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Latvijas Mazpulki sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāti, Latvijas Jaunatnes padomi un 
Latvijas Jauno zemnieku klubu 2012.
gada 7.decembrī Jelgavas pilī rīko 
konferenci

Ja domājam par valsts nākotni, 
tad jaunieši pārliecinoši ir nozīmī-
gākā, bet diemžēl skaitliski mazākā 
iedzīvotāju daļa Latvijā. Mūsu valsts 

attīstību visaktīvāk spēj plānot orga-
nizētā jaunatnes daļa - tie bērni un 
jaunieši, kuri, apvienojoties interešu 
grupās, biedrībās un apvienībās, 
prot, var un vēlas kopā mērķtiecīgi 
un  gudri darboties sava novada, pil-
sētas un valsts labā.

Latvijas Mazpulki, noslēdzot 
NVO fonda atbalstīto projektu „Lat-
vijas Mazpulku attīstības gads”, aici-

na visu mazpulku un citu jaunatnes 
organizāciju pārstāvjus pulcēties, lai 
plašai sabiedrībai un jaunatnes poli-
tikas plānotājiem valstī un pašvaldī-
bās parādītu savu organizāciju ie-
guldījumu jauniešu iniciatīvas, dar-
ba tikuma un patriotisma veicināša-
nā, apliecinātu gatavību aktīvai 
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. 

Mēs esam pārliecināti, ka, apvie-

nojot idejas un enerģiju, mēs spē-
sim stiprināt gan mazpulkus, gan 
citas jaunatnes organizācijas Latvi-
jā un iesaistīt tajās arvien vairāk 
jauniešu.

Lai draudzīga, darbīga un rado-
ša šī diena mums visiem!

Konferences rīkotāju vārdā-
 Ilze Kļava, Latvijas Mazpulku 

padomes priekšsēdētāja

Jaunieši – Latvijas vērtība!

LAUREĀTS – Strautiņu 
mazpulks (vadītāja  Sandra 
Buliņa) Alsviķu pagastā aktīvi 
darbojas jau 5 gadus. Bērni 
cītīgi audzē sīpolus, burkānus, 
bietes un kāpostus, rūpējas 
par trušiem, vistām un kazi-
ņām, prot izrādīt savu veiku-
mu Alūksnes novada tirdzi-
ņos.Mazpulcēni piederības 
sajūtu dzimtajam pagastam 
apliecinājuši, atbrīvojot diž-
kokus un ierīkojot tūrisma 
takas līdz ievērojamākajiem 
vēstures un kultūras objek-
tiem pagastā. 

Sveicam konkursa  
“Rītdienas Sējējs 2012” laureātus!

LAUREĀTS – Krotes mazpulks (vadītāja – Indra Zvirbule) 20 gados iz-
audzinājis  spēcīgu un uzņēmīgu jauno lauksaimnieku paaudzi. Mazpulka 
Rudens ražas skates  katru gadu ir vieni no lielākajiem svētkiem Bunkas pa-
gastā, kad vismaz 30 bērni un jaunieši izrāda savus darbus, bet vietējie zem-
nieki un uzņēmēji vērtē, dod padomus un uzmundrina jauno paaudzi. Kro-
tes mazpulcēni vienmēr saņem galvenās balvas Kurzemes novada mazpulku 
projektu forumos. Viņi ir strādīgi un pašapzinīgi!

ATZINĪBAS BALVA–  Padures mazpulkam (vadītāja – Vigra Leismane)
Šopavasar Padures mazpulks noslēdza sadarbības līgumu ar SIA „Ama-

zone” un z/s „Upeskalni” un saņēma lietošanā 800 kvadrātmetrus zemes, 
kur kopīgiem spēkiem ir izaudzēti burkāni, bietes, sīpoli un kāposti Kuldī-
gas zupas virtuvei. Ar profesionālu lauksaimnieku atbalstu tapis īsts pa-
raugdārzs, kurā bērni un jaunieši mācās uzņemties atbildību, rūpīgi strā-
dāt un atbildēt par sava darba rezultātiem.

VEICINĀŠANAS 
BALVA - Šķēdes maz-
pulkam (vadītāja Inta 
Švaža), kurš aktīvi darbo-
jas jau 5 gadus, šajā laikā 
mazpulcēni izstrādājuši 
85 individuālos projektus 
un grupu projektus, kuru 
rezultāti ir redzami visā 
Šķēdē. Pateicoties viņu 
darbam, Šķēdes pagasts 
kļuvis daudz sakoptāks 
un pašiem interesantāks.
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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.

Izdošanu atbalsta arvīds bļodnieks un 
tautieši aSV.
adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“mazpulkam”, ezermalas 24/26, rīga, 
LV-1014.
Tālrunis: 67557998 (Inese Āboltiņa), 
64729900 (Silvija dorša)
datorsalikums: Olita cīrule

paLdIes amerIkas LatvIeŠu  

apvieNībaS KultūraS foNDam  

par atbalStu avīzeS tapšaNā.

Izauguši Latvijai!

Laikrakstā publicēti L. Bernānes, S. Buliņas, S. Doršas, I. Jukņēvi-
čas, A. Mencendorfas, S. Purviņas, L. Strazdiņas, A. Skrupskas, M. Za-
ļumas un arhīva foto.

Jaunmuižā svin Jukuma Vācieša jubileju
23. novembrī tika atzīmēta kara-

vadoņa Jukuma Vācieša 139. jubile-
ja, kas notika Saldus NVO atbalsta 
fonda projekta ‘’Mazā Jukuma pie-
dzīvojumi Jaunmuižā’’ ietvaros, jo 
slavenais strēlnieku vadonis dzimis 
ēkā, kurā šobrīd darbojas Jaunmui-
žas Jaunatnes centrs un Jaunlutriņu 
mazpulks.

Šajā dienā jaunāko klašu skolēni 
iepazina ‘’Piedzīvojumu tūrisma 
Jaunmuižā’’ aktivitātes – noklausījās 
izzinošu prezentāciju par slaveno 
novadnieku, baudīja tādas spēles un 
nodarbes kā bērni pirms vairāk kā 
100 gadiem- staigāja uz koka kājām, 
šāva ar koka kaķenēm un katrs sev 
izgatavoja lupatu lelli. 

Savukārt pie jauniešiem viesojās 

Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljona komanda ar prezentāciju 
par Zemessardzi, misijām Afganis-
tānā, Irākā, Kosovā. Jauniešiem bija 
ļoti liela interese, viņi uzdeva ze-
messargiem jautājumus par viņu 
darbību, par misijām, par sieviešu 
vietu zemessardzē un bruņotajos 
spēkos. Tas bija labs izcilā novad-
nieka lielās jubilejas ieskaņas pasā-
kums, kas veicināja arī patriotismu, 
sniedza noderīgas zināšanas. Jau-
niešiem bija iespēja redzēt un iepa-
zīt zemessargu ieročus. To prezen-
tāciju vadīja zemessargs un maz-
pulcēna tēvs I.Cabulis. 

Sekoja kopīgas vakariņas no Ze-
messardzes pārvietojamās virtuves, 
ko sponsorēja zemessargi un maz-

pulks, jo pasākuma dalībnieku 
skaits divas reizes pārsniedza plā-
noto. Tas nozīmē, ka interese par 
šādu pasākumu ir liela. 

Projekta ietvaros decembrī J. Vā-
cieša dzimtajā istabā tiks ievietots 
saimes galds ar soliem, lai turpmāk 
Piedzīvojumu tūrisma aktivitātes 
varētu notikt arī īstajā telpā. Jau eso-
šo tūrisma programmu iecerēts pa-
pildināt ar vēl vienu būtisku elemen-
tu – vakarēšanu pie saimes galda.

Pasākuma organizēšanā aktīvi 
darbojās Jaunlutriņu mazpulks – 
kārtoja telpas, rūpējās par dalībnie-
kiem, palīdzēja zemessargu pavā-
ram pie pārvietojamās virtuves.

Maija Zaļuma,
Jaunlutriņu mazpulka vadītāja

Apmācībās ar šādu nosaukumu 
un moto 16. novembra vakarā Sal-
dus novada Druvas vidusskolā sa-
pulcējās 25 Rīgas klubiņa jaunieši. 
Turpmāko trīs dienu laikā viņi mā-
cījās strādāt komandā, diskutēja 
par dažādām ar Latvijas Mazpulku 
darbību saistītām tēmām, svinīgi 
atzīmēja Latvijas valsts dzimšanas 
dienu  O. Kalpaka piemiņas vietā 
„Airītēs”, kā arī atkārtoja zināšanas 
par Latvijas vēsturei nozīmīgiem 
datumiem. 

Un kāds ieguvums Jums, maz-
pulcēni un mazpulku vadītāji? Jūsu 
un mūsu ieguvums ir stiprāka ko-
manda, kas gatava veikt lielus dar-

bus, negaidot milzu atalgojumu 
naudā, bet gan prieka mirdzumu 
mazpulcēnu acīs un no sirds pa-
teiktu „Paldies!”.

Projekta ietvaros deviņi Latvijas 
Mazpulku jaunieši pirmajā Adven-
tes nedēļā viesojās pie Igaunijas 4H 
klubiem, iepazīstot Pērnavas re-
ģiona mazpulku darbu un izbau-
dot igauņu tradīcijas, sagaidot ga-
du miju.

Nākošā gada sākumā Mazpulku 
padomes pārstāvji 3 dienu seminā-
rā izvērtēs divos gados paveikto un 
plānos 2013. gada norisi mazpul-
kos, gatavosies Latvijas Mazpulku 
ikgadējai konferencei „Augsim 

Latvijai!” februārī. Projekta laikā 
tiek īstenota sabiedrisko attiecību 
programma, lai demonstrētu maz-
pulku ieguldījumu jauniešu pilso-
niskās līdzdalības veicināšanā. 

Jaunatnes politikas valsts pro-
grammas 2012. gada valsts budžeta 
finansējuma ietvaros tiek īstenoti 
projekti “Augsim Latvijai!” un “La-
bo padarīt vēl labāk”. Projektu mēr-
ķis ir sekmēt Latvijas Mazpulku 
ilgtspējīgu attīstību, sadarbību ar 
valsts un pašvaldību institūcijām 
un sadarbību ar citām jaunatnes 
organizācijām Latvijā un Eiropā.

                         Linda Strazdiņa, 
brīvprātīgo koordinatore

“Latvijas Avīze” šoruden sadarbī-
bā ar lielveikalu tīklu “Maxima” rī-
koja konkursu lasītājiem par maz-
pulku kustību, tās pirmsākumiem, 
simboliem un darbības virzieniem. 
Kā vēstīja daudzās pareizās atbildes, 
Latvijas iedzīvotāji ir gana informēti 
par biedrību „Latvijas Mazpulki”. 

