
Pavāre.

Mazpulku padome deleģē turpi-
nāt iesākto darbu:

Kurzemes mazpulku koordina-
torei - 114. Krotes mazpulka vadī-
tajai Indrai Zvirbulei, 

Zemgales mazpulku koordina-
torei - 307. Džūkstes mazpulka va-
dītājai Gundegai Jēkabsonei.

Ievēlēta jaunā Mazpulku padome

7. aprīlī Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā norisinājās Latvijas Mazpulku rīkotais ikgadējais Goda nominācijas  konkurss 
“Augsim Latvijai!” . Šogad uz titulu pretendēja un to saņēma 16 mazpulcēni no 11 mazpulkiem.

Goda titula “Augsim Latvijai!” 2017. gada  nominanti

Attēlā no kreisā: Baiba Mantiņa, Zane Šteinberga, Lauma Apine, Linda Pastare, Austra Pavāre, Ilze Kļava, Randa Ķeņģe (ex. Medne) , Ilze Jukņēviča un 
Linda Medne. 

Jaunā padome izskatīja un ap-
stiprināja šī gada Mazpulku darbu 

un pasākumu plānu un mazpulcē-
nu projektu konkursu nolikumus, 

kā arī Dobeles mazpulka atjauno-
šanu. 

Vita Lazdauska, 295. Seces maz-
pulks  
    295. Seces mazpulkā darbojas jau 
septīto gadu. Viena no aktīvākajām 
mazpulka dalībniecēm. Atbildīgi iz-
strādāti individuālie un grupu pro-
jekti.Izceļas ar lielām darba spējām, 
organizatores dotībām, īpaša pras-
me iesaistīt mazpulkā jaunus bied-
rus.  Vita ir veidojusi publikācijas 
laikrakstiem “Jaunjelgavas Novada 
Vēstis”, “Staburags”, “Mazpulks”. 
Katru gadu piedalās lielajās un re-
ģionālajās nometnēs, palīdz orga-
nizēt, vadīt mazākos. Aktīvi pieda-
lās pagasta vēsturisko objektu sa-
kopšanas talkās, labdarības akcijās.  
Uzskata, ka darbība mazpulkos ir 
ļoti vērtīga dzīves skola. 
Pateicība Vitas vecākiem par at-
saucību un ieinteresētību!

Liāna Valdmane, Strautiņu maz-
pulks  
    Divus gadus ir mūsu mazpulka 
priekšniece, apzinīgi veic uzticētos 
pienākumus.
   Ar izstrādātajiem projektiem pie-
dalās konkursos skolā un mazpulku 
projektu forumos. Aktīvi iesaistās 
mūsu simtgadnieku - tēlnieces Lili-
jas Līces un gleznotāja Jāņa Selgas 
svinību pasākumos un palīdz to or-
ganizēšanā. Veiksmīgi piedalījusies 
Nīderlandes projektos “Sabiedrība 
ar dvēseli” –“ Strautiņu mazpulka 
mazpulcēni – triju tūrisma taku iz-
veidotāji Alsviķu pagastā”, “Kera-
mika”.
    Liāna ar savu skaisto balsi priecē 
mūs dažādos pasākumos gan sko-
lā, gan novadā. 
    Par atbalstu Liānas darbībai maz-
pulkā sakām lielu paldies viņas ģi-
menei!

anna Fedulova, 748. Sūnu maz-
pulks  
    Anna ir Latvijas Mazpulku patrio-
te. Viņas ģimenē mazpulkiem ir lie-
la vērtība. 748. Sūnu mazpulkā jau 
ir darbojušās divas Annas māsas un 
brālis, kuri ar savu piemēru iedves-
moja arī Annu. Ģimene saņēmusi 
Mazpulku pateicību un ābelīti par 
atbalstu darbā.
    Anna strādā ar lielu aizrautību, ir 
patstāvīga, radoša, motivēta sa-
sniegt augstu rezultātu. Annas pro-
jekti ir izstrādāti pamatīgi, ar sa-
viem foto attēliem, prezentē tos ar 
izdomu. Saņēmusi Atzinības raks-
tus forumos. Spēj aizraut un ie-
dvesmot arī citus mazpulcēnus. Ir 
piedalījusies pasākumu veidošanā 
un vadīšanā. 

Mareks Mjadjuta, Krāslavas pa-
matskolas mazpulks  
    No 4. klases darbojas mazpulkā, 
vienmēr izcēlies ar savu akurātību, 
pamatīgumu, veicot jebkuru pienā-
kumu. Tas skaidri redzams  izstrā-
dātajos projektos. Vienmēr atbal-
sta mazpulka pasākumus, iesaistī-
jies gan organizēšanā, gan vadīša-
nā. Apzinīgi veica mazpulka 
grāmatveža pienākumus,  izcili  vei-
cot aprēķinus, plānojot izdevumus.
    Jaunajiem mazpulcēniem Mareks 
sniedz metodisko atbalstu - iepa-
zīstina ar savu mazpulcēna dienas-
grāmatu, stāsta par pavasara pie-
teikumu noformēšanu, projektu 
uzsākšanu un dokumentēšanu, da-
lās savā pieredzē. 
    Mazpulcēna darbošanos visu laiku 
atbalstīja ģimene.

Viktorija Voitehoviča, 748. Sūnu 
mazpulks  
    Ļoti centīga un atbildīga. 748.Sū-
nu mazpulkā darbojās arī divi brāļi 
un  ar savu piemēru iedvesmoja 
Viktoriju. Viens no brāļiem saņēmis 
Goda nomināciju , ģimene  saņē-
musi Mazpulku pateicību un ābelīti 
par atbalstu darbā.
    Viktorija strādā ar lielu aizrautī-
bu, ir patstāvīga un radoša. Projek-
ti ir izstrādāti pamatīgi, prezentāci-
jas pārdomātas. Ir saņēmusi atzinī-
bas rakstus forumos. Padomu 
sniedz arī mamma, kurai ir plašas 
zināšanas dārzkopībā. Piedalījusies 
pasākumu veidošanā un vadīšanā, 
prot iesaistīt citus. Saprot, ka šī 
pieredze noderēs turpmākajā dzī-
vē.
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nikolass jaunzems, 29. Ziemeru 
mazpulks 
    Nikolass ir akurāts, precīzs un 
mazrunīgs. Veiksmīgi strādā pie 
projektu īstenošanas, labs spor-
tists, draudzīgs un izpalīdzīgs. Dar-
bojas arī kā jaunais zemessargs. 
Stalta stāja, piedalās patriotiskajos 
pasākumos Alūksnē.

Goda titula “Augsim Latvijai!” 2017. gada  nominanti

Iveta Silaraša, 477. nautrēnu 
mazpulks  
    Mazpulkā iestājās 2011. gadā. Pir-
mais darbiņš bija par ķirbjiem, no 
tiem gatavoja sukādes, kaltēja sēk-
las, ko veiksmīgi pārdeva Miķeļdie-
nas tirdziņā un Latgales Mazpulku  
forumā. Projekti izstrādāti ar ļoti 
lielu atbildību, aizstāvēšanai vien-
mēr zīmēti plakāti. Talants zīmēša-
nā. Saņemtas pateicības forumos. 
Pasākumiem pati gatavoja  meda-
ļas. Vasarās, lai nopelnītu, strādā 
dažādās zemnieku saimniecībās.  

Mārīte Balgalve, 279. Līvānu maz-
pulks
    Augusi līdzi saviem mazpulcēna 
projektiem. Mārīte nesusi Līvānu 
mazpulka vārdu pilsētas svētkos,  
dažādās akcijās, pilsētas tirdziņos. 
    Ārstniecības augu kolekcijas lau-
ciņš ar 60 dažādiem augiem ir kār-
tīgi izravēts, ir sastādīta labi pārre-
dzama ārstniecības augu kartotē-
ka. Lai mazpulkā iesaistītu jaunāko 
klašu skolēnus, Mārīte ir iesaistīju-
sies arī 279. Līvānu mazpulka reklā-
mas pasākumos.

agnese Skrane, 477. nautrēnu 
mazpulks 
   Agnese mazpulkā iestājās 2010. 
gadā. Ir klusa, radoša. Beigusi mūzi-
kas skolu. Vaļasprieks - origami. Pie-
dalījusies tirdziņos ar origami un 
klūgu pinumiem, ar zemeņu stā-
diem. Piedalījusies daudzos konkur-
sos, talkās. Darbu pie projektiem 
veic klusi, centīgi, sadarbojoties ar 
vecākiem. Pašlaik mācās Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā. Brīvā laikā 
apmeklē mazpulku nodarbības.

artis Krikovs, Krāslavas pamat-
skolas mazpulks  
    Darbojas mazpulkā no 4. klases. 
Mazpulcēna izstrādātie projekti,  
darbi, gatavojoties pasākumiem,  
izceļas ar precizitāti, radošumu. 
Darbojoties mazpulkā, kļuva dro-
šāks, atbildīgāks. Artis ir mērķtie-
cīgs, centīgs, galvenā īpašība ir 
strādīgums. Uz viņu vienmēr var 
paļauties. Darbojās arī skolas par-
lamentā. Darbībai mazpulkā sekoja 
līdzi un atbalstīja Arta ģimene, jo 
sevišķi vecmāmiņa.

diāna Zane Razgale, 477. nautrē-
nu mazpulks 
 Mazpulkā iestājās 2011. gadā. 
Klusa, kautrīga, ar lielu atbildības 
sajūtu. Vienmēr augkopības pro-
jektos tika stādītas vairākas šķir-
nes ko novērot. Projektu aizstāvē-
šanā vienmēr  skaisti uzzīmēti uz-
skates līdzekļi. Gatavo īpaši garšī-
gus dārzeņu ēdienus. Piedalās 
pagasta un skolas tirdziņos. Beigu-
si mākslas skolu. Turpinās mācības 
vidusskolā. Vēl trīs gadus piedalī-
sies Nautrēnu mazpulka dzīvē. 

Sindija Voropajeva, 29. Ziemeru 
mazpulks 
    Sintija trīs gadus saņēma balvu 
“Gada labākais mazpulcēns”. Vairā-
kas reizes uzvarēja konkursā “Ze-
mes meita un Zemes dēls”. 
    Divus gadus ir mazpulka priekš-
niece. Aktīva, izpalīdzīga, sabiedris-
ka, sirsnīga. Projektus aizstāvēja 
Forumos. Atzinības raksti par spor-
ta spēļu rezultātiem. Floriste, skais-
ti dzied, līdere.

evija Strautmane, 307. džūkstes 
mazpulks
    Aktīvi darbojas mazpulkā 7 ga-
dus, katru gadu čakli īstenojusi in-
dividuālos un grupas projektus, 
vienmēr bijusi arī aktīva citos maz-
pulka darbiņos, aktīvi piedalījusies 
mazpulka pasākumu organizēšanā.   
    Nozīmīgs ir arī Evijas ģimenes at-
balsts gan Evijas projektiem un ak-
tivitātēm, gan mazpulkam kopu-
mā. 

Guna Grundspeņķe, 50. Sunāks-
tes mazpulks  
    Mērķtiecība un entuziasms rak-
sturo Gunu  – mazpulka priekšnieci, 
aktīvu nometņu un sporta spēļu 
dalībnieci.
    Audzējusi gan puķes, gan arbū-
zus. Par nozīmīgāko uzskatāms 
projekts “Ūdensrožu audzēšana”. 
Ne tikai pati apguvusi ūdensrožu 
audzēšanas gudrības, bet dāvājusi 
stādus un izglītojusi arī tuvākās ap-
kārtnes iedzīvotājus. 

Intars Briedis, 662. Liezēres maz-
pulks  
    Mazpulkā darbojas kopš 2. klases. 
Vienmēr Intaru atbalsta ģimene. 
Visi 5 projekti  bijuši ļoti labā līme-
nī, par katru no tiem ir iegūta atzi-
nība vai kāda no 1. - 3. vietām. Pro-
jektus zēns izstrādā ar lielu atbildī-
bas sajūtu. Ir piedalījies mazpulcē-
nu salidojumā, pasākumos. Intars ir 
aktīvs un sportisks.

elīna Lielmane, Staļģenes maz-
pulks  
    Staļģenes mazpulkā darbojas no 
3. klases. Šajā laikā var redzēt maz-
pulcēna izaugsmi – viņa kļuvusi pa-
cietīgāka, uzņēmīgāka un atbildī-
gāka. Visus uzticēto veic atbildīgi, 
izrādot iniciatīvu. Ir autoritāte mū-
su mazpulkā un mazpulka vadītā-
jas palīgs. Spēj labi vadīt komandu 
un organizēt darbus tajā.

Margarita Stradiņa
           
        MAZPULKIEM
Ar sauli atkal laukā iesim,
par diženajiem līdumniekiem 
                                       kļūsim mēs,
un silto vēju glāstīti mēs tiksim,
un saule arī laukos gaismu sēs.

Ar cerību  mēs iesim  zemē 
                                       graudus kaisīt,
no smagām vārpām rudenī lai 
                                      viļno lauks,
ar mīlestību lauku takas mīsim,
lai tēvu tēvu ceļi neaizaug. 
Caur bērzu birzīm atšalks siltie vēji,
un agros rītos skanēs mūsu balss,
lai visi zin, ka stājas mazie pulki,
un tēvu zemei mantinieki būs.

Mazpulka vadītājas, skolotājas, 
dzejnieces un rakstnieces Margari-
tas Stradiņas 90 gadu jubilejā Ru-
gāju vidusskolā bija pulcējies ļoti 
kupls sveicēju pulks:  Rugāju maz-
pulcēni, kolēģi skolotāji no Rugā-
jiem un Vecpiebalgas, bijušie au-
dzēkņi un līdzgaitnieki. 

Dzīves gudrās un likteņa rūdītās 
Margaritas daiļrade, paveiktais un 
vārdi iedvesmo! Mums Margarita 
aizvien ir paraugs, kā patiesi, ar vi-
su savu esību būt uzticīgam savai 
zemei un tautai. 

Sveicot 90 dzīves gadu jubilejā,  
vēlam Tev stipru veselību, 
dzīvesprieku un enerģiju!