Ar izlozes palīdzību tika noskaid-
roti laimīgie uzvarētāji. Dāvanu karti 
25 latu vērtībā un veselīgu gardumu 
grozu no lielveikalu tīkla “Maxima” 
saņēma „LA” lasītāji Kalvis Kalniņš, 
Aija Dulpe un Andis Kamals.

Vēstules „LA” saņēma gan no Rī-
gas, gan no Latvijas reģioniem, tur-
klāt papildus e-pastiem un aizpildī-
tām elektroniskajām anketām “Lat-
vijas Avīzes” redakciju īpaši ieprieci-
nāja dažādi interesanti stāsti, kuros 
bijušie mazpulcēni dalījās ar savu 
pieredzi un piedzīvojumiem savās 
gaitās mazpulkos.

Laikraksta redakcija laipni atvēlē-
ja mums iepazīties ar tiem.

Mētra Puča raksta:
 - Paldies tiem labajiem rūķīšiem, 

kas vēl atceras mazpulkus! 1936. ga-
da rudenī mazpulks atradās Zādze-
nes sešklasīgajā pamatskolā. 1937. 
gada ražojumu skates uzvedumu 
„Talka nāca sētiņā, zelta vārpas mek-
lēdama” sagatavoja Milda Lasmane 
– vēlāk Deju svētku virsvadītāja.

1939. gada 4.septembrī Rīgā noti-
ka Mazpulku 10 gadu jubilejas svēt-
ki. Daļa mazpulku gāja parādē, daļa 
dejoja tautas dejas, daļa vingroja. 
Mēs, Pļaviņu ģimnāzijas mazpulcē-
ni, vingrojām. Šo skaisto dienu nevar 
aizmirst – mēs, lauku bērni, Rīgā!

1940. gada jūnijs. Pļaviņu ģimnā-
zijā notika izlaiduma balle. Dejojām. 
Ap pulksten 24.00  ienāca zālē zēni 

ar ziņu – krievu tanki pāri Latvijas 
robežai. Tā bija Mazpulku pēdējā 
diena...

Milda Švalbe atceras:
- 803. Jērcēnu sešklasīgās pamat-

skolas mazpulkā es iestājos 1935. ga-
dā desmit gadu vecumā kā jaun-
biedrs. To vadīja skolotāja Nadežda 
Liepa ar palīgu Artūru Zāli, bet no 
skolnieku vidus tiešais priekšnieks 
bija Ēvalds Viļumsons. Un tieši viņš 
ar savu enerģiju, dedzību, sirsnību 
un gudrību iedvesmoja mūs, visus 
dalībniekus, un padarīja  manus 5 
bērnības gadus par neaizmirstamu 
un brīnišķīgu leģendu.(..)

Mazpulku organizācijā skaists no-
tikums bija ikviena sanāksme gan 
ziemā, gan vasarā. Ziemā uz lielāka-
jām sanāksmēm pulcējāqmies skolā 
svētdienās. (..)

Agronoms Pavasars vai Gaujers 
informēja par svarīgāko zemkopju 
darbā. Pēc tam sekoja ;priekšnesumi 
un dziesmas. Vienmēr tika dziedāta 
Mazpulku himna. Ar sajūsmu pēc 
tam dziedājām toreizējās patriotis-
kās dziesmas(..). Un atkal tieši Ēvalds 
mūs aizrāva gan ar tām, gan tautas 
dziesmām. Reizēm pārgājām pat pie  
apdziedāšanās dziesmām. Un dejo-
jām jau arī! (..)

Vasarā pulcējāmies kādā no pa-
gasta pirmrindas saimniecībām. Ar 
to iepazināmies, notika arī sacensī-
bas apkārtnes vērošanā, govju slauk-
šanā, zirga jūgšanā, adīšanā u.c. 

Vasaras kulmināciju, protams, sa-
sniedza sporta svētkos ar kaimiņu 
mazpulku piedalīšanos  un nometnes. 
Es gan paguvu piedalīties tikai vienā 
tādā – 3 dienu nometnē Zvejnieku līcī 
pie Gaujas netālu no Strenčiem.

Sagatavots pēc LA informācijas

Mazpulku kustība 
nav aizmirsta

Kārlim Ulmanim –135
Kārļa Ulmaņa 135. dzimšanas dienu Latvijas Mazpulki atzīmēja, maz-

pulku dalībniekiem piedaloties svētku norisēs mājā - muzejā “Pikšas” un 
izveidojot tradicionālo rudens ziedu kompozīju.
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Lieliskās dienas Dagdā
Visu gadu mazpulcēni čakli ro-

sās, lai varētu piedalīties Vislatvi-
jas vasaras nometnē „Visu daru es 
ar prieku”. Nometne ar katru gadu 
kļūst starptautiskāka, jo šogad no-
metnē piedalījās jaunieši no Dāni-
jas, Spānijas, Igaunijas, Ungārijas, 
Vācijas. Nometnei laikā no 30. jū-
lija līdz 3. augustam bija izvēlēta 
teikām apvītā Dagda, kas atrodas 
Latgales augstienes austrumu no-
gāzē, līčiem bagātā  Dagdas ezera 
rietumgalā. Pilsētas tiesības Dag-
da ieguvusi tikai 20 gadus atpakaļ, 
bet tās vēsture sniedzas daudz se-

nākā pagātnē. Iepazīstot pilsētu 
un tās apkārtni , sapratām , cik se-
natne ir nozīmīga  pašiem iedzī-
votājiem, jo sastapām vienreizējus 
cilvēkus, kuri brīvprātīgi uzņēmu-
šies izzināt savu senču pagātni un 
izveidojuši pat privāto muzeju. 
Nometnes laikā bērniem un vadī-
tājiem bija iespēja noskaidrot, kā-
pēc Dagda tika dēvēta par žīdu 
pilsētu, kāda ir saistība Dagdai ar 
feniksu, kurš attēlots pilsētas ģer-
bonī, kādas briesmas slēpj Lubā-
niņš, uz kurieni ved Dagdas ala.

   No mūsu novada piedalījās 16 

dalībnieki,- Sunākstes,  Seces,  
Staburaga mazpulcēni. Dalības 
maksu sedza paši mazpulcēni, bet 
ceļa izdevumus - Jaunjelgavas no-
vada dome. Nodarbības mazpul-
cēniem , kuri bija sadalīti 15 gru-
pās, sākās ar iepazīšanās spēlēm 
un komandu veidošanu. Par ko-
mandu galvenās rūpes uzņēmās 
studenti - brīvprātīgie jaunieši no 
mazpulku Rīgas klubiņa. Mazpul-
cēniem tas ļoti patīk, jo jaunieši ir 
radoši, atraktīvi, atbalstoši. Katrā 
komandā bija jāuzņem arī kāds 
ārzemju viesis, tas palīdzēja no-

stiprināt svešvalodu zināšanas. 
Saistošas bija nodarbības „Izzini 
mežu!”, ekskursijas uz Rāznas Da-
bas parku, Andrupenes lauku sē-
tu, Kroma kalnu , Latgales mini-
zoodārzu „Viesturi’.

Mazpulcēniem neaizmirstama 
paliks spēle ar teatrāliem, krimi-
nāliem un   sportiskiem elemen-
tiem „Izmeklēšana Dagdā”, kuras 
pareizo atbildi zināja tikai spēles 
sastādītājs.

Mazpulku vadītāji guva zināša-
nas vides izglītībā, sirdsizglītībā, 
tikās ar vēsturniekiem, kultūras 

darbiniekiem, interešu izglītības 
organizatoriem, apmeklēja baznī-
cas, jaunizveidoto meža muzeju, 
Andrupenes lauku sētā degustēja 
Latgales nacionālo virtuvi, Kroma 
kalnā tikās ar viduslaiku bruņi-
niekiem.

   Visi sasmēlāmies jaunas ide-
jas, saules un ūdeņu enerģiju, gu-
vām pozitīvas emocijas jaunam 
darbu cēlienam.

 
Astrīda Mencendorfa, 295. 

Seces un 720. Staburaga 
mazpulku vadītāja

Mazpulku  vadītāji Kroma kalnā ar viduslaiku bruņiniekiem Komandas steidzas veikt kārtējo uzdevumu

Nometnes dāvana Dagdas vidusskolaiUzvarētājkomandas apbalvošana

Mazpulcēni no Seces, Sunākstes, Staburaga mazpulkiem Rīta rosme nometnē
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Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstītais projekts „Visu daru es ar prieku!” ir sekmīgi noslēdzies, 
un lielāka vai mazāka gandarījuma sajūta ir pārņēmusi gan bērnus un jauniešus, gan seniorus, gan mazpulku 
vadītājus.

Projekta kvantitatīvie rezultāti:
• izstrādāta 144 stundu apmācību programma, ko turpmāk var izmantot mazpulki savā ikdienas darbā;
• projektā pusotru gadu aktīvi darbojušies 30 seniori un 379 bērni un jaunieši;
• notikuši 2 interesanti un vērtīgi semināri senioriem un mazpulku vadītājiem;
• iegādāti daudzveidīgi nodarbību materiāli un inventārs par 18000 LVL;
• noorganizētas 4 kvalitatīvas vasaras nometnes;
• notikuši 4 aizraujoši un oriģināli rudens pasākumi;
• 14 mazpulku pārstāvji piedalījušies 3 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Šveici;
• izstrādātas divu pašvaldību un Mazpulku sadarbības programmas.
Projekta kvalitatīvie rezultāti:
• Jaunas prasmes bērniem un jauniešiem;
• Darba prieks un gandarījums senioriem;
• Aktīvāka mazpulka darbība pagastā un novadā;
• Vasaras nometnes trūcīgiem lauku bērniem Krotē, Staļģenē, Kārķos un Ļaudonā;
• Mazpulku reklāma Pļaujas svētkos Ausekļu dzirnavās un Ates muzejā, Ventspils novada pagastu dienā 
   un novada muzejā Jēkabpilī;
• Laba organizācijas publicitāte.
Izstrādājot mazpulka un pašvaldības sadarbības modeļus, esam nonākuši pie vairākiem secinājumiem.
Lai pašvaldībā veiksmīgi darbotos mazpulks, svarīgi ir 4 faktori:
*  pārliecināts un talantīgs mazpulka vadītājs;
*  aktīvi un darbīgi bērni un jaunieši;
*  atsaucīgi pašvaldības deputāti un darbinieki;
*  finansiāls atbalsts mazpulka pamatdarbības nodrošināšanai.

Taču, kamēr valstī nebūs radīta vienota atbalsta sistēma jaunatnes organizāciju darbībai, mazpulku pastāvēša-
na joprojām būs atkarīga no atsevišķu cilvēku entuziasma un atsevišķu pašvaldību izpratnes.

Ilze Kļava,
projekta vadītāja

 PAŠVALDĪBAS UN MAZPULKA SADARBĪBAI
Strādājot projekta „Visu daru es ar prieku!” īstenošanā, Ķekavas novada pašvaldība devusi nopietnu iegul-

dījumu, atbalstot projekta īstenošanu un mazpulka „Dzirkstelīte” darbību, kā arī izveidojot Ķekavas novada 
pašvaldības un mazpulka sadarbības paraugprogrammu. Tās tapšanā daudz paveikusi Ķekavas novada paš-
valdības Attīstības daļas vadītāja Astrīda Vītola.

Ar programmu var iepazīties projekta materiālos, tā būs pieejama mūsu biedrības mājaslapā. Laikrakstā 
publicējam sadarbības modeļa shēmu un būtisku fragmentu – par konkrētiem mazpulka un pašvaldības 
uzdevumiem, kas var noderēt katram mazpulkam un pašvaldībai sadarbības pilnveidošanā.

MAZPULKA ĪSTERMIŅA MĒRĶI 
• Sadarbībā ar pašvaldību veicināt mazpulku organizāciju attīstību un veidošanos, tajā skaitā Ķekavas pagastā
   un Baložu pilsētā.
• Sadarbībā ar pašvaldību veicināt informācijas pieejamību, izveidojot mājaslapu, par brīvā laika pavadīšanas
   iespējām bērniem un jauniešiem.
• Veicināt jauniešu iesaistīšanos mazpulku organizācijās, veidojot saiknes ar citām NVO un jauniešu 
   organizācijām.
• Sadarbībā ar pašvaldību organizēt ikgadēju mazpulku popularizēšanas pasākumu.
• Sadarbībā ar pašvaldību ik gadu sagatavot vismaz vienu projekta pieteikumu.
• Sadarbībā ar pašvaldību veidot un paplašināt materiāli tehnisko bāzi Ķekavas novada mazpulkam 
  (zemes apstrādei, amatniecības popularizēšanai, muzeja modernizācijai).

MAZPULKA UZDEVUMI
• Noslēgt Sadarbības līgumu ar pašvaldību.
• Izveidot informācijas apmaiņas platformu.
• Apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izstrādājot individuālus un grupu projektus kādā no darbības nozarēm 
  - lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā, tūrismā, vides apzināšanā.
• Izglītot un iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā ilgtspējīgai attīstībai.
• Rosināt saturīgi pavadīt brīvo laiku.
• Izzināt pagasta vēsturi, sagatavot jaunos gidus un nodrošināt Daugmales muzeja darbību.
• Veicināt bērnu un starptautisko sadarbību un veidot izpratni par vienotu Eiropu pasaules kontekstā.
• Piedalīties pagasta labiekārtošanas un sakopšanas darbos (Svētkalniņa, Nāves salas u.c. objektos).

PAŠVALDĪBAS UZDEVUMI
• Paredzēt finansējumu materiālu iegādei un projektu līdzfinansēšanai.
• Nodrošināt mazpulka darbību ar telpām un aprīkojumu.
• Piedalīties mazpulka organizētajos pasākumos.
• Nodrošināt  ar transportu uz pasākumiem.

Darbs, kas sniedza gandarījumu

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojekts “Visu daru es ar prieku!”, 
līgums Nr.2010.CH04/mac-105/10 Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

28. septembrī Siguldā, mākslu skolā „Baltais flīģelis” uz projekta noslēguma konferenci pulcējās projekta vadī-
ba, dalībnieki – mazpulku vadītāji un seniori, pašvaldību pārstāvji, viesi no Šveices Jauno zemnieku savienības.

8. septembrī notika Pļaujas svētki 
Alūksnes novada Viktora Ķirpa Ates 
muzejā, kas bija kā Vidzemes reģio-
na mazpulcēnu noslēguma pasā-
kums. Tajā piedalījās mazpulcēni no 
Valkas, Kārķu, Ziemeru, Strautiņu, 

Siguldas un Daugmales mazpulkiem, 
arī viņi izmēģināja senos lauku dar-
ba rīkus, izveidoja projekta prezen-
tācijas izstādi, muzeja zālienos izvie-
toja pašu veidotās ziedu bumbas  un 
atveda dāvaniņas loterijai. 

Pļaujas svētkos Atē

Darbināt tik lielu piena separatoru nemaz nav viegli.

Meitenes mācās strādāt ar senlaiku veļas mazgājamo mašīnu.

Vidzemes mazpulcēni iestādīja dekoratīvo koku rindu pie muzeja.
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2. septembrī Rīgas klubiņš un 
Kurzemes reģiona mazpulcēni de-
vās uz Ventspils Piejūras brīvdabas 
muzeju, kur piedalījās Ventspils 
Pagastu dienā.  Mazpulcēni no 
Jaunlutriņu, Šķēdes, Druvas, Kur-
sīšu, Padures, Virgas un Krotes 
mazpulkiem veica dažādus uzde-
vumus, izpētot tirgus piedāvājumu 
un izbraucot ar bānīti. Tirgus ap-
meklētāji varēja piedalīties Maz-
pulku loterijā.

14. septembrī Jēkabpils Vēstures 
muzejā – Krustpils pilī - notika 
viens no četriem Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas „NVO fon-
da” projekta “Visu daru es ar prie-
ku!” noslēguma pasākumiem. Tajā 
piedalījās Ludzas, Kārsavas, Krāsla-
vas, Rugāju, Ļaudonas, Kusas un 
Jēkabpils mazpulku 120 dalībnieki.

Jēkabpils mazpulcēni viesus pie 
ieejas pilī sagaidīja ar sālsmaizi. An-
nija Pelša pastāstīja, ka, cepot un 
pārdodot šo garšīgo maizīti, Jēkab-
pils mazpulka ilggadējais dalīb-
nieks, tagad LLU students un Rīgas 
klubiņa dalībnieks Jānis Utināns 
pelna maizīti studijām. 

Pagalmā visus sagaidīja pils saim-
niece, Jēkabpils Vēstures muzeja di-
rektore Inese Berķe ar saviem pava-
doņiem. Pēc brokastīm pagalmā no 
dalībnieku atvesto ziedu galviņām 
uzplauka četrlapu āboliņa lapiņa. 

Lielajā zālē Jēkabpils mazpulka 
dalībnieki bija iekārtojuši projekta 
norisi atspoguļojošu  izstādi. Gan-
darījumu par vērtīgā projekta akti-
vitātēm un kuplo tā dalībnieku pul-
ku izteica Jēkabpils domes priekšsē-
dētāja vietnieks Jānis Rasčevskis. 
Visus iepriecināja Latvijā vecākā 
mazpulku vecbiedra Valda Sakara 

apsveikums un novēlējums: „Roku 
rokā, plecu pie pleca! Daudz ko pa-
veiksim!” Mazpulku atbildīgā sek-
retāre Ilze Jukņeviča pasniedza vi-
ņam Latvijas Valsts bankas jubilejas 
piemiņas monētu ar Kārļa Ulmaņa 
portretu.

Spēle Rīgas klubiņa vadībā, gru-
pu darbs rotācijas kārtībā sešās ra-
došajās darbnīcās. Pils kāpņu vesti-
bilā Kates Zaharovas vadībā maz-
pulcēni izlozēja katrs sev kādu no 
Baltu kalendāra senajiem vārdiem, 
kuru ievija aprocītē. Garā galda zā-
lē ar Jolantas Grandānes padomu 
katrs izgatavoja improvizētu zirgu. 
Barona Korfa guļamistabā Ieva 
Berķe mācīja mazpulcēniem no pa-
pīra locīt liliju ziedus un taurenī-
šus. Lilijas zieds ir Korfu dzimtas 
ģerbonī. Pils Pelēkajā salonā , kura 
sienas rotā gleznas no muzeja fon-
diem ar Jēkabpils un Krustpils ska-
tiem, Ilutas Bērziņas rosināti, bērni 
runāja par mazpulka dalībnieka 
četrām pamatvērtībām, kas ietver-
tas mazpulku emblēmiņā, un to 
katrs izveidoja no sāls mīklas. Pils 
ēdamzālē smieklos, polkas soļos, ar 
hokeja nūju un bumbiņām muzi-
kālā pavadījumā mainījās rotaļas 
un spēles. Paldies Inesei Elksnei ar 

palīgiem! Pils Lielajā zālē Daces 
Lukšēvicas vadībā risinājās nopiet-
na senā teksta atkodēšana no Kārļa 
Mīlenbaha sastādītās latviešu valo-
das vārdnīcas.

Mazpulku vadītāji un skolotāji 
seniori iepazinās ar vīnogu audzētā-
ju selekcionāru Ēvaldu Pūpolu un 
mielojās ar vīnogām viņa vīnogu 
plantācijā Viesītes lauku teritorijas 
”Rudzīšos”.   

Pēc pusdienām Ieva Berķe, Iluta 
Bērziņa un Kate Zaharova  visus ie-
pazīstināja  ar  pili.

Katrs dalībnieks līdzi bija atvedis 
paša gatavotu lietiņu vai izaudzētu 
dārzeni labdarības loterijai. 

LM atbildīgās sekretāres Ilzes 
Jukņēvičas un mazpulku dalībnieku 
kopējā dialogā visi pārliecinājās, ka 
projekta gaitā bērni un jaunieši gu-
vuši jaunu pieredzi dzīves problēmu 
risināšanai un jaunas iemaņas dar-
bam un saturīgai brīvā laika pavadī-
šanai. Pirms apliecību saņemšanas 
par dalību projektā mazpulcēni ie-
saistījās kopējā spēlē. Visiem  garšo-
ja launags ar pašu sakulto svaigo 
sviestu .

Paldies visiem, kuri bija kopā ar 
mums šajā skaistajā rudens dienā! 

Spodra Purviņa

Diena Krustpils pilī

Top mazpulku emblēmas.

Sviesta kulšana Jolantas Grandānes vadībā. 