               Tavi – Latvijas Mazpulki

Apbrīnojam un lepojamies ar Tevi, Margarita!
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Krotes mazpulkam šogad 25

daCe pLaude

“Lai mazpulcēni aug, 
                        lai strādā čakli,
Par godu linu galdautam un 
                        savai dzimtenei!
Lūk, baltais linu galdauts, 
                        vecvecmātes austais,
Var savu stāstu tālāk turpināt!”

 Šīs rindas no stāmerienietes Ilzes 
Makstenieces dzejoļa Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanas 
dienas priekšvakarā Māriņkalna tau-
tas namā 29. Ziemeru mazpulka va-
dītājs Jānis Bērtiņš lasīja Baltā 
galdauta svētkos, kuros Ziemeru 
mazpulcēni un viesi atzīmēja atjau-
notā mazpulka 20 gadu jubileju.

Uz svētkiem un pie balti klātā gal-
da Jānis Bērtiņš bija aicinājis visus, 
kas šajos 20 gados atbalstījuši maz-
pulku un tā darbošanos -  Ziemeru 
pagasta un Alūksnes novada vadību, 
Ziemeru pamatskolas, Latvijas Maz-
pulku padomes pārstāvjus, pagasta 
ļaudis. Ciemos bija gaidīti draugi un 
domubiedri – Alūksnes novada pā-
rējie mazpulki un to vadītājas, ar ku-
riem kopā aizstāvēti projekti, braukts 
uz sporta spēlēm, rīkotas vasaras no-
metnes. 

Svētkos  īpaši  gaidīti bija kādrei-
zējie mazpulcēni, kuri aizvadītajos  
gados ar saviem darbiem likuši sava 
mazpulka vārdam izskanēt pāri 

Alūksnes novada robežām – kon-
kursa “Rītdienas sējējs - mazpulka 
dalībnieks” laureāti, mazpulku Goda 
nominācijas “Augsim Latvijai!” iegu-
vēji - un arī jaunie mazpulcēni, kuri 
veiksmīgi uzsākuši darbošanos maz-
pulkā. 

29. Ziemeru mazpulks tika atjau-
nots 1997. gadā pēc toreizējā Zieme-
ru pagasta vadītāja Viļa Pauliņa ie-
rosmes. Tā saime ir kupla, šajos 20 
gados apvienojot 160 mazpulcēnus. 
40 no viņiem ieguvuši Goda nomi-
nāciju “Augsim Latvijai!” un saņē-
muši balvu “Sudraba karotīte”. Īpašs 
gandarījums mazpulka vadītājam ir 
par Lolitas Hercogas, Agitas Bērzi-
ņas,  Armanda, Jāņa, Evelīnas Paulo-
viču, Daira un Justīnes Smelteru, 
Roberta un Patrīcijas Prinduļu, 
Madaras un Agneses Spriču un citu 
mazpulcēnu darbību, kas  veicināju-
si mazpulka izaugsmi. 

Ka aizvadītie gadi bijuši patiesi ra-
ženi darbos un garīgi bagāti, aplieci-
na tas,   29. Ziemeru mazpulka vadī-
tājs un Alūksnes novada mazpulku 
koordinators Jānis Bērtiņš pērn 18. 
novembrī Rīgas pilī no Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa rokām sa-
ņēma augstāko valsts apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes 
(zeltītu) goda zīmi. Apbalvojums vi-
ņam piešķirts par sevišķiem nopel-
niem sabiedriskajā, kultūras un izglī-
tības darbā, ilgstošu, priekšzīmīgu 

Ziemeru mazpulks svin 20. jubileju
darbību un nesavtīgu ieguldījumu 
skolu jauniešu nacionāli patriotiska-
jā audzināšanā un mazpulku kustī-
bas stiprināšanā Latvijā.

Pašlaik mazpulkā ir 26 dalībnieki. 
Šogad uz Goda nomināciju preten-
dēja četri mazpulcēni. No mazpulcē-
niem, kas šobrīd darbojas mazpulkā, 
svētku piemiņas veltes saņēma čaklā-
kie un aktīvākie - Sindija un Ralfs 
Voropajevi, Andris Āboliņš, Reinis 
Lazdāns, Evelīna un Sanija Cīrules, 
Elīna Prindule, Sabīne Kokareviča, 
Megija Mičule un Dāvids Paulovičs. 
Pateicības par atbalstu svētkos izska-
nēja arī vecākiem – Pauloviču, Smel-
teru, Prinduļu, Spriču, Luiku, Cīruļu 
un Daumju ģimenēm.

Svētku dalībniekiem un viesiem 
bija iespēja apskatīt balto galdautu 
izstādi “No vecmāmiņas pūra lādes”, 
kurā  piedalījās ciemos atbraukušie 
mazpulki no Bejas, Strautiņiem un 
Alūksnes, kā arī paši mājinieki. Fo-
toizstādē varēja gūt plašāku ieskatu 
29. Ziemeru mazpulka darbībā. Ar 
muzikāliem sveicieniem svētkus 
kuplināja Ziemeru pamatskolas sko-
lēni ar skolotājām Ingu Ārsti un Inā-
ru Lazdiņu.

 “Mēs nespējam radīt lielas lietas, 
vienīgi mazas lietas ar lielu mīlestī-
bu” - šī atziņa bijusi kā vadmotīvs 
mazpulka darbībai visus aizvadītos 
20 gadus. Lai tas izdodas arī turp-
māk!

SILVIja doRša

 Šogad daudzos mazpulkos skais-
tas jubilejas, īpaši tajos, kas atjau-
noti vai nodibināti pašā mūsu bied-
rības darba atsākšanas  laikā.

 15.-16.maijā sava mazpulka 
25.jubileju svinēja 114.Krotes maz-
pulks, kura vārds un veikums šajos 
gados Latvijas Mazpulkos pamatoti 
izskan bieži. Kopā ar savu mazpul-
ku darbos un nedarbos, priekos un 
bēdās visus šos gadus ir  izdomas 
un spara pilnā mazpulka vadītāja 
Indra Zvirbule. Ilgus gadus viņa bi-
jusi Latvijas Mazpulku padomes 
locekle un aizvien koordinē Kurze-
mes mazpulku darbu. Mēs, kolēģi 
visā Latvijā, Indru pazīstam kā pār-
liecinātu, neatlaidīgu mūsu kopīgā 
darba patrioti, kam svarīgi, kāda 
veidojas mūsu zemes jaunatne.

 Jautāta par jubilejas svinībām, 
Indra pastāsta:

“Svētkos kopā ar mums bija visa 
skola un pagasta ļaudis. Ciemos ai-
cinājām daudzus, kas saistīti ar mū-
su mazpulku: bijušos mazpulcēnus, 
īpaši – pašus pirmos, savus “Augsim 
Latvijai!”un konkursa “Sējēja” Go-
da nominantus, zemniekus, uzņē-
mējus, vecākus un citus mazpulka 
atbalstītājus. Vēlējāmies pateikt vi-
ņiem paldies par  atbalstu un mūsu 
darba izpratni. Gaidījām draugus 
no Kalētu, Virgas un Valdemārpils 
mazpulkiem. 

Kopā atcerējāmies aizvadītajos 
gados piedzīvoto. Mazpulcēni 
prezentēja savu šīgada  projektu 

ieceres. 
Centāmies, lai jubilejas sarīko-

jums būtu gan svinīgs, gan sirsnīgs. 
Domāju, ka tas izdevās, pateicoties 
ne vien mums pašiem, bet jo īpaši 
– svētku viesiem. Nu kaut vai Vir-
gas mazpulka sveiciens -  jauka peļu 
kompānija bija veikusi inventarizā-
ciju Krotes mazpulka un manā pag-
rabā un   laipni iepazīstināja ar pār-
baudes pārskatu!

Saņēmām tik daudz laba vēlēju-
mu un paldiesvārdu par to, ko maz-
pulks paveicis, ka saprotam – tā jā-
turpina.

Svinīgajai daļai sekoja svētku va-
kariņas. Pēc tām mazpulku vadītā-
jas un pieaugušie viesi turpināja 
sarunas pie kafijas tases, bet maz-
pulcēniem atrakcijas organizēja   
firma “Ūdensputni”.

Svētki turpinājās otrā dienā, kad 
mazpulks devās strādāt pie mūsu 
atbalstītājiem uzņēmējiem, bet pēc 
darba kopīgi atpūtāmies pie uguns-
kura.“

Svētkos kopā ar jubilāriem bija 
arī  Mazpulku padomes priekšsēdē-
tāja Randa Ķeņģe un viņas vietnie-
ce Ilze Kļava.

 Jautāju Ilzei, kas arī visus šos ga-
dus “mazpulku druvā” strādājusi un 
labi pazīst Krotes mazpulku, ko vi-
ņa  gribētu īpaši atzīmēt.  Ilze atbil-
dēja:  “  Indra gadu gaitā pratusi  ap 
mazpulku saliedēt visus – skolu, ve-
cākus, pagasta vadību un  sabiedrī-
bu. Un šī jubileja bija īsti pagasta 
svētki. Lai šis svētīgais kopdarbs 
turpinās!”
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ILZe KĻaVa, pIeCCĪņaS pRojeKta 

VadĪtāja

28. aprīlī Druvas vidusskolā pul-
cējās 85 bērni un jaunieši no 15 
dažādām vietām Kurzemē, lai pie-
dalītos MAZPULKU PIECCĪŅĀ. 

Mazpulku pieccīņā Ulmaņlaikos 
dalībniekiem bija jāslauc govs un 
jāiejūdz zirgs, bet tagad dzīves un 
darba prasmju konkurss ir stipri 
mūsdienīgāks. 

Lai sasniegtu labus rezultātus 
piecās cīņās, dalībniekiem šoreiz 
bija jāprot:

• iešūt pogu pareizajā vietā;
• saklāt un noformēt brokastu 

galdu;
• pagatavot veselīgu olu ēdienu 

brokastīm;
• kalibrēt un svērt kartupeļus, 

un rēķināt procentus;
• izteiksmīgi norunāt paša sace-

rētu tekstu par tēmu „Latviešu tau-
tasdziesma šodien”;

• izpildīt īpašu komunikācijas 
prasmju pārbaudes uzdevumu, ie-
saistot tajā nepazīstamus cilvēkus;

• atbildēt uz 100 jautājumiem 
par Latvijas vēsturi, dabu un kultū-
ru.

Pieccīņa notika četrās vecuma 
grupās, tajā piedalījās mazpulcēni 
no Kursīšiem, Lutriņiem, Pampā-
ļiem, Aizputes, Tumes, Jaunpils, 
Striķiem, Krotes, Blīdenes, Virgas, 
Brocēniem, Saldus, Kalētiem un 
Druvas. Īpašs prieks par dalībnie-
kiem no Rojas vidusskolas un 
Dzērves pamatskolas, kur, iespē-
jams, tuvākajā laikā mazpulks tiks 
nodibināts.

Pieccīņas konkursu sagatavoša-
nā un vērtēšanā bija iesaistīti ne ti-

Kurzemē atdzimst mazpulku pieccīņas tradīcija

kai skolotāji, bet arī sabiedriski ak-
tīvi cilvēki, kuriem patīk mazpul-
cēnu darbošanās:

Džineta Rubule, Saldus vakara 
vidusskolas direktore, ekonomikas 
skolotāja, profesionāla dārzniece;

Ilze Kronberga, SIA „Conac 
Steal” projektu vadītāja, Saldus aiz-
sardzības biedrības aktīviste;

Zenta Sileviča, Druvas vidus-
skolas sākumskolas un mājturības 
skolotāja, biedrības „Oāze” valdes 
priekšsēdētāja;

Anita Zīverte, māksliniece, kul-
turoloģijas skolotāja, pulciņu vadī-
tāja;

Inguna Role, Latvijas Okupāci-
jas muzeja izglītības programmu 
vadītāja, vēstures skolotāja;

Maija Romanovska, bijusī Dru-
vas mazpulka dalībniece, dizaine-
re;

Māra Jansone, Saldus lauksaim-
nieku apvienības vadītāja, peintbo-
la parka „Dāres” īpašniece;

Ļuba Kapteine, Druvas kultūras 
nama vadītāja, teātra režisore;

Sandra Vanaga, pagasta pārval-
des sekretāre, teātra pulciņa vadī-
tāja;

Aina Bērziņa, lauku māju saim-
niece, Druvas amatierteātra aktri-
se;

Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bib-
liotēkas vadītājs, 2017.gadā nomi-
nēts balvai „Laiks Ziedonim”;

Linda Medne, Latvijas Mazpul-
ku starptautisko projektu vadītāja, 
kultūras darba organizatore Lutri-
ņu pagastā;

Laura Ūžele, Saldus JIC „Šķūnis” 
vadītāja; 

Laima Tiļļa, JIC „Šķūnis” jau-
natnes darba speciāliste.

Lai top jauni mazpulki!

Zane šteInBeRGa

Darbu uzsākusi jau IV Mazpul-
ku jauno vadītāju skola, lai pulci-
nātu interesentus, kuri nesen sāku-
ši vadīt mazpulku vai vēl tikai plā-
no to darīt. Lai piedalītos Mazpul-
ku jauno vadītāju skolā, nav 
nepieciešamas priekšzināšanas, ti-
kai – vēlme darboties sabiedrības 
labā un vēlme strādāt ar bērniem 
un jauniešiem. 

30. jūnijā uz pirmo nodarbību 
Saulesdārzā ieradās ar entuziasmu 
veidot un vadīt mazpulku savā pa-
gastā apveltītas topošās mazpulka 
vadītājas no dažadām Latvijas vie-
tām.  Par Mazpulku tradīcijām un 
vērtībām viņām stāstīja Randa Ķeņ-
ģe, plašāku ieskatu mazpulcēnu 
projektos un to izstrādē sniedza Ilze 
Kļava, par komunikāciju un ētiku 

Mazpulkos runāja Zane Šteinberga, 
bet par Mazpulku starptautisko 
darbību - Linda Medne.

Daba, patriotisms, radošums, 
sadraudzība, veselība, čaklums un 
zinātkāre - tā topošās mazpulku 
vadītājas raksturoja Mazpulkus. 