Ventspils  
Pagastu  
dienā

8. septembrī vadība, Rīgas klu-
biņš un Zemgales reģiona mazpul-
cēni devās uz Pļaujas svētkiem 
Bārbeles pagasta Ausekļu dzirna-
vās. Tur projekta dalībniekiem  no 
Staļģenes, Neretas, Penkules, Rem-
tes, Bārbeles un Anneniekiem bija 
iespēja izmēģināt senos darba rīkus 
un nogaršot putru no lielā putras 
katla, kurā bija pagatavoti pašu iz-
raktie kartupeļi. Svētku viesi varēja 
laimēt mazpulcēnu produkciju, 
piedaloties Mazpulku loterijā. 

Zemgalieši 
Ausekļu 
dzirnavās
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Vasarā mums bija daudz skaistu 
starptautisku piedzīvojumu, kuros 
iesaistījušies gan mazpulcēni, gan 
mazpulku vadītāji. Krotes, Liepu-
pes un Engures mazpulku vadītājas 
devās apmācībās uz Poliju, Jaunlut-
riņu un Remtes mazpulku vadītā-
jas guvušas pieredzi Zviedrijā, bet 
Rīgas klubiņa dalībnieki pabijuši 
Igaunijā, Polijā un Šveicē. Ja arī Tev 
pagaidām nav bijusi iespēja doties 
uz ārzemēm, tad noteikti esi saticis 
tos ārzemniekus, kuri viesojās pie 
mums.

 Līdz vasaras vidum pie mums 
strādāja Olivers no Vācijas, joprojām 
brīvprātīgo darbu veic  Ignasio no 
Spānijas, bet nometnē Tu varēji sa-
tikties ar mazpulcēniem no Igauni-
jas un Dānijas. Pie mums Saulesdār-
zā viesojušies pārstāvji no Amerikas 
un Norvēģijas. Šveices projekta no-
slēgumā tikāmies ar Šveices Jauno 
zemnieku kluba pārstāvjiem.

 Turpinājumā - mazi stāsti no 
tiem, kuri pabijuši šajos pasākumos.

MAZPULKU NOMETNE 
IGAU NIJĀ 

Lolita Hercoga:
 - Par mūsu iespaidiem no Igau-

nijas 4H vasaras nometnes varējāt 
lasīt iepriekšējā „Mazpulka” numu-
rā. Septiņi Rīgas klubiņa brīvprātī-
gie devās uz mazpulku nometni 

Starptautiskā vasara
Igaunijā, lai piedalītos un redzētu, 
kā tā tiek organizēta tepat kaimi-
ņos. Mūsu galvenais uzdevums bija 
vadīt bērniem latviešu valodas no-
darbības, kuras atdzīvinājām ar ro-
taļām un dziesmām. Vasaras no-
metnes ir ļoti gaidīts pasākums, kur 
bērniem atpūsties, atkal redzēties 
ar jauniegūtajiem draugiem un ļau-
ties piedzīvojumiem, tāpēc turp-
māk arī Igaunijā vasaras nometnes 
tiks organizētas katru vasaru. 

SVEICIENI NO DĀŅU MAZ-
PULCĒNIEM 

Malene Schellerup Holm:
 - Latvijas Mazpulku nometne 

bija ļoti skaists ceļojums. Šajā ne-
dēļā Dānijas 4H kluba pārstāvji ie-
mācījās ļoti daudz par latviešu kul-
tūru, par to, kas ir 4H klubs Latvijā 
un kādas aktivitātes šeit tiek orga-
nizētas. Mēs iemācījāmies arī to, 
kā komunicēt ar dažāda vecuma 
jauniešiem. Šis ceļojums bija ļoti 
jauks, un mēs to nekad neaizmirsī-
sim. Bija patīkami satikt tik daudz 
labu un atvērtu cilvēku. Liels pal-
dies par brīnišķīgajām dienām! 
Sirsnīgi sveicieni no Dānijas 4H 
komandas! 

EIROPAS LAUKU JAUNAT-
NES SALIDOJUMS POLIJĀ 

Anda Jēkabsone, Dita Mukāne:

- Vēl Dagdas nometnē gūto po-
zitīvo emociju varā nākamajā rītā 
sākās mūsu ceļš uz Eiropas Lauku 
jaunatnes salidojumu jeb t.s. ralli-
ju Polijas ciematā Žerkovā. Latviju 
tajā pārstāvēja 5 jaunieši – Anda 
Jēkabsone, Dita Mukāne, Līga 
Bernāne, Laila Zupa un Āris Bren-
cis. 

Salidojums sākās ar rallija at-
klāšanas ceremoniju. Uzrunas tei-
ca dažāda līmeņa vietējās amat-
personas, uzstājās poļu tautas deju 
grupa, arī citas vietēja mēroga sla-
venības. Katras valsts pārstāvji bija 
tērpušies savos nacionālajos tēr-
pos, un latviešu skaistie tautas tēr-
pi un ziedu vainadziņi radīja lielu 
interesi un sajūsmu citu dalībnie-
ku vidū. Dažiem mūsu vainadziņi 
tik ļoti iepatikās, ka vēlāk nācās 
mācīt, kā tādus uzpīt. 

Dienas tika aizvadītas, māco-
ties, kas ir labs līderis, kādi ir vadī-
bas stili un kā visveiksmīgāk vadīt 
savas organizācijas. Nedēļas laikā 
mums bija arī iespēja apmeklēt 
vairākus vietējos uzņēmumus. Po-
lijas skaisto dabu izbaudījām laivu 
brauciena laikā. 

Salidojuma laikā notika arī Ei-
ropas Lauku jaunatnes organizāci-
jas ģenerālā asambleja, kurā tika 
vēlēta jaunā valde un pieņemti citi 
svarīgi lēmumi. Par jauno Rural 

Youth Europe priekšsēdētāju tika 
ievēlēta Kadri Toomingas no Igau-
nijas! Latviju Ģenerālajā asamble-
jā pārstāvēja Anda Jēkabsone no 
Džūkstes. 

Neatņemama rallija sastāvdaļa 
ir internacionālā bufete. Šajā vaka-
rā bija iespēja izbaudīt visdažādā-
kos Eiropas valstu tradicionālos 
ēdienus un dzērienus. Interesantas 
bija arī valstu prezentācijas, kuru 
laikā delegācijas rādīja savu valstu 
tradīcijas, dejas, dziesmas.

Rallijā tika izspēlētas daudz un 
dažādas spēles un atrakcijas, iepa-
zīti daudz jaunu cilvēku, uzņemtas 
filmiņas, gūta interesanta starp-
kultūru pieredze, iepazīta daļa 
plašās Polijas un lieliski pavadīta 
nedēļa. Skaista bija noslēguma ce-
remonija

Rallijs ir lieliska pieredze, ik-
viens var gūt jaunas idejas, jaunu 
motivāciju, draugus, fantastiski 
pavadītu laiku, kā arī vēlmi to pie-
dzīvot vēlreiz.

 
SEMINĀRS ŠVEICĒ 
Madara Jaunzema, Lolita Her-

coga:
- Kādā drūmā rudens dienā mēs 

abas devāmies no Rīgas uz kalnai-
no un saulaino Šveici,  uz Rural  
Youth  Europe rudens semināru 
„Protect the environmet for your 

future”.  No 3. līdz 10. novembrim 
dzīvojām jauniešu hostelī „Rotsc-
huo” (Sarkanā kurpe) pilsētiņā 
Gersau. Katru dienu baudījām 
skaisto Lucernas ezera krastu Rigi 
kalna pakājē ar brīnišķīgu un kat-
ru dienu mainīgu skatu uz Šveices 
Alpiem. Nedēļas laikā mums bija 
ļoti daudzveidīga programma ar 
grupu darbiem, prezentācijām, 
diskusijām un izzinošām ekskursi-
jām. Bija interesanti redzēt, kādas 
ir aktuālās ekoloģijas un dabas aiz-
sardzības problēmas  Šveicē un ci-
tās seminārā pārstāvētajās valstīs.

ŠVEICES SADARBĪBAS PRO-
JEKTA NOSLĒGUMS SIGULDĀ 

Jolanda Keller, Šveice:
- Paldies un vēlreiz paldies par 

lieliski organizēto vizīti Latvijā! 
Mums ļoti patika laiks, ko pavadī-
jām Latvijā, un mēs nolēmām kā-
du dienu šeit atgriezties!”

JA VĒLIES IESAISTĪTIES 
STARP TAUTISKAJĀ APMAI-
ŅĀ!

Gaidām pieteikumus no jaunie-
šiem, kuri nākamajā vasarā vēlētos 
doties apmaiņas programmā un 
Somiju vai Šveici. Vairāk informā-
cijas meklē pie mazpulku starp-
tautisko projektu koordinatora.  

Randa Medne

Pateicoties Saldus novada Attīstī-
bas biedrībai un ”Cemex Ideju fon-
dam”, mums,  Remtes un Jaunlutriņu 
mazpulku vadītājām  Initai Rullei un 
Maijai Zaļumai,  bija iespēja doties 
pieredzes braucienā uz Zviedriju, lai 
iepazītos ar turienes jauniešu orga-
nizāciju darbu, kā arī mēģinātu dibi-
nāt kontaktus sadarbībai.

Vizīte Stokholmā sākās ar Karaļa 
Gustava V fonda (www.gv90.se) bi-
roja apmeklējumu Karaļa pilī, kur 
mūs uzņēma fonda valdes loceklis 
Thomas Andreen. Fonda aktivitātes 
un interešu joma ir jaunieši, brīvprā-
tīgo darbs, izglītība, sports, līderu 
apmācība visā pasaulē, tomēr galve-
nokārt Zviedrijā. Thomas Andreen 
teica, ka labprāt sadarbotos ar bied-
rību ”Latvijas Mazpulki”, un starp-
tautiskā projekta ‘’Baltic 20’’ konfe-
rencē Latvijas delegācijai bija iespēja 
parādīt savu PowerPoint prezentāci-
ju, kā arī pastāstīt par savām organi-
zācijām. 

Daudz interesantas pieredzes ap-

guvām kopā ar biedrības ”Jaunie va-
nagi” (Unga Ōrnar) Stokholmas 
grupas vadītāju Bengtu Johanssonu. 
Organizācija pastāv 80 gadu, tās dar-
bības joma vērsta uz bērnu tiesību 
aizstāvību visā pasaulē un jauno lī-
deru audzināšanu. ”Jaunajos vana-
gos” biedri ir 13-19 gadu veci jaunie-
ši, kas paši izlemj, ko darīt. Zviedrijā 
ir 200 klubi ar 10-20 biedriem katrā. 
Pašlaik projekti Indijā, Moldovā, 
Tanzānijā, Baltkrievijā, Kaļiņingradā 
un citur. Organizācijas projekti ir ap-
jomīgi, līdzekļi nāk no Ulafa Palmes 
fonda. Iepazinām biedrības ārpus-
skolas darbu. Biedrība ir noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību par vairāku 
Stokholmas publisko parku apsaim-
niekošanu. Šajos parkos ir bagātīgi 
iekārtoti bērnu rotaļu laukumi un 
publiski jauniešu centri, dažviet tie 
iekārtoti kādā lielas mājas vienā dzī-
voklī. Jaunieši strādā brīvprātīgi, ta-
ču pašvaldība viņiem nedaudz mak-
sā. Jaunieši pieskata – izsniedz un 
vakarā savāc sīko inventāru – rite-

ņus, spēles u.c. Jauniešu centros strā-
dā 3-4 pieaugušie, kam maksā paš-
valdība, un vismaz viens no tiem ir 
pedagogs vai students, kas šeit prak-
tizējas. Man ļoti patika šo jauniešu 
centru darbība - viss vienkārši, dara 
to, kas patīk un interesē, taču bēr-
niem un jauniešiem tiek mācīts, ka 
viss ir jānopelna. Viņi turpat parkā 
taisa ģimeņu barbekjū pasākumus, 
cep un pārdod pankūkas (arī mūs 
sacienāja), izīrē galdus citiem un tir-
gojas paši, pārdod arī lietotas grāma-
tas, spēles, traukus un sapelnīto nau-
du izlieto savām aktivitātēm. Kafijas 
kanna pieejama katram, taču kaut 10 
kronas ir kastītē jāiemet – bagātajā 
Zviedrijā bērnam māca, ka viss kaut 
ko maksā... Mēs Latvijā varbūt pārāk 
daudz dodam par velti un audzinām 
patērētāju sabiedrību?

  Vēl iepazinām bagātU un lielU 
kristīgU organizācijU darbam ar 
jaunatni – YMCA,  tās paspārnē dar-
bojas ap 3000 bērnu, kas brīvo laiku 
pavada trenažieru zālēs, spēlē bas-

Pēc pieredzes uz Zviedriju

ketbolu, nodarbojas ar vieglatlētiku, 
dzied  koros, spēlē simfoniskajā un 
džeza orķestrī. Darbības joma - in-
ternacionālais darbs, apmaiņas prog-
rammas. 

 Apmeklējām 4H fermu Stokhol-
mas lauku reģionā Acalla. Liela lau-
ku ferma ar cūkām, liellopiem, zir-
giem, bioloģisko produktu veikaliņu, 
kurā brīvdienās un vakaros pēc sko-
las mazpulcēni apgūst lauksaimnie-
cības iemaņas praktiskos darbos. 
Brauc arī pilsētas bērni no Stokhol-

mas. Vairākas vienkāršas kafejnīcas, 
kurās bērniem darboties, lieliska vie-
ta vasaras nometnēm. 

Trešā diena pilnībā tika veltīta 
sporta biedrību darbam. Ārpus Stok-
holmas pie ezera man ļoti interesants 
un arī pie mums viegli izveidojams 
šķita trenažieru parks brīvā dabā no 
apaļkokiem. Mana vēlme – rast ie-
spēju šādu trenažieru zāli (grūti sa-
bojājamu) brīvā dabā izveidot pie 
Jaunmuižas jauniešu centra.

Maija Zaļuma
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Paldies ģimenēm!

Šīgada Projektu forumi notika Jūr-
malā (Slokā un Kauguros) 13.oktobrī, 
Liepājā un Rīgā 20. oktobrī, Krustpilī 
– 9.novembrī. Katrā forumu norises 
vietā organizatori piedāvāja atšķirīgu 
programmu. Arī šoruden forumos 
Latvijas Mazpulku pateicības un lab-
vēļu balvas saņēma ģimenes, kas at-
balsta savu bērnu darbošanos un viņu 
mazpulka darbu.

Atšķirīga no tradicionālā formā-
ta mazpulku dalībniekiem šoruden 
bija arī iespēja izvēlēties, kādā veidā 
iepazīstināt ar savu projekta gada 
veikumu: tirgoties ar paša audzēto 
vai darināto, organizēt atrakcijas 
tirgus dalībniekiem un apmeklētā-
jiem, demonstrēt savam projektam 
veltītu instalāciju vai piedalīties 
publiskās runas konkursā. Kā jau 
viss jaunais, šīs idejas īstenošana bi-
ja gan aizraujoša un interesanta, 

gan parādīja arī nepilnības un radī-
ja ieceres, kā tās iespējams novērst. 
Savu vērtējumu un idejas nākama-
jiem forumiem aicināti izteikt kā 
mazpulcēni, tā vadītāji. 

Un šeit, lūk, mūsu 2012. gada 
Projektu forumu veiksminieki!

Tirgotāji
Laura Sīpola (Džūkste), Una 

Skopiņa (Ziemeri), Vineta Simsone 
(Zante), Alekss Krontāls (Annenie-
ki), Valters Mančass, Andris Man-
čass (Lapmežciems), Roberts Kat-
lāps (Krote), Līva Vidžupa (Saldus 
„Šķūnis”), Annaklāra Lignicka 
(Lutriņi), Juris Roga, Marta Ekševi-
ca, Andris Aleksīns (Penkule), An-
nija Černoglazova (Tirza).

Publiskā runa 
Adrija Žilinska (Annenieki), 

Laura Judīte Franckeviča (Pūre), 
Baiba Bērtiņa  (Strautiņi),  Kristaps 

Norenbergs, Renāte Ķeķe (Krote), 
Kintija Kalviņa, Linda Jirgensone 
(Remte), Mārtiņš Dombrovskis 
(Penkule), Agnese Kainaize, Renāte 
Jermolajeva (Madona), Aivars 
Dunskis (Krāslavas VĢ), Vita Kalve 
(Sūnas), Intars Briedis (Liezēre).

Instalācijas
Matīss Norenbergs, Egita Ķeķe 

(Krote), Marta Lukševica (Virga), 
Sanija Ozola (Lapmežciems), Irina 
Adeleviča (Pasiene), Normunds 
Lucijanovs (Jēkabpils „Skudrupūz-
nis”), Beāte Taškāne (Sece).  

Atrakcijas
Dagnis Venko, Asnate Korsīte ( 

iemeri), Ariandra Ķupe ( Virga), 
Beāte Barbara Kaļiņina, Kristers 
Kairis (Krote), Samanta Turka (Rem-
te), Dārta Medne (Ilzene), Gustavs 
Šēnbergs (Viesīte), Aivars Lucija-
novs (Jēkabpils „Skudrupūznis”).

Projektu forumu 2012 veiksminieki

2012. gada forumos Latvijas Mazpulku padome izteica Pateicību un dā-
vināja par mazpulku labvēļu no ASV - vecbiedru Jūlija Vildes un Arvīda 
Bļodnieka - ziedojumu Siguldas kokaudzētavā „Pīlādži” iegādātas ābelītes 
ģimenēm, kas īpaši atbalsta savu bērnu darbošanos mazpulkā, kā arī maz-
pulka darbību:

Krontālu (Annenieku), Dzenīšu (Augšgaujas), Mančasu (654.Lap-
mežciema), Ludvigu (Strautiņu), Spruktu (541.Zantes), Vītolnieku 
(29. Ziemeru), Boku (Ilzenes), Inese Ābele (Liepupes), Rogu (53.Pen-
kules), Cabuļu (Jaunlutriņu), Ķeķu un Kirhneru(114.Krotes), Muce-
nieku (583.Kapsēdes), Meļķertu ( Kursīšu „Bitīte”), Freimaņu (17.Pa-
dures), Kristīne Gulbe ( Pelču), Čeļinovu (Pūņu), Balceru (Šķēdes), 
Cukuru (Virgas), Vīsupu ( Rugāju), Vrubļevsku (104. Dagdas), Dubov-
sku (1055.Rožupes), Liepu (116.Neretas), Kļukovsku (132.Kalupes), 
Černoglazovu (165.Tirzas), Mihoļaškinu (295.Seces), Adeļeviču (407.
Pasienes), Duplinsku (477.Nautrēnu), Grundspeņķu ( 50.Sunākstes), 
Cigļu (568.Litenes), Kaufmaņu (Staburaga), Somu (755.Špoģu), Steli-
kovu (Ciblas), Krēsliņu (Dignājas), Buiniču (Grāveru), Lucijanovu (Jē-
kabpils „Skudrupūznis”),  Purpišu (Kārsavas „Ceļteka”), Krikovu 
(Krāslavas pamatskolas), Šķesteru (Mežvidu „Cielaviņa”), Akermaņu 
(Šķeltovas).

Saulainā 20. oktobra dienā Pen-
kules, Ilzenes, Liepupes , Daugma-
les un Staļģenes mazpulks devās 
uz Rīgu, lai prezentētu šajā gadā 
paveikto, kā arī izpildītu šī foruma 
galveno uzdevumu - reklamētu 
biedrību „Latvijas Mazpulki” rī-
dziniekiem. Uzdevums bija sarež-
ģīts, jo īpaši tirgotājiem, jo nācās 
konkurēt ar visiem citiem Kalncie-
ma ielas tirgus tirgotājiem un iz-
mēģināt dažādus klientu pievilinā-
šanas veidus. Pavisam droši varam 
teikt, ka mazpulcēni bija labu labie 
konkurenti ierastajai tirgotāju 
publikai, jo daudzi pamanījās no-
pelnīt vairāk par 30 un pat  40 la-
tiem.

Savukārt Staļģenes mazpulka 
skaistos kļavu lapu pušķus veidoja 
ne tikai mazpulcēni un tirgus viesi, 
bet arī Rīgas klubiņš.

Pasākuma noslēdzošā daļa noti-
ka Rīgas Dabaszinību skolā, kur 
notika radošas aktivitātes vides iz-
glītības jomā.

Liels paldies Kalnciema ielas 
kvartālam (http://www.kalnciema-
iela.lv ), ka uzņēma Mazpulkus un 
deva iespēju parādīt sevi neierastai 
publikai, kā arī Rīgas Dabaszinību 
skolai par interesantajām nodarbī-
bām un atvēlētajām telpām pasā-
kuma noslēguma daļai. Paldies 
mazpulkiem par čaklo darbošanos 
un izturību, ceram ka nākamgad 
arī būs iespēja tirgoties Rīgā un vēl 
lielākā pulkā.

Līga Bernāne, Rīgas klubiņa 
brīvprātīgā

Kā mēs 
Kalnciema 
tirgū 
rādījām 
mazpulkus   

Penkules mazpulka bagātīgais pie-
dāvājums.