Jaunajiem būs iespēja sev arī 
piesaistīt mentoru – kādu piere-
dzes bagātu vadītājuu, kurš palī-
dzēs veiksmīgi uzsākt jaunā maz-
pulka darbību. 

Vēlam veiksmi skolas dalībnie-
kiem! Un lai mums rudenī rodas 
jauni mazpulki tajās vietās Latvijā, 
kur tādu vēl nav! 

Projekts tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas Valsts programmā 2017.
gadam valsts budžeta finansēju-
ma ietvaros.

LIELS PALDIES visiem Maz-
pulku atbalstītājiem!

Pieccīņas dalībnieki tika sadalīti 
sešās grupās un atbilstoši vecuma 
grupām piedalījās visos konkursos, 
ceļojot pa Druvas vidusskolas tel-
pām. Par grupu vadītājiem visu 
dienu strādāja Druvas vidusskolas 
10.klases skolēni, kuri mācās ek-
saktajā programmā – Emīls Roma-

nis, Matīss Brucis, Ģirts Brucis, 
Estere Špade, Luīze Strogonova, 
Harijs Broks, Viktorija Kargapoļ-
ceva. Jaunieši ne tikai palīdzēja 
orientēties skolā, bet arī kvalitatīvi 
un ātri fiksēja rezultātus, ievadot 
tos planšetēs Google kontā kopī-
gotajā failā. Prieks, ka puiši un 
meitenes prot izmantot informāci-
jas tehnoloģiju iespējas vietā un 
laikā!

Katrs pieccīņas dalībnieks saņē-
ma dāvanā skaistu krūzīti ar īpašo 
pieccīņas zīmējumu un Saldus pār-
tikas kombināta kārumus. Tiem, 
kuri bija savākuši visvairāk pun-
ktu, krūzīte bija pilna ar konfek-
tēm!

Pasākuma izvērtējums rāda, ka 
85% dalībnieku arī nākamgad no-
teikti gribētu piedalīties Mazpulku 
pieccīņā!
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“60 elementi Tavā kabatā!”

Zane šteInBeRGa

Lai stiprinātu mazpulku darbu, 
15.martā aicinājām mazpulku va-
dītājus un mazpulcēnus piedalīties 
apmācību seminārā par mazpulka 
valdes darbu un sadarbību ar paš-
valdībām.

Semināra ietvaros Mazpulku pa-
domes priekšsēdētājas vietniece 
Ilze Kļava kopā ar 307. Džūkstes 
mazpulka vadītāju Gundegu Jēkab-
soni stāstīja mazpulku vadītājiem, 
kā labāk izprast un veicināt maz-
pulka vērtību un nozīmi pagastā, 
kā efektīvi sadarboties ar vietējo 
pašvaldību. Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Randa Medne stāstī-

ja dalībniekiem par mazpulka val-
des nozīmi organizācijas darba plā-
nošanā un īstenošanā, kā arī semi-
nāra noslēgumā kopā ar mazpulcē-
niem un mazpulku vadītājiem 
izspēlēja situāciju, kā darbojas 
mazpulka valde. Mazpulku sabied-
risko attiecību speciāliste Zane 
Šteinberga skaidroja, kā izcelt sa-
biedrisko attiecību un komunikāci-
jas prasmju nozīmi organizācijas 
dzīvotspējas nodrošināšanā.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas Valsts programmas 2017.
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Gūst idejas  
valdes darbam

Gunta KaLVāne, pRojeKta 

IdejaS autoRe un pētnIeCe

7.jūnijā Latvijas Mazpulki uzsā-
ka jaunu projektu – “60 elementi 
Tavā kabatā!”.

Skaitlis 60 simboliski nozīmē ķī-
misko elementu skaitu, ko mēs 
katrs ikdienā nesājam kabatā mo-
bilā telefona izskatā. 

Projekta mērķis: attīstīt pozitīva 
līdera prasmes jauniešiem un izglī-
tot viņus kā nākotnes viedokļu lī-
derus par aprites ekonomikas būtī-
bu un tās lomu ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai, iz-
mantojot mobilo telefonu kā uz-
skatāmu un atpazīstamu modernās 
sabiedrības un tehnoloģiju arheti-
pu, un ar šo līderu starpniecību zi-

nāšanas izplatīt jauniešu mērķa 
auditorijām, vienlaikus vairojot sa-
biedrības izpratni par modernajām 
tehnoloģijām.

Projekta partneris ir Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un Ze-
mes zinātņu fakultāte (LU ĢZZF), 
kas ir vadošā augstskola Latvijā 
projekta prioritārajās tēmās. LU 
ĢZZF zinātniskais personāls iz-
strādās metodiskos materiālus in-
teraktīvajām nodarbībām par ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
aprites ekonomiku, modelējot no-
darbību uz mobilā telefona kā ik-
dienas resursa bāzes piemēra, kā 
arī vadīs praktiskas (hands on) no-
darbības 60 jauniešiem - nākotnes 
viedokļu līderiem.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir 

veicināt aprites ekonomikas veido-
šanos Latvijā un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu, īpaši 
samazinot atkritumu apjomu un 
veicinot ekonomiskās attīstības at-
saistīšanos no dabiskās vides de-
gradācijas.

Projektu atklājām ar akciju – uz-
sākām nolietoto mobilo telefonu 
un to lādētāju savākšanu, rosinot 
sabiedrību pievērst uzmanību ne 
tikai sadzīves elektrotehnikas pa-
reizai pārstrādei, bet arī mobila-
jiem telefoniem un to lādētājiem, 
jo tikai mazāk par 10% mobilo te-
lefonu tiek nodoti otrreizējai pār-
strādei un izmantošanai.

Projektu finansiāli atbalsta Lat-
vijas vides aizsardzības fonds.

LauMa apIne, RK BRĪVpRātĪGā

 7. jūnijā jau otro gadu Saulesdār-
zā notika mazpulcēnu salidojums - 
vides sakopšanas talka, kurā maz-
pulcēni Saulesdārzā gan talkoja, gan 
varēja radoši un aktīvo darboties. Sa-
lidojums bija vides projekta “60 ele-
menti Tavā kabatā” atklāšanas pasā-
kums, un tā moto bija “Atdod veco! 
Iestādi jauno!”, kas aicināja mazpul-
cēnus paņemt savus vecos mobilos 
telefonus un atdot tos otrreizējai 
pārstrādei. 

Salidojuma sākumā mazpulcēni 
čakli talkoja, bet pēc tam piedalījās 
radošajās un aktīvajās darbnīcās - iz-
jauca mobilos telefonus un apskatīja, 
kas gan tur iekšā, veidoja mobilo te-

lefonu savākšanas punktu kastes, 
piedalījās interaktīvā spēlē par  bied-
rību “Latvijas Mazpulki” un tās vēs-
turi, sportoja kopā ar saviem mobila-
jiem telefoniem. 

Salidojuma laikā tika sakopta 
Saulesdārza apkārtne, iestādīti krāš-
ņumaugi, uzzināts daudz jauna par 
mobilajiem telefoniem, jautri un ak-
tīvi pavadīts laiks kopā ar mazpulcē-
niem no dažādiem mazpulkiem.

Projekts realizēts ar LVAF  
finansiālo atbalstu. 

Salidojam  
Saulesdārzā!
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Zane šteInBeRGa

20. aprīlī Mazpulku mītnē Sau-
lesdārzā notika seminārs “Šalotes 
sīpoli mazpulcēna dārzā”. 

Semināra ietvaros par sīpolu au-
dzēšanu mazpulcēniem stāstīja 
pētniece Solvita Zeipiņa. Pasāku-
ma turpinājumā sīpolu pētniecības 
projekta dalībnieki saņēma sīpolu 
paciņas pētījumam, bet biznesa 
projekta dalībnieki devās izzinošā 
spēlē par sīpoliem un Latvijas 
Mazpulkiem. Pēc tam dalībnieki 
mainījās vietām un bija laiks maz-
pulcēniem – sīpolu biznesmeņiem 
svērt un saņemt savus pasūtītos sī-
polus, lai varētu realizēt sīpolu biz-

nesa projektu.
Noslēgumā visiem dalībniekiem 

- gardas pusdienas, kurās pasnie-
dza dažādus sīpolu ēdienus, ko ga-
tavoja pavārs Renārs Purmalis.

Šogad mazpulcēni audzēs Šalo-
tes sīpolus “Golden Gourmet”, ku-
ru stādāmo materiālu iegādājāmies 
no Agrimatco Latvia SIA, izaudzē-
to ražu mazpulcēni pārdos zem-
nieku saimniecībai “Ezerkauliņi”, 
bet mazpulcēnu izaudzēto ražu ru-
denī tirgos SIA “MAXIMA Latvija” 
veikalos.  SIA “Maxima Latvija”, at-
balstot mazpulcēnu biznesa pro-
jektus sīpolu audzēšanā, ziedojuši 
starta kapitālu stādāmā materiāla 
iegādei.

Šalotes sīpoli mazpulcēna dārzā

Mācās graudaugu pētnieki 
SaRMĪte SaLMIņa, ILZeneS 

MaZpuLKa VadĪtāja

15. jūnija rītā Daugmales, Ilze-
nes un Taurenes mazpulcēni kopā 
ar vadītājām un vecākiem ieradās 
AREI Priekuļu pētniecības centrā. 
Tur viņus sagaidīja Baiba Ošmane 
un Linda Legzdiņa, lai iepazīstinā-
tu ar miežu audzēšanas “knifi-
ņiem”. Īpaši bija tas, ka zinošās un 
atsaucīgās darbinieces mūs bro-
kastīs cienāja ar kēksiņiem, kas bi-
ja cepti no kailgraudu miežu ‘Irbe’ 

miltiem. 
 Semināra turpinājumā mazpul-

cēni pastāstīja, kā viņiem līdz šim 
ir veicies ar projekta “Graudaugi 
Latvijai - MIEŽI” īstenošanu. Pēt-
nieki gan stāstīja, gan rādīja fotog-
rāfijas. Sapratām, ka ļoti svarīgi bi-
ja miežus iesēt laicīgi, bet aukstā 
pavasara dēļ, piemēram, Alūksnes 
novadā tas nebija iespējams. Izstai-
gājām arī Priekuļu pētniecības 
centra izmēģinājuma laukus, kuros 
aug ap 600 dažādu miežu šķirņu. 

Mums pastāstīja, ka līdz šķirnes 
nonākšanai pie zemniekiem paiet 
ap 12 gadiem.  

Seminārā turpinājumā devā-
mies uz Āraišu vējdzirnavām, ku-
ras celtas aptuveni 19. gadsimta 
vidū. Tur četru stāvu restaurētajās 
dzirnavās izsekojām graudu pār-
tapšanai par miltiem, apskatījām 
vējdzirnavu mehānismus un izmē-
ģinājām savus spēkus graudu mal-
šanā ar senajiem dzirnakmeņiem. 
Pēc vējdzirnavu iepazīšanas un 

priecāšanās par skaistajām aina-
vām visapkārt mēs pusdienās bau-
dījām miežu spēka putru. 

Lai pilnībā iepazītos ar grauda 
ceļu no sēklas līdz maizītei, devā-
mies uz Maizes māju ”Krūmiņos”. 
Tā bija īpaša vieta, kur piedzīvo-
jām latviešu seno tradīciju spēku. 
Maizes mājā mēs cepām miežu pī-
rāgus - paši gan jaucām mīklu, gan 
arī veidojām pīrādziņus. Kamēr 
pīrāgi rūga, klausījāmies saimnie-
ces  sirsnīgajā stāstījumā par sena-

jām latviešu tradīcijām, veidojām 
no graudiem spēka zīmes un pat 
samīļojām ģimenes trušu saimi. 
Semināra noslēgumā, sasēdušies 
pie garā saimes galda, mielojāmies 
ar siltajiem pīrāgiem, dziedājām 
dziesmas un minējām mīklas. 

Liels paldies par ar mazpulcēnu 
projektiem īpaši tematiski sasaistī-
to programmu! Cerams, ka tikpat 
saturīgas kā šis seminārs būs maz-
pulcēnu prezentācijas rudens foru-
mos!

KRIStĪne KIRšteIna, VaLdeMāR-

pILS MaZpuLKa daLĪBnIeCe

Pēc AS “Rīgas Dzirnavnieks” 
iniciatīvas šogad trīs skolās uzsāk-
ta izglītojoša graudaugu audzēša-
nas programma. Tās ietvaros sko-
lēni pie skolām audzē auzas un 

veic novērojumus. Šis ir jau otrais 
gads, kad skolās tiek īstenots šāds 
pētnieciskais projekts, kas ļauj 
skolēniem labāk iepazīt graudau-
gus.

Šogad programmā piedalās tris  
pamatskolu skolēni un arī mēs – 
Valdemārpils vidusskolas maz-

pulcēni Artūrs, Agate, Nauris, 
Raitis, Kristīne, Artis un  Guntis. 

19. maijā mēs devāmies pie 
zemnieka Ēvalda Šmāliņa, kura 
saimniecības darbinieks rādīja 
mums, kā tiek sētas auzas. Bija ļoti 
interesanti iepazīt sēšanas procesu 
un tajā piedalīties. Mēs daudz uz-

zinājām gan par sējmašīnu, gan 
par lauku apstrādi un, protams, 
arī par auzu augšanu. 

Vasara paies interesantā un 
aizraujošā pētniecībā. Katru mē-
nesi mums  jāaprauga iesētās au-
zas. 

Auzas ir ļoti vērtīgs produkts 

gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. 
Jau  projekta ietvaros gatavojām un 
baudījām auzu tēju un auzu putru 
un meklējām informāciju par auzu 
bagātīgo uzturvērtību. 

Mēs esam  priecīgi un pateicīgi, 
ka varam  iesaistīties šajā AS “Rī-
gas Dzirnavnieks” projektā.