Kļavu pušķi māca veidot Madara 
Jaudzema.

Nodarbība Dabaszinību skolas Interaktīvajā siltumnīcā.
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Mēs bijām Mazpulku forumā 
Slokā. Pārstāvējām 654. Lapmež-
ciema mazpulku. 

Visu nedēļu veidojām instalāci-
ju, kuru aizstāvējām. Stāstījām par 
padarīto, runājām tautas dziesmas 

un bijām sameklējušas arī dzies-
mu. Tā kā mēs forumā piedalījā-
mies pirmo reizi, īsti nezinājām, kā 
tas darbiņš darāms. Beigās izrādī-
jās, ka viss bija ļoti labi, jo saņē-
mām varenu dāvanu – spēli „Mo-

nopols”!
Mums forumā ļoti patika iet uz 

nodarbībām floristikā un kokap-
strādē un arī aktīvās spēles.

Sanija Ozola
Luīze Elīna Skudra

Mūsu pirmais forums

Dalos pieredzē par to skaistāko 
un jaukāko, kas bija forumā Slokā. 
No Alūksnes novada uz Latvijas 
Mazpulku forumu brauca kopā 40 
dalībnieki no Ziemeriem, Liepnas, 
Strautiņiem un Alūksnes, lai pie-
dalītos Foruma šogad jaunajā for-
mātā. Viskuplāk bija pārstāvēti tir-
gotāji. Mazpulcēni tirgojās ar dār-
zeņiem, un Liepnas mazpulks bija 
satarojis savus maisiņus ar garšau-
giem un mājās sietu sieru. Pircēji 
varēja tikt pie Alūksnes mazpulcē-
nu gardumiem - mājas tortēm, tē-
jām, pupiņām vai Ziemeru maz-
pulka dāvinātiem suvenīriem un 
citām precēm.

Tirgus dalībniekus iepriecinā-
ja dažādas spēles. Liela piekrišana 
bija Ziemeru mazpulka spēlei 
,,Slazds’’, kuru klauniņa tērpā vadī-
ja Dagnis Lemko un kurā saldās 
balviņas dalīja pūcīte Asnate Kor-
sīte. 

      Strautiņu mazpulka dalībnieki, 

prezentējot savos projektos paveik-
to,  izmēģināja spēkus publiskās 
runas konkursā. 

Šeit jāpiemin, ka laika trūkuma 
dēļ projekti tā īsti līdz galam netika 
novērtēti. To atzina paši mazpulcē-
ni. Līdz galam nebija pārdomāta 
arī sīpolu virteņu un dekoru no-
vērtēšana, jo tie netika izvietoti un 
stāvēja turpat uz grīdas vestibilā. 
Mazu popularitāti ieguva arī lote-
rija. 

Sīpoli gan tika svērti un meklēts 
smagākais. Reģistrēja arī  zemnie-
ku  saimniecībai ”Ezerkauliņi ‘’ 
nodoto sīpolu daudzumu. Visvai-
rāk - 690 kg - bija nodevusi Evelīna 
Pauloviča no Ziemeru mazpulka.
Pēc intensīvās tirgošanās visi devās 
uz Slokas pamatskolu pusdienās, 
pēc tam uz radošajām  darbnīcām, 
kuras bija sagatavojusi Asaru maz-
pulka vadītāja Evija Majore. Jauka 
bija mazpulku vadītāju fotografē-
šanās un kopbilde ar rāmīti , kuru 

radošajā darbnīcā paši izgatavojām 
no koka. Igauņu viesu darbnīcā ti-
ka mācītas igauņu dejas. Bija Mār-
tiņu gaiļa veidošanas darbnīca, 
kļavu lapu rožu un citas radošās 
darbnīcas.

Foruma noslēgumā - liels pal-
dies organizatoriem - Rīgas klubi-
ņam, Ilzei Jukņēvičai, Evijai Majo-
rei, darbnīcu vadītajām.

Visi saņēma sertifikātus un sil-
tas, daudzkrāsainas cepurītes , 
balviņas par labākajiem sasniegu-
miem. Atzīstama ir mazpulku 
tradīcija, ka forumos tiek suminā-
tas ģimenes, kuras atbalsta maz-
pulku darbošanos. No Alūk  snes 
novada Ziemeriem atzinību saņē-
ma Vītolnieku ģimene un no 
Strautiņu mazpulka - Ludvigu ģi-
mene.

Jānis Bērtiņš,  Ziemeru maz-
pulka vadītājs, Alūksnes novada 

mazpulku darba koordinators

Šoruden Slokā – 
foruma jaunajā formātā

20. oktobrī vēju pilsēta Liepāja 
uzņēma Kurzemes čaklākos maz-
pulcēnus ļoti laipni - ar saulīti, at-
vērtību un omulīgu noskaņu pilsē-
tas Zaļajā tirdziņā. Par īpašo no-
skaņu rūpējās tirgus saimniece un 
muzikanti, kā arī paši mazpulcēni 
ar savām atraktivitātēm - spēlēm 
un  rotaļām, kurās iesaistīja tirgus 
apmeklētājus. Acīm baudījumu un 
iedzīvotājiem informāciju par maz-
pulcēnu darbu un aktivitātēm snie-
dza gan mazpulcēnu veidotās in-
stalācijas, gan ļoti daudzie un pilnie 
tirgotāju galdi, kas bija koši un 
daudzpusīgi noformēti. Pašai man 
ļoti patika Lutriņu mazpulka vei-
dotais ‘’Rudentiņš’’- bagātais vīrs.

Nopietnākā projektu aizstāvēša-
nas daļa notika Liepājas BJC, kas 
gan bija turpat netālu, taču pietie-
kami tālu, lai tirdzinieki neko no šī 
pasākuma daļas neredzētu, un tā-
dēļ neguva iespaidu par to, ko un 
kā darījuši citi mazpulki. Tāds bija 
mūsu - kopējo mājupbraucēju vie-
doklis, ka šis jaunais foruma mo-
delis nav tik labs kā agrākais, kad 
visi foruma dalībnieki bija vienko-
pus un varēja redzēt un dzirdēt, ko 
darījuši citi. Bija arī viedokļi, ka 

šogad forumā tiek vērtēta mazpul-
cēna uzstāšanās prasme  nevis lie-
lais visas vasaras darbs, un varbūt 
tas nav īsti pareizi, jo, lai  uzstātos 
lielas publikas priekšā, ir vajadzīga 
liela drosme, ne visi to pusaudžu 
vecumā ir spējīgi. Tāpat bija zinā-
ma neapmierinātība ar vērtēšanas 
kritērijiem, kas atšķīrās no iepriekš 
zināmā un arī starp vērtētāju gru-
pām. Ja, piemēram, forumā vairāk 
punktu deva tiem tirgotājiem, kas 
teica, ka paši visu ražojuši vai au-
dzējuši, tad instalāciju darinātā-
jiem, gluži pretēji, par uzvarētājiem 
noteica tos, kuru instalācijas vei-
dojusi visa ģimene kopā. 

Nevajadzētu šo manis pieminē-
to uztvert kā ļaunprātīgu kritiku, 
bet padomāt par šo tēmu, nākoš-
gad organizējot forumus, jo, ma-
nuprāt, bērniem no pasākuma jā-
brauc mājās iepriecinātiem un 
gandarītiem. Pusaudži ir tā publi-
ka, kas ļoti saasināti uztver netais-
nību un neskaidrības.

Kopumā diena bija skaista un 
piepildīta, ar pilsētas iepazīšanu 
”pa notīm” un no putna lidojuma, 
kaut to, ko gids stāsta gandrīz kilo-
metru garas kolonas priekšā, pilsē-

tas troksnī dzirdēja vien paši priek-
šējie. Bērni teica, ka vairāk patikusi 
citu gadu kopējā darbošanās, kad 
arī vadītājiem bijusi iespēja ko jau-
nu iemācīties. Taču bija interesanti 
meklēt notis pilsētas bruģī, ielikt 
savu mazo plaukstiņu kādas mūzi-
kas slavenības roku atlējumā, no-
fotografēties pie Rokkafejnīcas 
skaistās skulptūras, meklēt objek-
tus pēc fotogrāfijas, satikt savus 
vasaras nometnes draugus. Tā bija 
saulaina diena gan tiešā , gan pār-
nestā nozīmē. Savādāka tā nevarē-
ja būt, ja tik daudz mazu, saulainu 
un dedzīgu sirsniņu satiekas vien-
kop!

Pasākuma noslēgums Liepājas 
BJC zālē bija mīļš un sirsnīgs, tika 
godināti uzvarētāji, darītāji, orga-
nizētāji. Ceļamaizei sagādātais 
milzīgais kliņģeris pazuda mazpul-
cēnu kārajās mutēs, slavējot šī pa-
sākuma organizētāju un milzu 
darba darītāju, Krotes mazpulka 
vadītāju Indru Zvirbuli. Liels pal-
dies visiem, kas pielika roku, lai 
šāds grandiozs pasākums varētu 
notikt!

Maija Zaļuma, 
Jaunlutriņu mazpulka vadītāja

Mazpulki vēju pilsētā 
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Ar mazpulku himnas ierakstu 
diskā Krustpils mazpulka priekšnie-
ka Matīsa Navenicka izpildījumā ie-
sākās Latgales mazpulku forums, 
kurā piedalījās 350 dalībnieku un 
viesu. 

Darbīgā gaisotnē mazpulcēni pre-
zentēja projektus un tirgojās. Pēc 
projektu aizstāvēšanas varēja darbo-
ties uz alpīnistu sienas, spēļu istabā, 
karaoke darbnīcā, veidot pateicības 
ziedu, noskatīties filmu par mazpul-
cēniem, piedalīties mazpulka koka 
stādīšanā un līdzi darboties Lāčplēša 
dienas ieskandināšanā.

Rīgas kluba dalībnieki sekmīgi ti-
ka galā ar mazpulku projektu aizstā-
vēšanas novērtēšanu. Paldies Rīgas 
klubiņa jauniešiem, Mazpulku atbil-
dīgai sekretārei Ilzei Jukņevičai un 
padomes priekšsēdētājai Ilzei Kļa-
vai. 

Prieks uzklausīt foruma dalībnie-
ku atsauksmes.