Apgūstam graudkopības gudrības
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MāRa KRauLe, 808.puZeS MaZ-

puLKa VadĪtāja

Mazā skoliņā ļoti nozīmīga ir 
laba sadarbība, jo vieni un tie paši 
skolēni ir iesaistīti vairākos pulci-
ņos un nodarbībās. To varu teikt 
arī par Puzes mazpulcēniem, kas 
aktīvi sadarbojas un iesaistās Pu-
zes pamatskolas ekoskolas darbī-
bā. Pužiņi jau daudzkārt ir saņē-
muši atzinību par aktīvu dalību 
makulatūras vākšanā, ar labiem 
panākumiem vākuši arī izlietotās 
baterijas un sadzīves tehniku. 

Aizvadītajā mācību gadā skola 
bija iesaistījusies projektā “Ēdam 
atbildīgi”- Vides izglītības fonda 
veidota mācību programmā Eko-
skolām ar uzsvaru uz izglītības 
ciešu sasaisti ar praktisku rīcību. 
Programmā piedalās deviņas Ei-
ropas valstis - Bulgārija, Horvāti-
ja, Čehija, Latvija, Malta, Polija, 
Rumānija, Slovākija un Slovēnija. 

Pužiņi uzturā izmantoja vietējo 
ražotāju produkciju, organizēja 
tikšanās ar cilvēkiem, kas ražo ve-
selīgu pārtiku, tādējādi gūstot jau-
nu pieredzi un zināšanas un pie-
lietojot tās praktiski.

Izglītības iestādes, piedaloties 
projektā “Ēdam atbildīgi!”, saņem 

finansiālu atbalstu savu ideju īste-
nošanai no Eiropas Savienības. 
Puzes Ekoskola savā īpašumā ie-
guva sulas spiedi un tējkannu. Tā 
bija iespēja praktiski apgūt nepie-
ciešāmās iemaņas, lai iegūtu kvali-
tatīvu sulu no āboliem, burkāniem 
un ķirbjiem. Tējkannu izmantoja 
klases stundās un dažādos pasā-
kumos, kad skolēni dzēra zāļu tē-
jas.

Darba formas bija dažādas, 
skolēniem ļoti patika pankūku 
cepšana kopā ar senioru klubiņa 
“Vakarblāzma” dalībniecēm, tik-
šanās ar pagasta dārzkopi, ābolu 
audzētāju Sanitu Rozenbergu, un, 
protams, ka tikšanās noslēdzās ar 
dažādu šķirņu ābolu degustāciju.

Skolēni iepazina dažādu Eiro-
pas tautu nacionālo virtuvi, ielū-
kojās lietuviešu, igauņu, vācu, po-
ļu, zviedru, ukraiņu, portugāļu un 
itāļu pavārgrāmatās. Katra klase 
izvēlējās savu ceļu, kā iegūt zinā-
šanas par šo valstu populārāka-
jiem ēdieniem. Tapa plakāti, pro-
jekcijas un citi materiāli, pat ēdie-
ni. 

Pie eskoskolas dalībniekiem 
un mazpulcēniem viesojās Aira 
Apsīte un pastāstīja par kartupe-
ļiem. Visi uzzināja ne tikai to, kā 

Ēdam atbildīgi!
tos audzē pagasta spēcīgāko lauk-
saimnieku Apsīšu ģimene, bet arī 
guva ieskatu kartupeļu izcelsmes 
un izmantošanas vēsturē. Skolēni 
uzzināja, kādas kartupeļu šķirnes 
audzē saimniecībā. Šogad desmit 
808. Puzes mazpulka mazpulcēni 
audzēs un pētīs šķirnes “Soraya” 
kartupeļus pēc pagājušā gada pie-
redzes ar Latvijā audzētajām šķir-
nēm. “Soraya” šķirnes kartupeļus 
mums uzdāvināja Apsīšu ģime-
ne.

Mūsu skolā viesojās SIA “SĒK-
LU MUSS” ražošanas vadītāja 
Daiga Balcere, viņa pastātīja sko-
lēniem, kāpēc radās šis uzņēmums, 
kas ražo žāvētu augļu un sēkliņu 
batoniņus un trifeles. Teorētiskajā 
meistarklases daļā Daigas kundze 
runāja ar skolēniem par veselīgu 
dzīvesveidu un veselīgas ēšanas 
paradumiem, skaidroja, kas ir gal-
venie ienaidnieki katra cilvēka ve-
selībai un iepazīstināja ar pieciem 
“vairogiem”, kas palīdz ikvienam 
cilvēkam būt veselam. Tie ir - roku 
tīrība, ūdens, veselīga pārtika, ak-
tivitātes un, protams, sēklu muss. 
Tikšanās reizē katrs skolēns varēja 
izgatavot savu sēkliņu batoniņu 
un trifeles, izmantojot izejvielas 
pēc savas gaumes.

BaIBa MantIņa, VIdZeMeS MaZpuLKu 

KooRdInatoRe

 Ja parastajā skolā visi pavasarī 
gaida, lai ātrāk beigtos mācības un 
sāktos vasaras brīvdienas, tad ir kāda 
skoliņa, kurā tieši pavasarī sākas no-
pietnas mācības, rūpes, darbs.

Tā ir mazpulcēniem jau vairākus 
gadus pazīstamā Trušmīļu skola. Ta-
jā, tāpat kā parastajā, gadu gaitā mai-
nās audzēkņi, jeb pareizāk jau būs 
teikt – truškopji. Vieni mazpulcēni 
izaug un aiziet, ir tādi, kas kopā ar 
ģimeni turpina šo mazo biznesu vai 
vaļasprieku. Un klāt nāk atkal jauni 
puikas un meitenes, kas mīl dzīvnie-
kus un vēlas apgūt prasmi tos au-
dzēt.

Šopavasar Liepupē un Lutriņos, 
kur mazpulkos jau iedibinātas no-
pietnas truškopības tradīcijas, uz ak-
tīvām mācību dienām bija aicināti 
ierasties tie mazpulcēni, kuri vēlas 
audzēt trušus.  

Martā notika Mazpulku Trušmīļu 
skolas nodarbības Liepupē, kurās 
piedalījās gan bērni, gan vecāki. Lai  
mazpulcēni varētu kļūt par īstiem 
trušmīļiem, viņiem ļoti svarīgs būs 
ģimenes atbalsts un praktiska palī-
dzība. 

 Otro reizi jaunie trušmīļi un viņu 
vecāki tikās aprīlī Rāmavā, kur iepa-
zinās ar trušu audzētājiem no LŠTAA 
un dažādu šķirņu trušiem.

 Bet 28. maijā, lai saņemtu profe-
sionālus padomus un Latvijas Šķir-

Trušmīļu skolā – jauni audzēkņi

nes trušu audzētāju piešķirtos dzīv-
nieciņus, Smiltenes novada Smilte-
nes pagasta ”Ķiguļos” pie LŠTAA  
ciltsdarba speciālistes Dzintras Lez-
diņas ieradās  Vidzemes un Latgales 
reģiona deviņi jaunie trušmīļi un vi-
ņu ģimeņu pārstāvji.  Uz Staiceli ar 
trušiem devās  Krista un Marta, Sa-
lacgrīvas novada Lāņos trušus au-
dzēs Anna.  Edgars pēc dzīvniekiem 
ieradās no Taurenes, bet Ieva - no 
Viesītes.  

Četri jauni trušmīļi – Paula Han-
nete, Kristiāna, Marta un Haralds ar 
saviem atbalstītājiem bija atbraukuši 

no Liepupes. 
Savukārt Kurzemes un Zemgales 

jaunie trušmīļi gudrus padomus un 
savus audzējamos trušukus saņēma 
4. jūnijā Dobeles novada Dobeles 
pagasta “Jaunļobās” -  Anitas Gabra-
novas saimniecībā. Šeit viņi noklau-
sījās lekciju par trušu turēšanu, baro-
šanu un kopšanu, iepazinās ar šķir-
nes trušu audzētavu “Garausīšu mā-
jas”.

Atliek novēlēt jaunajiem trušmī-
ļiem daudz prieka un arī daudz pa-
cietības un rūpības, audzējot savus 
četrkājainos draugus! Vidzemes – Latgales mazpulku Trušmīļu skolas klausītāji Liepupē.

Gatavojam ābolu sula kopā ar saimniecības daļas vadītāju Inu Dunkuri.

Pašu roku veikums – top saldie našķi.

Valdemārpils trušmīļi Kurzemes – Zemgales saietā Dobeles pagastā. 

Ievai Donacevičai no Viesītes ir liela atbasta komanda.
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LInda Medne, StaRptautISKo 

pRojeKtu KooRdInatoRe

Pēc 11 gadu pārtraukuma bied-
rība “Latvijas Mazpulki” šogad 
Latvijā rīkos Rural Youth Europe 
pasākumu – Eiropas lauku jaunie-
šu salidojumu jeb Ralliju* . Tas 
notiks Līgatnes novada konferen-
ču un atpūtas kompleksā “Ratnie-
ki”. 

No 6. līdz 13. augustam aptuve-
ni 100 dažādu valstu un organizā-
ciju pārstāvji ieradīsies Latvijā, lai 
piedalītos nedēļu garā projektā 
“Active. Inspired. Rural”. Pasāku-
ma mērķis - veicināt jauniešu iz-
pratni par klimata izmaiņām, sa-
vas rīcības sekām, kopīgu lēmumu 
pieņemšanas nozīmīgumu, kā arī 
veicināt sadarbību starp dažādu 
valstu jauniešiem.

Ralliju organizē biedrība “Lat-
vijas Mazpulki” sadarbībā ar Lat-
vijas Jauno zemnieku klubu, Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglītī-
bas centru un Latvijas Lauku Fo-
rumu.

Nedēļas garumā jaunieši no 15 
Eiropas valstīm:

- analizēs savas dzīves paradu-
mus un mācīsies apzināties, kā 
katra personiskā rīcība ietekmē 
apkārtējo vidi un cik liela ir rīcī-

bas ietekme;
- gan individuāli, gan grupās 

mācīsies pieņemt lēmums, kas po-
zitīvi ietekmē savu un citu līdzcil-
vēku dzīves;

- apzināsies atšķirīgos un kopī-
gos elementus Eiropas iedzīvotā-
jiem;

- mācīsies pieņemt cilvēku da-
žādību vienotā Eiropā;

- iepazīs Latviju un tās dabu, 
kultūru un cilvēkus;

- iegūs lielāku izpratni par pār-
maiņām Eiropā;

- apmainīsies ar idejām par to, 
kā stiprināt Eiropas sabiedrību;

- veidos pamatus turpmākai Ei-
ropas lauku jauniešu sadarbībai 
un vienotai lauku reģionu rīcībai.

Pasākuma laikā lauku jauniešu 
organizācija RYEurope svinēs savu 
60. gadadienu!

* No angļu valodas rally - sali-
dojums

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Erasmus +

European Rally – pēc 
11 gadiem atkal Latvijā!

eLĪZa BRŪKLena, RK BRĪVpRātĪGā

Šogad “Zaļās jostas” rīkotais vi-
des festivāls “Tīrai Latvijai!” notika 
26. maijā Tērvetē, blakus Tērvetes 
dabas parkam. Gan tā norises vieta, 
gan laiks sakrita ar grandiozo lauk-
saimniecības sarīkojumu “Trak-
tordiena 2017”, kas turpinājās arī 
nākamajā dienā - 27. maijā. Pro-
tams, abos pasākumos bija pārstā-
vēti arī Latvijas Mazpulki.

Vides festivāla ietvaros skolēni 
no dažādiem Latvijas reģioniem 
apguva zaļa dzīvesveida pamat-
principus. Visas dienas garumā no-
ritēja koncerts, bet pasākuma no-
slēgumā tika apbalvoti čaklākie 
makulatūras vācēji un uzstājās 
Lauris Reiniks. Pēcpusdienā Maz-
pulku Rīgas klubiņa brīvprātīgās 
meitenes izmantoja vienreizējo 
piedāvājumu ar Mammasdabas 
pārstāvju palīdzību iepazīt daudz-
veidīgās koksnes izmantošanas ie-
spējas un bez maksas apmeklēt 
Tērvetes dabas parku. Izrādās - pa-
pīra ražošana palīdz audzēt lietas-
kokus!

“Traktordiena” jau vairāku gadu 
garumā saved kopā lauksaimnie-
kus un lauksaimniecības speciālis-
tus. Kamēr jomas profesionāļi ie-
pazinās ar jaunākajām nozares ten-
dencēm, pārējie apmeklētāji varēja 
vērot traktoru sacensības un mili-
tārās tehnikas parādi, kā arī iesais-
tīties daudzveidīgās atrakcijās un 

Šopavasar Tērvetē – “divi vienā”!

spēlēs, iegādāties amatnieku izstrā-
dājumus un iegūt jaunas zināšanas 
dažādu organizāciju stendos. 

Latvijas Mazpulku stendā mazā-
kajiem interesantiem bija iespēja 
izkrāsot attēlus par lauku darbiem, 
bet lielākajiem - atpazīt ārstniecī-
bas augu fotogrāfijas un atšķirt ko-
ku sugas pēc stumbru paraugiem. 
Šī aktivitāte izrādījās ļoti izglītojo-

ša arī tās vadītājām. Bija pieejama 
arī informācija par Mazpulku dar-
bību un pasākumiem. Tomēr vis-
lielāko apmeklētāju ievērību izpel-
nījās iespēja koka ripā iesist naglu. 
Mazpulcēnu daudzpusīgās intere-
ses labi parādīja tas, ka Latvijas 
Mazpulku stends nebija vienīgais, 
kurā varēja sastapt Rīgas klubiņa 
jauniešus.

Turpmāk Randu sauksim 
par Randu Ķeņģi!

Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka, 
Kad, kopā sakusušas,
debesis un zeme zied.
Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām
Viņai paklājiet.

                                 /O.Vācietis/

Mīļie Randa un Ati, sveicam jūs!
                                                         Latvijas Mazpulku padome

Rīgas klubiņā – jaunais “iesaukums”
eLĪZa BRŪKLena, RK BRĪVpRātĪGā

Šogad pirmo reizi Saulesdārzā 
notika apmācības seminārs jauna-
jiem Mazpulku brīvprātīgajiem. Tā 
ietvaros no 21. līdz 23. aprīlim jau-
nieši, kas bijuši Rīgas klubiņā ma-
zāk par gadu vai arī vēl tikai domā 
par iesaistīšanos brīvprātīgajā dar-
bā, mēģināja noskaidrot, ko dara, 
domā un “ēd” brīvprātīgie un kas 
tad īsti ir Rīgas klubiņš.

Jaunie iemītnieki Saulesdārzā sa-
radās piektdienas vakarā. Pie pašu 
klāta galda norisinājas pirmās kaut-
rās sarunas un tuvāka iepazīšanās. 
Kad visi bija iestiprinājušies, vaja-
dzēja pārbaudīt, cik daudz jaunpie-
nācēji zina par Mazpulkiem. Daži 
no jautājumiem lika padomāt arī 
ilglaicīgiem Rīgas klubiņa bied-
riem. Labākais veids, kā apmācīt 
iesācējus, ir dalīties savā pieredzē, 
un tieši to darīja daudzgadējie bied-
ri, stāstīdami par savām brīvprātīgo 
gaitām un atklādami, kas viņus ir 
novedis līdz Rīgas klubiņam. Kad 
“vecie” izklīda, jaunajiem bija ie-
spēja ciešāk saliedēties savā starpā. 
Un tieši to viņi arī darīja! Cauru 
nakti tika spēlētas spēles, uzdoti un 
atbildēti jautājumi un filozofēts par 
globālām tēmām.

Rīts nāca ar lieliem darbiem - tā 
bija Lielās talkas diena, kurā jau-
niešiem vajadzēja parādīt dzīvē sa-
vu vēlmi darboties. Lielā talka sa-
pulcināja daudzus Saulesdārzā reti 
sastopamus klubiņa biedrus, kurus 

jaunie nekautrējās izvaicāt par 
brīvprātīgo ikdienu. Kad Saules-
dārza apkārtne bija sakopta un cil-
vēku pūļi izklīduši, darbi vēl ne-
beidzās. Jaunizceptie brīvprātīgie 
(un izturīgākie no pieredzes pilna-
jiem) turpināja iepriekšējās dienās 
sākto Šalotes sīpolu šķirošanu, lai 
tie varētu laikus nonākt mazpulcē-
nu dārzos. Pēc labi padarīta darba 
nāca atpūta ar aizraujošām spē-
lēm, kas salauza pēdējo ledu starp 
jaunajiem un vecajiem Rīgas klu-

biņa biedriem.
Svaigi apmācītie brīvprātīgie 

Saulesdārza mājīgās telpas pameta 
tikai svētdienas rītā, pirms tam uz-
rakstījuši semināra izvērtējumu, 
kas noteikti palīdzēs, nākotnē rī-
kojot līdzīgus pasākumus, kā arī 
saņēmuši apliecinājumu par brīv-
prātīgo apmācībām un, protams, 
nofotografējušies kopbildē. Visas 
Saulesdārzā aizmirstās mantas ap-
liecina, ka jaunie biedri ir uz palik-
šanu!
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patRĪCIja pRInduLe,  

Randa Ķeņģe

Projekta “Smaidīsim kopā!” 
konferencē Bosnijā un Hercegovi-
nā bija iespēja piedalīties arī Latvi-
jas Mazpulku pārstāvjiem. Konfe-
rence  Bosnijā sākās 26. maijā, bet 
ceļā mēs, Patrīcija Prindule un 
Randa Ķeņģe, devāmies jau 
23.maija dienas vidū. Lidojām ar 
pārsēšanos Zviedrijā. Pārnakšņo-
jām viesnīcā Stokholmā. Mums bi-
ja pietiekami daudz laika, lai divatā 
izstaigātu Stokholmas centru un 
vecpilsētu. No rīta devāmies uz lid-
ostu, kur satikām arī citu organizā-
ciju pārstāvjus. Kopā lidojām uz 
mūsu konferences pilsētu Tuzlu. 

Lai arī Latvijā vēl bija vēls pava-
saris, izkāpjot no lidmašīnas, pa-
manījām, ka Bosnijā un Hercego-
vinā vasara jau pilnā plaukumā. 
Mazajā Tuzlas lidostā mūs sagai-
dīja draudzīgi šoferi un  aizveda 

uz galveno mītni – jauniešu cen-
tru “Labirints”. Pēc iekārtošanās 
un kopīgām pusdienām devāmies 
apskatīt Tuzlas centru vietējo jau-
niešu pavadībā. Viņi mums pa-
stāstīja, ka pilsētas nosaukums cē-
lies no vārda “sāls”, jo pilsēta atro-
das uz senām sāls raktuvēm. 

Nākamo dienu veltījām, lai 
mazliet iepazītu Bosnijas un Her-
cegovinas vēsturi. Šajā valstī un 
arī Tuzlas pilsētā sadzīvo trīs tau-
tības – bosnieši, horvāti un serbi. 
No rīta devāmies uz piemiņas pa-
sākumu Tuzlas pilsētā, jo tur 
pirms 22  gadiem Bosnijas kara 
noslēgumā tieši 25. maija novaka-
rē tika noslepkavoti 70 nevainīgi 
pilsētas iedzīvotāji, galvenokārt – 
jaunieši, kuri bija devušies izklai-
dēties… Skumji apzināties, cik 
sāpīgi notikumi notikuši vēl nese-
nā pagātnē. Bija sapulcējušies ie-
dzīvotāji, kuriem tika nogalināti 
bērni, brāļi un māsas…  Savukārt 

Piedzīvotais projektā “Smaidīsim kopā!”

Randa Ķeņģe

Pavasari kopā ar Dobeles maz-
pulka vadītāju Agiju Silenieci šogad 
sagaidījām saulainajā Itālijā, kur de-
vāmies mācīties par digitālo darbu 
ar jauniešiem. Apmācības notika 
netālu no Romas, un tās lika man 
paraudzīties no cita skatu punkta uz 
to, kā izmantot mūsdienu digitālās 
iespējas daudz veiksmīgāk un mērķ-
tiecīgāk.

Līdz šim Latvijā ļoti populāri di-
gitālās iespējas jaunatnes darbā iz-
mantot kā mediju, lai jauniešus sa-
sniegtu - teju katrai organizācijai ir 
savas lapas sociālajos medijos, kā arī 
mājas lapas, kur interesenti var iegūt 
sev noderīgu informāciju.  Tomēr 
digitālais darbs ar jauniešiem ir 
daudz plašāks.

Apmācībās Itālijā vairāk izzinā-
jām to, kā digitālās iespējas izmantot 
arī komandas veidošanas aktivitātēs, 
mācīšanās procesā un izvērtēšanas 
aktivitātēs, kas ir neformālās izglītī-
bas ļoti nozīmīga daļa. Šobrīd bez 
maksas pieejamas dažādas mobilās 
aplikācijas, kurās iespējams izveidot 
ļoti radošus, praktiskus mācību uz-
devumus bērniem un jauniešiem. 
Mūsdienās digitālais darbs ar jau-
natni ir daudz plašāks par draudzē-
šanos un grupu veidošanu sociālajos 
tīklos vai diskusijām Whats App 
grupās. Digitālais darbs ar jaunie-
šiem ir aktīvs un sociāls – tas ietver 
āra dzīves aktivitātes, nepieciešamī-
bu savstarpēji diskutēt, darboties ko-
mandā un veidot pozitīvas sacensī-
bas, izspēlējot dažādas spēles reālā 
vidē, bet lai to visu padarītu intere-

Digitālais darbs ar jaunatni – pagaidām vēl nākotne 
santāku, ir nepieciešams atrast uz 
mērķtiecīgi izmantot atbilstošas mo-
bilās  lietotnes jeb aplikācijas.   

Piemēram, mēs kā komanda sa-
ņēmām virkni izaicinājumus un uz-
devumus, izmantojot Vācijā radīto 
Actionbound aplikāciju, kas noteikti 
ir pielietojama ļoti plaši jaunatnes 
jomā un ne tikai. Spēli var spēlēt 
plašā teritorijā, komandai dodoties 
ārpus telpām, kopīgi veicot dažādus 
uzdevumus, tos filmējot, rakstot at-
bildes, meklējot fotogŗāfijās redza-
mās vietas un tamlīdzīgi. Spēles bei-
gās savas atbildes nepieciešams aug-
šupielādēt, un spēles organizatori 
redz visu komandu iesniegtos rezul-
tātus. 

Man ļoti iepatikās arī kāda Aus-
trijas dalībnieka prezentētā tiešsaites 
testu veikšanas aplikācija Kahoot. 
Šeit gan katram dalībniekam nepie-
ciešama planšete vai viedtālrunis, 
kurā instalēta Kahoot aplikācija. 
Spēles organizators var izveidot iz-
klaidējošu vai mācību testu un jau-
nieši vai skolēni var savā starpā sa-
censties par to, kurš testu izpildīs 
ātrāk un precīzāk. Šāda mācīšanās ir 
aizraujoša un sagādā prieku. Mēs iz-
mēģinājām, piemēram, mācīties an-
gļu valodas gramatiku šādā veidā, kā 
arī sacentāmies, kurš labāk atpazīst 
dažādu valstu karogus. 

Kopā ar apmācību dalībniekiem 
arī izveidojām savu Lipdub video, 
kuru vēlāk ievietosim Youtube ka-
nālā. Lipdub ir kā popiela video for-
mātā, kur pat desmitiem un simtiem 
jauniešu iestudē kādu dziesmu un to 
uzfilmē vienā kadrā. Tas prasa lielu 
gatavošanos un mobilizētību, kā arī 

prieku, vērojot rezultātu. Šādu video 
veidošana ir ļoti populāra skolās, tā 
var saliedēt visus skolas jauniešus. 
Bet to var izmantot arī nometnēs un 
citos pasākumos.

Ļoti aizraujoša bija arī mūsu die-
na skaistajā Romā, kur spēlējām 
“geocaching” jeb slēpņu spēli. Šī spē-
le guvusi lielu popularitāti arī Latvi-
jā, kur šobrīd jau noslēpti tūksto-
šiem slēpņu. Tiem, kuriem patīk at-
klāt jaunas, interesantas vietas, var 
atvērt Geocaching.com mājas lapu 
un atrast, piemēram, slēpņus savā 
apkārtnē un doties tos atrast pēc no-
rādītajām koordinātēm un ierakstīt 
savu vārdu slēpņa atradēju sarakstā. 
Vienīgi jāuzmanās, lai spēle paliktu 
slepena un to nepamanītu nelabvēļi, 
kuri slēpņus var izpostīt. 

Bez tam digitālās iespējas un so-
ciālie mediji var būt arī darba ar jau-
natni saturs, jo ļoti nopietni jāattie-
cas pret to, kā tiek izmantoti sociālie 
mediji un kādu iespaidu tas atstāj uz 
jauniešiem. Arī mēs šajās apmācībās 
veltījām laiku, lai pārrunātu digitālo 
mediju ietekmi uz cilvēka ķermeni 
(gan pozitīvā veidā, kad cilvēki vēlas 
izskatīties un pozicionēt sevi kā ve-
selīga dzīvesveida piekritējus, gan 
arī negatīvā veidā, kad vēlamies lī-
dzināties neeksistējošiem “fotošopā” 
pārveidotiem, perfektajiem ķerme-
ņiem, un tas var izraisīt neapmieri-
nātību ar savu izskatu, nomāktību 
un augstu paškritiku). Tāpat ļoti no-
zīmīga ir privātuma sargāšana, jo 
teju visas aplikācijas un mājas lapas 
izmanto daļu mūsu privāto datu (ve-
cumu, dzīvesvietu, atrašanās vietu, 
ģimenes stāvokli, intereses u.tml.) 

pēcpusdienā mēs devāmies uz pil-
sētu, kas bija visvairāk cietusi Bos-
nijas kara laikā – Srebrenicu. Eks-
kursijā mums pastāstīja par šīs 
pilsētas vēstures traģiskāko noti-
kumu, ko sauc par Srebrenicas 
slaktiņu vai genocīdu. Mēs bijām 
vietā, kur dažu dienu laikā gāja 
bojā vairāk kā 8000 bosniešu mu-
sulmaņu vīru un no pilsētas tika 
padzīti vēl tūkstošiem iedzīvotāju. 
Sāpīgi, skumji un biedējoši. Šīs 
emocijas mūs pavadīja visu dienu, 
jo īpaši tāpēc, ka piemiņas vietas 
gids pats izdzīvojis šajos notiku-
mos. Turpmākajā ceļā īpaši labi 
pamanījām karā sabombardētās 
mājas un ložu caurumus mājokļu 
sienās. Visi braucām klusēdami, 
nogrimuši pārdomās. 

26. maija rīta pusē visi dalībnie-
ki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, 
kā arī no Bosnijas un Hercegovi-
nas iepazīstināja pārējos konfe-
rences dalībniekus ar savām orga-
nizācijām un to darbību. Diskutē-
jām par nevalstisko organizāciju 
darbību, dalījāmies pieredzē un 
kalām jaunus plānus sadarbībai. 
Pārrunājām, kā piesaistīt jaunus 
biedrus, kā organizācijas varētu 
palīdzēt vides sakopšanā, kādus 

kopīgus pasākumus varētu nākot-
nē īstenot. 

27. maijā apmeklējām ”Smile 
for Smile” biroju Tuzlā un, atgrie-
žoties Labirintā, turpinājām iesāk-
tās diskusijas par to, kā uzlabot un 
paplašināt organizāciju darbību.  
     Pēc konferences noslēguma visi 
devāmies izbraukumā ar laivu pa 
Tuzlas ezeru un ieturējām vēlas 

vakariņas, ciemojoties pie viena 
no bosniešiem. Drīz vien bija jā-
dodas mājās kopā ar jauniegūta-
jiem draugiem un sadarbības 
partneriem.

Paldies organizācijai “Network 
Youth in Europe” par to, ka mūs 
uzaicināja piedalīties konferencē 
un mums bija iespēja iegūt šo vēr-
tīgo pieredzi. 

savā labā, lai, piemēram, veiksmīgāk 
pārdotu mums savu produkciju. 