Aivars Lucijanovs: „Mums patika, 
ka bija iespēja ne tikai mutiski aiz-
stāvēt.projektu, bet, piemēram, Re-
nāram bija iespēja pārdot izaudzēto 
un savākto, Aivaram - vadīt spēles, 
Normundam īpaši patika iespēja sa-
vu darbu prezentēt ar instalācijas pa-
līdzību. Liels paldies par siltajām ce-
purītēm un šalli! Lucijānovu ģimene 
saka paldies Arvīdam Bļodniekam 
un Jūlijam Vildem par atbalstu maz-
pulkiem un par ģimenei uzdāvināto 

ābelīti!”
Annija Pelša: „Man patika , ka 

diena bija piepildīta ar smaidu un 
prieku.”

Matīss Mavenickis: „Man vislabāk 
patika koku stādīšana”. 

Krista Abatniece: „Patika ieklau-
sīties ģenerāļu paneļdiskusijas atbil-
dēs par viņu mīļākajiem mācību 
priekšmetiem skolā, par ticību Die-
vam, par Latvijas vērtībām, uzzināt, 
kas jādara, lai kļūtu par ģenerāli. 
Prieks bija saņemt Zemessardzes 56. 
kājnieku bataljona un avīzes „Brīvās 
Daugava” balvas par piedalīšanos ra-
došo darbu konkursā „Latvijas kara-
vīrs laikmetu griežos.””

Linda Kvedere: „Man prieks, ka es 
ar savu sīpolu virteni iepriecināju 
admirāli Gaidi Andreju Zeibotu. 
Noliku ziedus pie brīvības cīnītāju 
pieminekļa. Forša bija armijas virtu-
ve!”

Neretas mazpulka vadītāja Lidija 
Ozoliņa: „Pasākums bija bezgala 
jauks. Malači, jēkabpilieši! Mani 
mazpulcēni bija starā.”

Rēzeknes mazpulka „Taurenītis” 
vadītāja Dzintra Gribuste: „Paldies 
par jauku jauko forumu! Bija īsti 
patriotiska sajūta.”

Spodra Purviņa: „Daudz darba 
foruma organizēšanā bija ieguldījuši 
Krustpils pamatskolas direktore Vija 
Stiebriņa, mazpulka vadītāja Jolanta 
Navenicka, skolas kolektīvs.” 

Ģenerāļu kluba organizētajā jau-
niešu radošo darbu konkursā „Latvi-
jas karavīrs laikmeta griežos” pirmo 
vietu ieņēma Tirzas mazpulka dalīb-
nieki Jānis Nagobots un Jānis Pata-
povs, trešo vietu 60.Krustpils maz-
pulka dalībnieks Matīss Navenickis, 
bet atzinību izteica Jēkabpils maz-
pulka dalībniecei Kristai Abatniecei. 
Ģenerālu kluba balvu par čaklu bie-
šu audzēšanu saņēma Dignājas maz-
pulka dalībniece Ieva Avotiņa.

Vislielāko paldies par mazpulku 
kustības izpratni un atbalstu sakām 
sponsoriem: Krustpils novada paš-
valdībai, Unibankas Jēkabpils noda-
ļai –Kasparam Čandaram, SIA Dona 
– Mairai Tauriņai, Gaļas namam – 
Normundam Teicānam, SIA Sedumi 
– Sarmim Kalniņam, veikalam Mi-
moza – Inesei Kalniņai, kā arī Dzin-
trai Mikanovskai.

Paldies Ģenerāļu klubam, īpaši 
admirālim Gaidim Andrejam Zei-
botam par sarunu ar mazpulku da-
lībniekiem un vadītājiem, par iespē-
ju iesaistīties Lāčplēša dienas ieskan-
dināšanas aktivitātēs. Paldies mūsu 
mīļajiem, joprojām darbīgajiem 
mazpulku vecbiedriem Valdim Sa-
karam un Antonam Zazerskim. 

Lai aug un kuplo mazpulku, jaun-
sargu, Daugavas vanagu, Jēkabpils 
domes, Ģenerālu kluba iestādītie se-
ši Matsudānas vītoli!

Jolanta Navenicka

Lāčplēša dienas zīmē

15 Nautrēnu mazpulka dalīb-
nieki, vadītāja un aktīvie vecāki 
9.novembrī devās uz mazpulku fo-
rumu Krustpilī. Šis forums bija sa-
vādāks, nekā ierasts, - katrs pats 
varēja izvēlēties, kā aizstāvēs un 
prezentēs savu darbu. Daudziem 
no mūsu mazpulka forums Krust-
pilī bija pirmais, un foruma debi-
tante Diāna atzina : „Vislabāk pati-
ka tas, ka pati varēju izvēlēties, kā-
dā kategorijā prezentēšu savu dar-
biņu. ” Mūsu mazpulku pārstāvēja 
arī grupas projekts „Mikro&Makro 
jaunie pētnieki”. Kā viņiem veicās, 
vēl nav zināms, bet paši projekta 
dalībnieki par padarīto darbu ir 
apmierināti un guvuši jaunu piere-
dzi, strādājot ar humīnvielas satu-
rošajiem augu mēslošanas līdzek-
ļiem.

Par tradīciju kļuvušajai aktīvo 
mazpulcēnu vecāku cildināšanai 
arī šogad tika izvirzīti vecāki no 

Nautrēnu mazpulka. Tie bija Inga-
ra mamma Ingūna un tētis Imants. 
Pats Ingars atzina, ka forums bija 
izdevies, jo viss notika, kā bija plā-
nots, - tas bija īss, bet pa šo laika 
sprīdi tika padarīts tik daudz: aiz-
stāvēti projekti, apmeklētas rado-
šās darbnīcas un citas aktivitātes. 
Ingara teiktajam piebiedrojās Edijs, 
un abi vienbalsīgi atzina : „Mums 
patika pateicības dāvaniņas - cepu-
rītes ar mazpulka simboliku.” Ar-
nita stāstīja, ka radošo darbnīcu 
vadītāji bija ļoti laipni un bija patī-
kami tās apmeklēt. Kristaps piebil-
da : „Bet vislabākā bija šķēršļu sie-
na!” 

Mazpulka vadītāja bija apmieri-
nāta ar mazpulcēnu sasniegumiem 
forumā un novēl, lai nekad neizdeg 
tā centības un radošuma dzirkstī-
te, kas viņos mīt!

Elvita Kotāne, Nautrēnu 
mazpulka dalībniece

Strādāts centīgi un radoši

Gaismas rituāls pie pieminekļa kritušajiem par Tēviju.

Mazpulku vītola stādīšana. Priekšplānā Latvijas Mazpulku vecbiedrs Valdis 
Sakars.

Foruma dalībnieki nobaudīja armijas virtuvi.



10◆ ar laimeS āboliņa lapiņu iKDieNā uN SvētKoS                                                                                                         ◆ 2012. gada decembrĪ ◆ 

Ir noslēdzies SIA Mikro & 
Makro mazpulcēniem piedāvātais 
konkurss „Mikro & Makro jaunais 
pētnieks”. Vasarā bija jāaudzē un 
jālaista savi izvēlētie augi ar mēslo-
jumiem „Kūdras eliksīrs” un „Hu-
miPlus”, jāpēta to augšana, lai ru-
denī varētu apkopot un izstāstīt 
savus novērojumus. 

Viena no konkursa iniciatorēm 
Dzintra Brokāne pirms 15 gadiem 
arī bija mazpulcēns. Šobrīd viņa 
darbojas veiksmīgā Latvijas uzņē-
mumā, kurš ražo mūsu dārziem, 
laukiem, siltumnīcām un pat puķu 
podiem jaunus, daudziem pie 
mums mazpazīstamus, humīnvie-
las saturošus augu mēslošanas lī-
dzekļus „Kūdras eliksīrs”, „HumiP-
lus” un „HumiExtra”, kuri ir pilnīgi 
dabīgi un ir iegūti tepat Latvijā no 
vietējās kūdras. Pētījumi par šiem 
produktiem ir veikti jau daudzus 
gadus, bet tikai zinātniskās institū-
cijās un universitātēs. Lai noskaid-
rotu, kā humīnvielu mēslojumus 
vērtē parastais dārznieks un lieto-
tājs, radās doma pētniecības dar-
bos ņemt palīgā Latvijas mazpul-
cēnus.  

Pavasarī konkursam pieteicās 
ap 300 topošo pētnieku, diemžēl 
rudenī mums rezultātus izstāstīja 
tikai trešdaļa pretendentu. Mēs uz-
klausījām mazpulcēnus no Dag-
das, Litenes, Madonas, Liepenes, 
Jaunlutriņu, Šķeltovas, Krāslavas, 
Mežvidu, Lapmežciema, Pasienes, 
Nautrēnu, Strautiņu, Ilzenes, Pen-
kules, Ļaudonas, Augšgaujas, Grā-
veru, Jaunlutriņu un Daugmales 
mazpulkiem. 

Vasarā organizējām semināru, 
kura laikā mazpulcēni saņēma jau-
nas zināšanas veiksmīgās Vidze-
mes puses saimniecībās ZS 
„Rožkalni” Smiltenē un SIA „Dim-
diņi Agro” Lizumā. 

Ir jāatzīst, ka mazpulcēni pa va-
saru ir ļoti labi pastrādājuši. Dau-
dzi papildinājuši zināšanas dārz-
kopībā un redzējuši ar savām acīm, 
kādas ir atšķirības starp augiem, 

Kā veicies Mikro&Makro 
jaunajiem pētniekiem?

 Projekts “Lauku attīstības prog-
rammas pasākumu popularizēša-
na Latvijas lauku teritoriju jaunie-
šu (mazpulku) mērķauditorijai” 
tiek finansēts no Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai  (ELFLA) Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2007. - 2013. 
gadam un atbalsta pasākuma 
“Tehniskā palīdzība” paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Šī projekta ietvaros Latvijas 
Mazpulki organizēja saturīgas iz-
glītojošas aktivitātes. Sadarbībā ar 
z/s „Ezerkauliņi” notika seminārs 
sīpolu audzētājiem. Pūres Dārzko-
pības pētījumu centrā mazpulcēni 
piedalījās seminārā ”Audzēsim 
Latvijas kāļus!”. Bet veiksmīgās Vi-

dzemes puses saimniecībās SIA 
Mikro&Makro speciālistu vadībā 
tika apgūtas zināšanas humīnvie-
las saturošus augu mēslošanas lī-
dzekļu lietošanā augkopībā.

Noslēdzot ELFLA atbalstīto 
projektu, 12. decembrī veiksmīgā-
kie dārzeņu audzētāji tiksies pasā-
kumā „Darbaspēka atjaunošanas 
akcija „Lauku jauniešu ceļvedis 
lauku uzņēmējdarbībā””.