Domāju, ka drīzumā vairs jaunie-
šiem neaizliegs lietot mobilās digitā-
lās ierīces stundu laikā, bet gluži ot-
rādi – pieprasīs tās izmantot mācību 
nolūkos. Esmu ļoti priecīga par ie-
spēju piedalīties šajās apmācībās un 
noteikti izmantošu gūtās zināšanas 
par digitālo darbu ar jaunatni gan no 

medija, gan aktivitāšu, gan arī satura 
viedokļa biedrības “Latvijas Mazpul-
ki” pasākumos. Manuprāt, visiem, 
kuri šobrīd strādā ar bērniem un 
jauniešiem ir jāņem vērā, ka jaunā 
paaudze dzīvo digitālā pasaulē, un 
tai ir ļoti daudz ieguvumu, kurus 
mums jāprot izmantot, lai jaunieši 
izaugtu veseli, sabiedriski, domājoši, 
atbildīgi un galvenais - laimīgi. 
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Mums Aizputē darbu daudz

Blīdenē atkal darbojas mazpulks

1013.aIZputeS MaZpuLKa  

daLĪBnIeKI

Šis gads mums aizskrējis vēja 
spārniem, esam piedalījušies dažā-
dos pasākumos, konkursos, brau-
kājuši uz dažādām Latvijas vietām 
un skolām. Bet tagad par visu pēc 
kārtas. 

Kā jau zināms, rudenī ik gadu 
notiek vasarā izstrādāto projektu 
aizstāvēšana. Šogad Kurzemes un 
Zemgales projektu forumā viesojā-
mies Kandavas skolā. Gāja mums 
labi. No mums vislabāk veicās 
Madarai Rēderei, kura ieguva 3. 
vietu. 

Novembrī notika jauno mazpul-
cēnu svinīga uzņemšana, jaunie 
dalībnieki veica dažādus uzdevu-
mus, deva Svinīgo solījumu, saņē-
ma mazpulku nozīmes. Ziemas-
svētkiem visi kopīgi veidojām ap-
sveikumu kartītes skolēniem un 
skolotājiem.

Pavasarī darbu mums saradās 
tik daudz , ka visus pat nespējam 

uzskaitīt! Gājām talkot, veicām sē-
jas darbus projektiem, gājām palī-
gā visur, kur mūs pasauca.

Aprīļa beigās Druvas vidusskolā 
pirmoreiz norisinājās Kurzemes 
reģiona mazpulku pieccīņa, kurā 
piedalījās arī četri mūsu mazpulka 
dalībnieki. Viņiem veicās ļoti labi  
-  Elza Mellupe ieguva 2. vietu, Ali-
se Emīlija Cveigele un Kristofers 
Knapšis - 3. vietu, bet Emīls Ci-
novskis saņēma pateicību.

 Maijā ļoti jauks bija mežu un 
vidi izzinošs pasākums „Meža 
ABC”, kas norisinājās Kuldīgas no-
vadā, “Struņķukrogā”. Dalībnie-
kiem tika iedota karte ar meža pie-
turu norādēm. Punkts tika ieskai-
tīts tad, kad dalībnieki veikuši kādu 
no pieturā piedāvātajiem uzdevu-
miem. Piemēram, šāvuši ar loku 
vai ieroci, zāģējuši koku, noteikuši 
koka sugu, atpazinuši dzīvnieku 
pēdas, naglojuši putnu būri, vēro-
juši  meža tehnikas demonstrēju-
mus utt. Uzskaitījums varētu būt 
garum garais , jo šādas pieturas ko-

pumā bija 34, mēs pieveicām 31. 
Mūsu mazpulks šajā pasākumā ie-
guva 1. vietu un specbalvu par vis-
vairāk apmeklētām pieturām un 
uzdevumu pievarēšanu  - meža 
spēli un skaistas somiņas ar atsta-
rotājiem.

Maija beigās, kad norisinājās il-
gi gaidītais Aizputes vidusskolas 
salidojums, mēs apmeklējām 
Misiņ kalna kapsētu, kur nolikām 
skolas sarūpētās svecītes un ziedus 
bijušo skolotāju, skolas darbinieku 
un audzēkņu piemiņai. Sākumā 
mums neveicās tik labi, jo izstrādā-
tais kapu plāns ir pamainījies, tā-
pēc grūti bija orientēties.Tad talkā 
nāca skolotāja, kas teica, ka sāksim 
visu no lielā pieminekļa uz visām 
pusēm, nepieciešamības gadījumā 
jautājot palīdzību iedzīvotājiem, 
kas tajā brīdī arī uzturējās kapsētā. 
Tad darbs veicās labi. 

Mācību gadu noslēdzot, skolo-
tāja mūs iesaistīja labdarības pro-
jektā „Neesi vienaldzīgs - palīdzi!”. 
Palīdzējām vientuļajiem vecīšiem 

Gunta RoMuLe, BLĪdeneS  

MaZpuLKa VadĪtāja

Ziedošo ceriņu un meiju liegā 
smarža saulainajā 31. maija dienā 
Brocēnu novada  Blīdenes pamat-
skolas zālē aicināja visu skolas ko-
lektīvu, skolēnu vecākus un vie-
sus. Skolas direktore vedināja vi-
sus kavēties atmiņās par gada lai-

kā paveikto, izcīnītajām uzvarām 
un sasniegumiem gan mācībās, 
gan skolas un  novada konkursos 
un novada olimpiādēs. Skolēni 
saņēma godam nopelnītos diplo-
mus.

Pirms 14 gadiem šajā skolā jau 
bija mazpulks, kuru vadīja Iveta 
Stūrmane. Nu šīgada  februārī tas 
atkal tika atjaunots. Skolas direk-

tore Rasa Dirvēna atbalsta ideju 
par mazpulka darbību skolā.

Satraukumu pilni bija jaunie 
mazpulcēni, jo viss viņiem pirmo 
reizi –  Latvijas  Mazpulku konfe-
rence, sporta spēles “Zaļais starts”, 
Kurzemes mazpulku pieccīņa 
Druvā, Mazpulcēnu salidojums. 
Un kur tad vēl – viņu pirmais 
“Projekta pieteikums” pavasarī - 

projektu tēmu izvēle un to rakstī-
šana.   Radās jautājums pēc jautā-
juma, un uz visiem bija jārod at-
bildes.

Un  31. maijā svētku laikā visas 
skolas priekšā 19 jaunie mazpul-
cēni deva Svinīgo solījumu. Pēc 
tam  katrs tika aicināts parakstī-
ties albūmā par dalību Blīdenes 
mazpulkā un no pamatskolas di-

rektores rokām saņēma mazpul-
cēna nozīmīti,  dāvanā no skolas 
-  mapi projektiem. 

Ar koncertu iepriecināja popu-
lārs mākslinieks no Saldus - An-
dris Akermanis.

Un es ar lielu prieku un pašie-
dvesmu esmu uzņēmusies vadīt 
Blīdenes mazpulku un tā darbu 
parādīt plašākai sabiedrībai.

sakrāmēt malciņu ziemai. Tas arī 
likās ļoti interesanti, jo apguvām 
prasmi no skolotājas, kā malku 
krāva laikos, kad viņa bija tik liela 
kā mēs, – padodot “ķēdītē”viens 
otram. Tas tomēr šķita garlaicīgi, 
tāpēc mēs atgriezāmies pie savām 
metodēm malkas krāmēšanā, ko 
uzskatījām par ātrākām un intere-

santākām - ar ķerru, ar groziem vai 
klēpītī.

Priekšā mums vasaras nometne 
Jaunpilī.  Ļoti gaidām to !

Mēs gribam teikt lielu , lielu pal-
dies mūsu vadītājai Lienei Cinov-
skai par to, ka viņa mums ir ! Un 
paldies visiem , visiem , kas mums 
sniedz atbalstu!

aRIta andendoRFa, upeSGRĪVaS 

MaZpuLKa VadĪtāja

Esam jauni mazpulku dalībnieki. 
Pirmais darbīgais gads Upesgrīvas 
mazpulkam ir pagājis interesanti. 
Kopā apgūstam jaunas zināšanas, 
mazpulcēni mācās savstarpēji sa-
darboties, palīdzēt viens otram. 

Esam piedalījušies dažādās akti-
vitātēs. Mazpulcēni ir iesaistījušies 
biznesa projektos „Šarlotes sīpoli 
biznesam”, “Lilijas Latvijai”, tiek arī 
izstrādāti individuālie projekti. Jau-
najiem mazpulcēniem tas ir kas 
jauns, jo viņi neko tādu vēl nav da-
rījuši. Priecē, ka mazpulcēni ar lielu 
degsmi ir gatavi uzņemties atbildī-
bu par iesākto darbu.

Ar skolas atbalstu tās teritorijā 
pavasarī Upesgrīvas mazpulcēniem 
tika uzbūvēta siltumnīca. Siltumnī-
cas labiekārtošanā piedalījās čaklā-
kie mazpulcēni Sabīne, Jānis, Juris 
un Andžela, protams, arī pārējie 
pielika savu roku. Pavasarī siltum-
nīcā tika iestādīti pašu izaudzētie 
tomātu stādiņi. 

Lielākais pasākums, kurā esam 
piedalījušies, ir Mazpulku sporta 

Pirmajā gadā viss ir jauns

Stādām lilijas Latvijai.

spēles “Zaļais starts” Sējā. Sporta 
spēlēs piedalījās divas mūsu maz-
pulka komandas. Jaunākā vecuma 
grupas komandā “Čabuļi” apvieno-
jās Kristīne Tomsone, Līga Eizen-
berga, Andžela Brandaua, Juris 
Lasmanis. Vecākās grupas koman-
dā “Pūcēni” startēja Sabīne Eizen-
berga, Sanija Sindija Eversone, Da-
mars Ratenieks, Sentis Krūmiņš. 
Damars ieguva godpilno vietu in-

dividuālajā disciplīnā futbola soda 
metienos. Mazpulcēniem lielu 
prieku sagādāja tikšanās ar olim-
piešiem.Viņi  fotogrāfējās, apskatīja 
un paturēja rokās sportistu iegūtās 
medaļas, tika pie sportistu autogrā-
fiem.

Jaunajā macību gadā gaidu maz-
pulkā arī jaunus aktīvus dalībnie-
kus, kuri grib apgūt ko jaunu inte-
resantu. Ir mazpulcēni, ir idejas!

Mazpulcēni ar pašu audzētiem sīpolu lociņiem.
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IVeta StRIKaSe, CIeCeReS  

MaZpuLKa “CIp” VadĪtāja

Latvija ir slavena ar saviem ne-
ceļiem. Droši vien tādēļ liela daļa 
ļautiņu arī Saldū izmanto taisnās 
takas, kas savieno pilsētas dažādas 
vietas, nepārvietojas pa asfaltēta-
jām un bruģētajām ielām. Mums 
aktuāla ir taka Nākotnes iela – Cie-
ceres skola, jo vairāk kā puse skolē-
nu un skolotāju dzīvo pilsētā, no 
rītiem un vakarpusē vēlas nokļūt 
abos virzienos aši un tīrām kājām. 
Taka laba, bet piemēslota, aizaugu-
si ar krūmiem, pilna dažādām dra-
zām. Cieceres internātpamatskolas 
mazpulks “CIP” nolēma par gru-
pas projektu izvēlēties darbiņu tieši 
šeit.

Aprīlis – talku mēnesis. Mums 
tas pagāja vienos darbos. Nācās arī 
maiju ņemt palīgā, lai paspētu vie-
nu daļu mūsu ikdienas ceļa padarīt 
no šķēršļu joslas par glauni izeja-
mu posmu.  Vācām izmētātos gru-
žus, grābām sabirušās lapas, plē-
sām veco kūlu, likām akmeņu bru-
ģīti dubļainajās vietās. Mācījāmies, 
kā turēt grābekli, kā strādāt, lai ne-
nodarītu pāri sev un draugiem, uz-
manīties, lai ar dakšas kātu nedun-
kātu otra sānus, bet grābeklim ne-
būtu iespējams uzkāpt un dabūt pa 
pieri vairākas reizes pēc kārtas.

Priecājāmies, kad skolotāja Lel-
de Sviķe, kura vada Saldus BJC 
mazpulku „Šķūnis”, piedāvājās ko-
pā ar saviem  mazpulcēniem nākt 
talkā, jo mēs esam par maziem 
dzelkšņaino plūmīšu ciršanai, krū-
mu retināšanai, bet viņas vadītie 
mazpulcēni ir lielāki, prasmīgāki 
un arī stiprāki. 

Kopīgā darbā aizvadītās pēcpus-
dienas satuvināja bērnus. Bija patī-

Ciecerieši uzlabo taisno štrāsi “Pilsēta – skola”

ILZe juKņēVIČa

22.aprīlī visā Latvijā notika ikga-
dējā Lielā talka, un talkotāji bija re-
dzami malu malās. Arī pie Mazpulku 
mītnes Saulesdārzā jau agri no rīta 
bija sapulcējies paprāvs bariņš tal-
kotgribētāju, kuri, spītējot lietum, 
kas ik pa brīdim uzlija, čakli talkoja 
un kopa Saulesdārza apkārtni. Talci-
nieki  grāba pērnā gada lapas, attīrīja 
Ķīšezera piekrasti, stādīja un atjau-
noja puķu dobes. Pēc talkas visi tika 
cienāti ar pavāra Renāra Purmaļa vā-
rītu zupu.

Paldies visiem, kas piedalījās Sau-
lesdārza apkārtnes sakopšanā. 

Par tīru un zaļu Latviju! 

Lielā  
talka  
Saules- 
dārzā

kami skatīties, cik ļoti darba gaitā 
izmainījās sākumā nepatikā par 
netīro darbu sarauktie degunteļi, 
kā iedegās actiņas, kad darbs vei-
cās.

Vismaz reizi vai divas nedēļā 
čakli darbojāmies. Iepazinām tu-
vāk viens otru un ģimenes, jo rei-
zēm arī mammas, māsas vai brāļi, 
kuriem bija brīva pēcpusdiena, at-

nāca uzmundrināt un palīdzēt 
darbos. Par čaklākajām nominē-
jām Ginta, Ričarda un Riharda 
mammas.

Labi, ka Saldus apzaļumošanas 
un labiekārtošanas speciālisti un 
skolas tehniskie darbinieki atbals-
tīja mūsu darbošanos. Tika nodro-
šināts, lai skolas konteineros nav 
jāmet salasītā draza, reizēs, kad 

kaut ko nepaspējām izdarīt līdz ga-
lam, jo nācās doties uz vakara gru-
pas aktivitātēm, dārzniecīte Dace 
un sētniece Aija pabeidza savākt 
mūsu saveltās zāles čupas un citas 
šmuces. 

Bija žēl, kad mūsu sakārtotajā 
teritorijā maija vidū sāka darboties 
elektriķi. Viņi ar traktoriņu raka 
grāvjus kabeļiem un tā, protams, 

izārdīja mūsu ar akmeņiem skaisti 
“nobruģēto” takas posmiņu... Taču 
pēc darba visu sakārtoja vēl glītāk 
par mūsu veikumu, tādēļ vairs ne-
skumstam! Labi, ka apkārt nemē-
tājas čipšu pakas, alus bundžas un 
citi nesmukumi, vairs nav jālien 
caur dzeloņainām plūmītēm. Pa-
veiktais atmaksājas. Rudenī darbu 
turpināsim. 
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“Gada mazpulcēns”–  
Elizabete
SandRa āRIņa, jēKaBpILS BjC 

MaZpuLKa VadĪtāja 

Trešo gadu Jēkabpils BJC mā-
cību gada noslēguma pasākumā 
par aktīvu darbību mazpulkā tiek 
piešķirta nominācija „Gada maz-
pulcēns”, kā arī tencinājumi pe-
dagogiem un audzēkņiem par 
sasniegumiem konkursos, pro-
jektos.

Šogad šo nonomināciju ieguva 

Elizabete Zariņa. Viņa mācās Jē-
kabpils 3. vidusskolas 10.klasē, 
mazpulkā darbojas piekto gadu un 
šajā mācību gadā godprātīgi veica 
mazpulka priekšnieka pienāku-
mus. Elizabetei patīk organizēt un  
vadīt dažādus pasākumus mazpul-
kā, piemēram, „Keksiņu ballīti”, 
„Pidžamu ballīti”, labdarības akciju 
„Palīdzēsim Jēkabpils dzīvnieku 
patversmes ķepām!” u.c. Mazpul-
cēni viņu ir iepazinuši kā labsirdī-

gu, izpalīdzīgu un aktīvu jaunieti, 
bet es saku: ”Elizabete ir mans 
balsts un neatņemams palīgs maz-
pulkā!” Pati Elizabete atzīst: „Maz-
pulks man ir daudz ko iemācījis 
dzīvei.”

Tencinājumus no Jēkabpils BJC 
direktora saņēma mazpulcēni Val-
ters Verečinskis un Dana Atroš-
čenkova un arī es kā mazpulka va-
dītāja.

Mēs lepojamies ar šo atzinību!

Palīdzam dzīvnieku patversmes iemītniekiem
eLIZaBete ZaRIņa, jēKaBpILS BjC 

MaZpuLKa pRIeKšnIeCe 

Jēkabpils BJC mazpulkā ceturto 
gadu notiek labdarības akcija „Pa-
līdzēsim Jēkabpils dzīvnieku pat-
versmes ķepām!”, kuras laikā tiek 
vākti ziedojumi patversmes sunī-
šiem un kaķīšiem. Mazpulcēni ar 
savām ģimenēm sarūpē barību, se-
gas un citas noderīgas lietas 
patversmei. Noslēguma dienā mā-
cību virtuvē tiek cepti suņu cepu-
mi, kas tiek vesti uz patversmi cie-
nastā. 

Šogad uz dzīvnieku patversmi 
brauca Jēkabpils jaunais māksli-
nieks Pauls Veselovs un mēs - Jē-
kabpils BJC mazpulcēni Elizabete 
Zariņa un Beāte Stalidzāne, kas bi-
jām  čaklas akcijas dalībnieces. Tā 
mums bija pirmā ciemošanās pie 
Jēkabpils dzīvnieku patversmes ķe-
pām, kas izraisīja veselu jūru ar 
emocijām par redzēto un piedzīvo-
to.

Tas ir tik nežēlīgi - izsviest ārā 
dzīvnieciņu. Pirms ņemat dzīvnie-
ciņu, pārdomājiet, vai spēsiet parū-
pēties par to! Ciemojoties dzīvnie-
ku patversmē, nespēju ieskatīties 
sunīšiem acīs, jo tās lūgtin lūdzās 
uz mājām pie īstā un vienīgā cilvē-
ka. Šie dzīvnieciņi ir spējīgi aiz-
mirst par pāri nodarījumu un būt 
uzticīgi cilvēkam. No visas sirds 

novēlu katram dzīvnieciņam no-
kļūt īstajās mājās, īstajā ģimenē!

Mūsu mazpulka dalībniece Sil-
vija Aizporiete uzskata: ” Dzīvnieks 
ir tāds pats kā mēs – dzīvs, ar puk-
stošu sirsniņu! Viņš, tāpat kā mēs, 
vēlas ēst, dzert, just mīlestību un 
rūpes, uzmanību un siltumu... Ja 
cilvēks, proti, jūs, šīs un daudzas 
citas lietas dzīvniekam neesat spē-
jīgs pilnvērtīgi sagādāt, tad neņe-
miet dzīvnieku vispār, nevis paņe-
mat un pēc tam  izmetat no mājas 
kā nevajadzīgu, lieku atkritumu! 
Paņemot mazu, rotaļīgu un pūkai-
nu mājdzīvnieka mazuli, izlemiet, 
vai spēsiet parūpēties arī par lielu, 
vecu, slimu... Manuprāt, mīlēts 

dzīvnieciņš vienmēr atradīs ceļu uz 
mājām un spēs pārvarēt visas grū-
tības.  Novēlu ikvienam pārdomāt 
soli - mājdzīvnieks mājās, bet pat-
versmes dzīvnieciņiem - nonākt 
jaunās mājās!”

* * *
Akcijas noslēgumā mazpulcēni 

našķojās ar pašu cepto picu, kas bi-
ja balva par labi paveikto darbiņu 
un kopā ar Paulu Veselovu apzīmē-
ja stikla traukus par tēmu „Mūsu 
četrkājainie draugi”.

Jaunākie mazpulcēni kopīgi zī-
mēja vēstuli patversmes dzīvnieci-
ņiem ar daudz laba vēlējumiem, lai 
katrs atrastu savu īsto saimnieku 
un īstās mājas, kur viņu mīlēs!

SandRa āRIņa, jēKaBpILS BjC 

MaZpuLKa VadĪtāja

Vasara ir gadalaiks, ko gaida 
ikviens skolēns, jo vairāk laika 
var veltīt atpūtai, ceļošanai. Arī 
mazpulcēni labprāt gūst daudz 
pozitīvu emociju, apgūst jaunas 
zināšanas un iemaņas no tuvā-
kiem un tālākiem ceļojumiem. 

Jūnijā Jēkabpils BJC mazpul-
cēniem bija sen izlolotais pārgā-
jiens uz Ābeļu pagasta zirgu stalli 
„Ūsiņš”, kuru vada Ieva Jase. Šis 

zirgu stallis ir pazīstams no tele-
vīzijas šova „Lauku sēta”. Par to 
arī atgādina uzraksts uz ēkas sie-
nas pagalmā. 

Šajā zirgu stallī ikviens intere-
sents var apgūt jāšanas prasmi 
gan treniņos, gan zirgu mīļotāju 
nometnēs, doties izjādē pa dažā-
da garuma maršrutiem. 

Ievas Jases jaunās palīdzes mūs 
ļoti laipni uzņēma un  iepazīsti-
nāja ar zirgiem un jauno mini 
zoodārzu.  Mazpulcēniem bija 
iespēja praktiski apgūt zirdziņa 

ikdienas kopšanas pamatus ar 
dažādām ķemmītēm un birstī-
tēm, to, kā zirgu pareizi pabarot 
ar našķi, bet, pats galvenais, ik-
vienam bija iespēja pavizināties 
cēlā dzīvnieka mugurā un no 
malas paskatīties īstu jāšanas 
sporta treniņu. 

Pārgājiena noslēgumā maz-
pulcēni sarīkoja pikniku, un pēc 
pozitīvu emociju pārbagātās die-
nas viss garšo jo labāk. Un -  nā-
košajā gadā mēs te atgriezīsi-
mies!

Ciemos pie “Ūsiņa”
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Uz Burtniekiem
ģeRtRŪde āBeLe, 239.KāRĶu 

MaZpuLKa VadĪtāja

22. maijā  239.Kārķu mazpulka 
dalībnieki devās ekskursijā uz 
Burtniekiem. Brauciens bija izplā-
nots jau pasen, un mūsu mērķis 
bija apskatīt plaši pazīstamās daiļ-
dārznieces Zentas Skrastiņas dār-
zu, iegādāties stādus , kā arī uzzināt 
dažādus „knifiņus” augu pareizai 
kopšanai. 

Ekskursiju pa daiļdārzu vadīja 
Zentas meita Vita. Mazpulcēni ie-
pazinās ar dārza iekārtošanās vēs-
turi, darbiem pavasarī, vasarā un 
rudenī, kā arī ar dažādiem eliksī-
riem, sīrupiem, hidrolātiem, ko ga-
tavo Vita.

Lūk, arī jums daru zināmu kāda 

Vitas gatavota organisma attīrīša-
nas līdzekļa recepti! BĒRZU LAPU 
ELIKSĪRS

To gatavo šādi:
 salasi 1kg bērzu lapu, aplej ar 3,5 

litriem uzvārīta ūdens. Kad uzlējums 
atdziest, nolej šķidrumu, izmīcot la-
pas. Iegūto šķidrumu vēlreiz uzvāri 
un lej virsū tām pašām lapām. To da-
ri trīs reizes. Novilkumam pievieno 
1 kg cukura un sulu, kas izspiesta no 
5 citroniem. Lej tīrās, mazās burci-
ņās līdz pašām malām, noslēdz ar 
tīriem vāciņiem un glabā vēsumā.       
Lieto pa ēdamkarotei no rītiem, uz-
dzerot glāzi ūdens.

Eliksīrs jāgatavo Vasarsvētku 
laikā. 

Veselība ir pašu rokās un ticībā!

SāRa doRše, 11.VaLKaS MaZpuL-

Ka daLĪBnIeCe

“Spārnotie draugi”- tā saucas 
mūsu šīgada grupas projekts. To 
īstenojam mēs – pieci mazpulcēni. 
Mēs – Sāra, Selīna un Maija-  esam 
māsas, Meinards ir mūsu brālis, bet 
Matejs – brālēns. Maija, Meinards 
un Matejs vēl ir pirmskolnieki.

Mūsu ģimene pēta putnus jau 
vairākus gadus. Mums ir iegādāts 
labs binoklis. Divus gadus braucam 
īpašās ekspedīcijās: pētām ierau-
dzītos putnus, mamma un tētis  tos 
fotografē, cenšamies noteikt putnu 
sugas. Katram no mums ir savs ie-
raudzīto putnu saraksts. Mājās grā-
matās gūstam informāciju par sa-
staptajiem putniem. Skatāmies TV 
raidījumus un filmas par dabu. Arī 
Matejs ar saviem vecākiem daudz 
laika pavada dabā un iepazīst put-
nus, dzīvniekus, augus, ar interesi 
skatās grāmatas, klausās radio un 
TV raidījumus par dabu. 

Gan ziemojošiem, gan gājput-
niem ir vajadzīgi būrīši. Tos laikus 
izgatavojot un izliekot kokos, mēs 
varam palīdzēt putniem. Bet viņi 
ne tikai padara apkārtni dzīvīgāku, 
bet arī noķer daudz dažādu kukai-

ņu, kas var kaitēt augiem. 
Pie mūsu mājām jau ir gan būrī-

ši, gan ziemas putnu barotavas. 
Līdz šim tos gatavoja  un izlika ko-
kos mūsu tēti. Bet arī mums, īpaši 
puikām, gribas piedalīties šādos 
darbos. Jau pagājušajā gadā kopā ar 
tētiem taisījām, izdaiļojām un izli-
kām   būrīšus pašu pagalmu kokos.

Šogad nolēmām ar savu ģimeņu 
atbalstu īstenot kopīgu projektu: 
turpināt jau agrāk uzsākto iepazī-
šanos ar Latvijas putniem un dabu 
un  izgatavot būrīšus Valkas no-
vadpētniecības muzeja parkam.

Valkas novadpētniecības muzejs 
atrodas pašā pilsētas malā, tā parkā 
ir daudz lielu koku, kur var apmes-
ties putni. Muzeja direktore Meld-
ra Cimdiņa  atbalstīja mūsu ideju. 
Valkas pagasta SIA “Vārpas 1” va-
dība atsaucās mūsu lūgumam un 
bez maksas piešķīra dēļu atgriezu-
mus būrīšu gatavošanai. 

Divas marta nedēļu nogales abi 
tēti kopā ar mums taisīja būrus. 
Laiks gan bija visai nemīlīgs, taču 
bija jāsteidzas, lai būri būtu kokos, 
pirms putni atlidojuši. Tie mūsu 
mazpulcēni tiešām vēl mazi, tāpēc 
šoreiz iznāca tēviem krietni pie-
slēgties, jo nevar jau 5-7 gadus ve-

ciem puikām un meitenei dot rokā 
elektriskos zāģus, urbjus utt. Bet 
mēs paši sameklējām grāmatās bū-
ru būvēšanas instrukcijas, notei-
cām detaļu izmērus un tos atzīmē-
jām uz dēļiem, likām kopā, pietu-
rējām, piesitām, skrūvējām. Matejs 
vēl iededzināja būros ģimenes em-
blēmiņas. Kopīgiem spēkiem asto-
ņus būrus sataisījām, aizbraucām 
uz muzeju un salikām kokos. Visi 
bijām ļoti priecīgi, ka esam izdarī-
juši labu darbu. Un vēl lielāks 
prieks ir par to, ka mūsu gatavota-
jās  mājās ir apmetušies iemītnie-
ki!

Projekts vēl turpinās. Joprojām 
iepazīstam  putnus. Mūsu ģimene 
bija ekskursijā uz Rīgas zoodārzu. 
Matejs, Meinards un Maija ar lielu 
interesi veic pētījumus “Meža stās-
ti”. Visi veidojam radošus darbus 
dažādās tehnikās, veltot tos putnu 
tēmai. Matejs piedalījās tradicionā-
lajās Meža dienās Kārķos, kur strā-
dāja Zaļā koka darbnīcā. Ar ģime-
nes palīdzību viņš mājās izgatavoja 
trīs darbus Meža dienu vēja zvanu 
izstādei. Šovasar vēl mums jāizgata-
vo jauna putnu barotava vecvecāku 
mājām, jo vecā savu laiku jau nokal-
pojusi.

Spārnotie draugi
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Gunta RoMuLe, LutRIņu MaZ-

puLKa VadĪtāja

Lutriņu mazpulks visa mācību 
gada garumā piedalījās projektā 
“Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kuru or-
ganizē Valsts izglītības satura centrs 
(VISC) sadarbībā ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldi. Mazpulcēni iesais-
tījās ilglaicīgā un daudzpusīgā cil-
vēku nepārveidoto dabas teritoriju 
izzināšanā. Projektam bija četras 
secīgas pakāpes. Tās varēja realizēt 
viena gada laikā vai vairākos, katru 
gadu veicot vienu vai vairākas pa-
kāpes. Mēs paši izplānojām, ka šīs 
četras pakāpes veiksim mācību ga-
da laikā. Par katras pakāpes veikša-
nu mazpulcēni iesūtīja atskaiti un 
saņēma apliecinājumu.

1. pakāpe “Atrodi!”. Mazpulcēni 
atrod kādu neskartas dabas terito-
riju, kas ir sasniedzama kājām vai 
ar velosipēdu. Ar neskartu dabu ša-
jā projektā saprot cilvēka jūtami 

nepārveidotu, neapbūvētu dabas 
vidi, saprotot, ka mūsdienās pilnīgi 
neskarta daba nav atrodama. Bū-
tiski, lai teritorija būtu ērti sasnie-
dzama vairākas reizes gadā, lai tā 
būtu publiski pieejama. Mēs iezī-
mējām šo teritoriju kartē, nofoto-
grafējām, sagatavojām nelielu ap-
rakstu par to, iesūtījām organizato-
riem. Saņemām apliecinājumu par 
pirmo pakāpi.

2. pakāpe “Izzini!”. Apmeklējām 
izvēlēto teritoriju vismaz 4 reizes 
dažādos gadalaikos un rūpīgi un 
daudzpusīgi to izpētījām. 

Saldus novada Lutriņu pagastā 
apzināti visi dižkoki. Bet viens, pats 
dižākais ir Līču ozols. Viņš atrodas 
netālu no Pakuļa HES. Vairākus 
gadus notikušas talkas, lai varētu 
tur rīkot dzejas pasākumus. Uzlik-
tas norādes. Līču ozols iekļauts Sal-
dus novada tūrisma maršrutā. Līču 
ozols pēc 2005. gada apsekošanas 
datiem ir 9. lielākais Saldus novadā 

un viens no 23 dižkokiem Lutriņu 
pagastā. Dižozols ir iekļauts tūris-
ma maršrutā „Lašupes trīstūris“. 
Arī mēs izmērījām ozola apkārt-
mēru,  un tas tiešām ir 6,16 m. 
Ozolam ir uzlikta plāksne, kā viņu 
sauc. 

Uzzinājām, ka Līču ozolam ir 
trīs dēli un arī sieva. Katram dēlam 
ir krustvecāki. Arī es,mazpulka va-
dītāja, vienam ozolam esmu krust-
māte. Šo ozolu sauc Miķelis.

Pie ozola var rīkot pikniku. Ļoti 
skaists skats paveras no pakājes – 
gluži  kā Siguldā.

Pie ozola brauc arī bērni no ci-
tām skolām. 

Arī par šo, 2. pakāpi,  mēs saņē-
mām apliecinājumu. 

3. pakāpe “Rūpējies!”. Noskaid-
rojām, vai teritoriju kas neap-
draud un vai ir nepieciešama tās 
aizsardzība vai sakopšana. Ja ir 
nepieciešama, realizē vienkāršus 
sakopšanas, labiekārtošanas vai 

Ieraugi, atklāj, saglabā!

aizsardzības darbus. Arī mēs rea-
lizējām sakopšanas talku. Talkā 
piedalījās mums pazīstami cilvēki, 
kas vienmēr mūs atbalsta talkās – 
Dainis Ūdris, Ainārs Upenieks. 
Saņēmām apliecinājumu par trešo 
pakāpi.

4. pakāpe “Izstāsti!”. Mazpulcēni 
izstāstīja par savu īpašo dabas vietu 

skolā, pašvaldībā, laikrakstam “Sal-
dus Zeme”. Saņēmam apliecināju-
mu par 4. pakāpi.

Šajā projektā Lutriņu mazpulks 
uzvarēja, un kā dāvana mazpulcē-
niem un  vadītājai ir klātienes nos-
lēguma divu dienu pārgājiens pa 
Vidzemes akmeņaino jūrmalu: Tū-
ja – Dzeņi - Salacgrīva - Ainaži.

pauLa šILBeRGa, LutRIņu 

MaZpuLKa daLĪBnIeCe

Lutriņu pagastā jau vairākus ga-
dus pirms Līgo svētkiem notiek 
konkurss “Košākā Jāņu sēta”. Arī es 
kā Lutriņu mazpulcēns šogad nolē-
mu piedalīties. 

Mūsu ģimenes augļu dārzā man 
ir atvēlētas savas dobītes. Šogad es 
savās dobītēs audzēju zirņus (tas ir 
mans šīgada mazpulcēna projekts), 
cūku pupas, sīpolus, saulespuķes. 
Savukārt lecektī aug arbūzi. Man 
ikdienā patīk rūpēties par savām 

dobītēm. Es gan ravēju, gan aplais-
tu.

Es ļoti priecājos, ka konkursa 
komisijai patika mans sakoptais 
dārziņš. Komisijas pārstāvjiem ne-
maz uzreiz neizdevās uzminēt, ka 
lecektī aug arbūzi. 

Kā izrādījās, es biju konkursa 
visjaunākais dalībnieks. Balvā sa-
ņēmu puķu podu ar ļoti skaistu un 
lielu nokareno petūniju. Augļu 
dārzā mums ir neliela nojumīte, 
puķe tagad pielikta pie nojumītes 
sienas. Tā priecē mani un manu ģi-
meni ikreiz, kad aizejam uz dārzu.

Košākā Jāņu 
sēta 2017

daCe pLaude

30 Alūksnes novada mazpulcēni 
no Bejas, Ilzenes, Strautiņiem un 
Ziemeriem aizvadījuši notikumiem 
bagātu vasaras nometni “Raibā ne-
dēļa”, kas tika rīkota ar Alūksnes 
novada pašvaldības un biedrības 
“Latvijas Mazpulki” atbalstu. No-
metne notika jau ceturto gadu, un 
trešo reizi tās mājvieta bija Bejas 
pamatskola.

Kaut arī laika apstākļi nedēļas 
pirmajā pusē nelutināja, nometnes 
rīkotāji Inetas Pūpolas vadībā bija 
parūpējušies, lai katra diena būtu 
saturīga, aizraujoša un mazpulcēni 
gūtu jaunas prasmes un iemaņas. 
Bija pieaicināti noslēpumainie va-
karu viesi – Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolotāja Inese 
Ločmele, deju skolotāja Ingūna 
Dovgāne, jaunais mūziķis Artūrs 
Pūpols.

Pirmā diena nometnē bija iepa-
zīšanās diena un aizritēja ar spor-
tiskām aktivitātēm, otrajā dienā 
mazpulcēni pārbaudīja savas zinā-
šanas, piedaloties prāta asināšanas 

spēlēs. Trešajā dienā visi devās eks-
kursijā uz Apes novada Gaujienu. 
Tās laikā mazpulcēni apskatīja Ojā-
ra Vācieša Gaujienas pamatskolu 
un tās muzeju, piedalījās foto orien-
tēšanās spēlē, iepazīstot Gaujienas 
nozīmīgākos objektus. Ekskursijas 
dalībnieki apmeklēja zemnieku 
saimniecību, kur tiek gatavotas su-
kādes, kā arī iepazinās ar SIA “Very 
Berry” darbību. Ekskursijas mar-
šrutā bija iekļauts arī Zvārtavas pils 
apmeklējums un izstāžu apskate.

Nometnes ceturtā diena bija vel-
tīta ikgadējam, tradicionālajam 
konkursam “Zemes meita. Zemes 
dēls”, kura iniciators ir Alūksnes 
novada mazpulku koordinators Jā-
nis Bērtiņš. Šoreiz konkurss aizri-
tēja Latvijas simtgades zīmē. 

Dienas pirmajā daļā mazpulcēni 
atbildēja uz 100 jautājumiem par 
Latviju, un šo konkursa sadaļu va-
dīja kādreizējās 29. Ziemeru maz-
pulka dalībnieces Patrīcija Prindu-
le un Evelīna Pauloviča, kuras ta-
gad darbojas Latvijas Mazpulku 
Rīgas klubiņā. Pēc tam sekoja uz-
devumi, kas bija jāveic radošajās 

darbnīcās, bet dienas noslēgumā 
mazpulcēni atklāja savus talantus 
dziesmā, dejā, dzejā, mūzikas ins-
trumentu spēlē un citās radošās 
izpausmēs. Kā viņiem tas izdevies, 
vērtēja žūrija mūziķa Uģa Pūpola 
vadībā.

Konkurss noritēja divās grupās  
- dalībniekiem vecumā līdz 12 ga-
diem un vecākiem par 12 gadiem. 
Jaunākajā vecuma grupā galvenās 
nominācijas ieguva Evelīna Cīrule 
no 29. Ziemeru mazpulka un Kris-
tofers Baldiņš no Bejas mazpulka, 
bet vecākajā grupā – Sabīne Koko-
reviča un Ralfs Voropajevs , abi no 
29. Ziemeru mazpulka.

Nometnes noslēguma dienā 
mazpulcēni radošajās darbnīcās 
pie Strautiņu un Ilzenes mazpulku 
vadītājām Sandras Buliņas un Sar-
mītes Salmiņas darināja mājas ga-
riņus un mīļvārdiņu vācelītes, kā 
arī papildināja ozolu stādījumus 
pie Bejas pamatskolas. Katrs maz-
pulks iestādīja savu ozoliņu, kas 
izdiedzēts no Glika ozolu zīlēm. Kā 
tie būs paaugušies, varēs pārlieci-
nāties, Bejā tiekoties nākamgad.

“Raibā nedēļa”– jau ceturto reizi
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IndRa MoKoRenKo, 840.otaņĶu 

MaZpuLKa VadĪtāja

840.Otaņķu mazpulks 30.aprīlī 
rīkoja pasākumu “Augam vajag 
draugu”. Bijušajā bērnudārza teri-
torijā otaņķieši nāca ar siltumnī-

cās, dārzā vai istabā uz palodzes 
audzētiem augiem, kurus varēja 
mainīt vai pārdot. 

Pasākumā piedalīties bija uzai-
cināta stādaudzētava “Elzas”. Tir-
gojās arī teritorijas saimnieki 

“Otaņķu gardumi”.
Mazpulcēni savus izaudzētos 

augus deva par ziedojumiem. 
Ziedojumos saņēmām 26 eiro. 
Par 5 eiro nopirkām lejkannu, lai 
aplietu iestādītās lilijas un ozoli-

ņu. Pārējo izmantosim ceļa izde-
vumu daļējai segšanai uz nometni 
Jaunpilī.

Šāds pasākums pie mums tika 
rīkots pirmo reizi un tika atbals-
tīts. Ne tikai Otaņķu pagasta ie-

dzīvotāji, bet arī Nīcas pagasta 
iedzīvotāji apmeklēja šo savstar-
pējo tirdziņu. To popularizējām 
Nīcas novada mājas lapā un laik-
rakstā “Kursas laiks”, arī ar afišām 
skolā un pie vietējā veikala. 

Augam vajag draugu

eLĪna GRaSMane, eVIja StRautMane

13.-14. jūnijā Tukuma novada 
39 mazpulcēni un seši vadītāji tikās 
mazpulku vasaras skolā. Lancenie-
kos, Pasaku muzeja dārzā, slējās 
vasaras skolas teltis.

Šogad šo divu dienu nometnīti 
rīkoja 307.Džūkstes mazpulks un 
tā vadītāja Gundega Jēkabsone. Ta-
jā piedalījās Zantes, Lapmežciema, 
Tumes, Pūres, Džūkstes un Kanda-
vas mazpulki.

Pirmajā dienā mazpulcēni orien-
tējās pa Džūksti, veicot dažādus 
uzdevumus. Mazpulcēniem bija 
lieliska iespēja apmeklēt zemnieku 
saimniečību “Geidas’’, kurā iegu-
vām jaunas zināšanas par lauk-
saimniecību. Vakarā Džūkstes Pa-
saku muzejā stāstījām spoku stās-
tus, kuri nākuši iz dzīves. Pēc stāstu 
stāstīšanas mazpulcēniem bija ie-
spēja redzēt alķīmiķa šovu. 

Otrā diena iesākās ar kārtīgām 
brokastīm un rīta rosmi. Visi devā-
mies pārgājienā uz Dunduru pļa-
vām, pa ceļam pildot dažādus uz-
devumus, kas saistīti ar dabu. No-
nākot Dunduru pļavās, mūs sagai-

Vasaras skolā – interesanti un  
izglītojoši piedzīvojumi

dīja Ķemeru Nacionālā parka 
pārstāves, kurām bija sagatavotas 

interesantas un izglītojošas spēles 
par dabu un tās izzināšanu. Dun-

duru pļavās notika arī nometnītes 
noslēdzošā daļa. Par aktīvu pieda-

līšanos tika apbalvoti visi mazpul-
ki!