Mūsu sadarbības partneri z/s 
„Ezerkauliņi” mazpulcēnus iepa-
zīstinās ar saimniecības „Mārupe” 
modernizāciju, dārzeņu audzēša-
nas iespējām segtajās lauku platī-
bās un bioloģiskās enerģijas ražo-
šanu. Diskusijā ar dārzeņu ražotā-
jiem, dārzeņu sēklu izplatītājiem, 

ko pārstāv SIA „Kurzemes sēklas”, 
un bioloģiskā mēslojuma ražotā-
jiem no kūdras eliksīra SIA „Mikro 
un Makro”, dalībnieki veidos iz-
pratni par lauksaimniecības vides 
aspektiem un iespējām nodrošināt 
videi draudzīgu lauksaimniecības 
pozīciju uzlabošanos, par ilgtspējī-
gu dabas resursu apsaimniekoša-
nas veicināšanu un jauniešu iespē-
jām un perspektīvām  laukos.

Z/s „Ezerkauliņi godinās lielā-
kos dārzeņu un sīpolu pārdevējus 
un kopīgi ar sadarbības partne-
riem vienosimies, kāda dārzeņu 
kultūra nākošā gadā ir prioritārā, 
kas augs gandrīz katrā mazpulcē-
na dārzā.

Ilze Jukņēviča 

Lauku attīstībai

kuri saņēmuši papildmēslojumus.
 Mazpulku domas dalās, kurš 

mēslojums - „Kūdras eliksīrs” vai 
„HumiPlus” - ir labāks, bet kopīgs 
secinājums: no mēslojumiem 
EFEKTS IR! 

„Kūdras eliksīrs” un „HumiP-
lus”: palielina ražu, ziedošie augi 
ātrāk sāk un ilgāk turpina ziedēt, 
puķes zied daudz bagātīgāk, augi 
kļūst spēcīgāki, un tos daudz vēlāk 
pieveic augu slimības, sīpoli ātrāk 
sadīgst, nogrieztie ziedi vāzēs il-
gāk glabājas. Secinājumu un novē-
rojumu ir ļoti daudz.

Šī vasara bija lietaina, un nebija 

nepieciešams dārzus vēl papildus 
laistīt. Tādēļ dažiem eksperimentā 
tika ieviestas korekcijas – atrada 
citu risinājumu, kā turpināt iesāk-
to: sāka pētīt tos augus, kurus lie-
tus neietekmē (siltumnīcās, uz pa-
lodzēm). Darbi varēja turpināties!

Kā tika solīts, aktīvākie, rūpīgā-
kie, centīgākie mazpulcēni dosies 
uz zinātnes centru AHHAA Tar-
tu. 

Suminām laureātus -  104. Dag-
das, 477. Nautrēnu, 407. Pasienes, 
867. Ilzenes mazpulku pētniekus!

Dzintra Brokāne

Ilzenes un Penkules mazpulcēni  aizstāv Mikro Makro projektus.

Arī mēs, mazpulka ”Upe” maz-
pulcēni, nolēmām izmantot iespēju 
piedalīties Latvijas Mazpulku grupu 
projektu konkursā. 

. Jau sen vēlējāmies organizēt kā-
du pasākumu pie mums Kārsavā. 
Šogad 4.oktobrī mūsu mazpulkam 
aprit 18 gadi, tāpēc par pasākuma 
norises laiku izvēlējāmies rudeni. 
Ideju netrūka, un drīz vien nonā-
cām pie secinājuma, ka tas varētu 
būt divu dienu pasākums ar nakš-
ņošanu pie mums. Tika izvēlēti da-
tumi – 7. un 8. septembris.

Viss vajadzīgais projekta pietei-
kumam mums bija, izņemot projek-
ta un līdz ar to - pasākuma nosau-
kumu. Tika paustas daudzas un da-
žādas idejas, kas kļuva arvien plašā-
kas un plašākas. taču nosaukuma 
vēl joprojām nebija... Mirkļa idejas 
vadīta, projekta pieteikumā ierak-
stīju labi pazīstamo frāzi „Kad slotas 
kātam lapas plauks!” un nosūtīju 
pieteikumu.

Drīz vien sagaidījām pozitīvu at-
bildi par projekta finansējuma pie-
šķiršanu, taču bija radies jautājums 
– kāpēc tāds nosaukums? Tā saka 
tikai par lietām, kas nekad nenotiks. 
Taču es atkārtoti aizsūtīju līdzšinējo 
nosaukumu, piebilstot, ka tieši pie 
mums viss solītais piepildīsies. 

Tuvojās septembris, un mums 
darba netrūka. Tika domāts, kā pa-
sākumu padarīt interesantu un sais-
tošu visiem. Valdīja milzīgs satrau-
kums, lai iecerētais izdotos. 

Pasākumā pulcējās 35 mazpulcē-
ni un viņu vadītāji no Ludzas, Mēr-
dzenes, Rēzeknes, Mežvidiem, 
Nautrēniem un Kārsavas. Pasākuma 
dalībniekiem visdažādākajos veidos 

bija iespēja parādīt savas prasmes 
strādāt komandā. Ļoti centāmies 
vairot dalībnieku aktivitāti un spor-
tisko garu, neaizmirstot par pozitī-
vām emocijām un jautriem brīžiem. 
Piedāvājām izmēģināt mūsu uzde-
vumu joslu, kopā ar mums nosvinēt 
Kārsavas mazpulka pilngadību un 
uzsākt rītu ar sportiskām aktivitā-
tēm. Ļoti sirsnīgi un emocionāli bija 
labie vārdi, kurus mums veltīja kai-
miņu mazpulki. Tieši tad es nācu 
pie atklāsmes, cik daudz man ir de-
vusi šī organizācija, un cik grūti 
man būtu apzināties savu dzīvi, ja es 
vienreiz nejauši nebūtu ienākusi pa 
šīm durvīm. Mazpulks ir daudz de-
vis ne tikai man. Nešaubos, ka kat-
ram ir savs lieliskais stāsts par sevi 
mazpulkā.

Tieši pasākuma dienās sapratu, 
ka projekta nosaukums bija īstais. 
Kā teica Rēzeknes mazpulka „Tau-
renītis” vadītāja Dzintra: - Šis no-
saukums mani uzrunāja un, iespē-
jams, tieši nosaukuma dēļ es visvai-
rāk vēlējos šeit ierasties! 

Dāvanā pat saņēmām divus 
plaukstošus slotas kātus, tātad viss 
piepildīsies dubultā!

Mazpulka „Upe” vārdā pateicos 
biedrībai „Latvijas Mazpulki”, kas 
mūs pamudina neturēt sveci zem 
pūra un rīkoties, Kārsavas vidus-
skolas direktoram Edgaram Puk-
stam, kurš vienmēr gatavs atbalstīt 
mūsu idejas un Kārsavas novada 
pašvaldībai, kas smaidot mūs at-
balstīja uzreiz, uzzinot projekta ide-
ju, un bija gatavi palīdzēt ēdināša-
nas jautājumu risināšanā.

Linda Pastare, Kārsavas maz-
pulka „Upe” priekšniece  

Kad slotas kātam  
lapas plauks!

Tirzas mazpulka grupas projekts „Zīmēšanas ogles izgatavošana skolas va-
saras nometnes radošajai darbnīcai” tika godam īstenots, un tā norise bija 
ļoti interesanta pašiem tā dalībniekiem.
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Sīpolu audzētāju tops 2012
LIELĀKĀ RAŽA
Jūrmalā - 29. Ziemeru mazpulka 

dalībniecei Evelīnai Paulovičai - 
690kg,

Liepājā - 114. Krotes mazpulka 
dalībniekam Kristapam Norenber-

gam - 65 kg
Rīgā - 53. Penkules mazpulka da-

lībniekam Mārtiņam Dombrovskim, - 
600kg

Krustpilī - 252. Rugāju mazpulku 
dalībniekam Alvim Krēbsam - 176kg

SMAGĀKAIS SĪPOLS
Jūrmalā - Strautiņu mazpulka da-

lībniecei Elīnai Uvarovai -  442g
Liepājā - 114. Krotes mazpulka 

dalībniecei Egitai Ķekei - 502g
Rīgā -      Ilzenes mazpulka dalīb-

niecei Anetei Salmiņai - 309g
Krustpilī - Ciblas mazpulka dalīb-

niekam Artim Rimšam - 489g

SKAISTĀKĀ VIRTENE
Jūrmalā - 654. Lapmežciema maz-

pulka dalībniekam Emīlam Janso-
nam

Liepājā - 599. Virgas mazpulka 
dalībniecei Martai Lukševicai

Krustpilī - 60. Krustpils mazpulka 
dalībniekam Matīsam Navenickim

Sīpoliņ(i)s, sīpoliņ(i)s,
Kur ir tavi sīvi brāļi?
Divi šeku, divi reku,
Es te vien(i)s dārziņā.

Mazpulkā darbojos piekto gadu 
un šogad es audzēju sīpolus divos 
dārzos, lai būtu eksperiments. 

Pirmais dārzs atrodas manas 
mājas pagalmā, tajā ir viegla meln-
zeme, kuru rušinot, paliek melni 
pirksti. Šajā dārzā es sīpolus iestā-
dīju 6. maijā - skaistā saulainā pa-
vasara dienā -  ar putnu klaigām, 
kaķenītes Lotes bezrūpīgo spēlēša-
nos, ar sunītes Džīnas un kaimiņu 
suņuka domu apmaiņu skaļās, 
kaislīgās rejās.

Pirms stādīšanas katru sīpoliņu 
samīļoju, tad liku zemē sprīža attā-
lumā vienu no otra.

Aprušināju, uzbēru pelnus, uz-
lēju ūdentiņu. Pirmie sīpolu lociņi 
no zemes izlīda nepilnas nedēļas 
laikā. Līdz ar sīpolu lokiem no ze-
mes līda arī nezāles. Es gan tās tur 
nesēju... 

Otrs dārzs bija Kalna Sūnās, ap-
mēram 5 km no manas mājas. Tur 
zeme smagāka un mālaināka. Šajā 
dārzā es 13.maijā iestādīju 68 ”Stut-
tgarter Riesen” sīksīpoliņus, tie bija 
200 grami, kurus mums uzdāvināja 
Neretā, mazpulku sporta spēlēs. 
Lai nokļūtu šajā dārzā, man bija va-
jadzīgs ”princis zaļā zirgā” – Voldi-
ņa personā, kurš mani aizvizināja 
līdz burvīgajai vietai aiz Ābeļu pa-

Mana sīpolu vasara

Miķeļdienas – 29.septembra - rīts 
nomācies, bet Neretas centra ielas 
pārvērtušās tirgus laukumā, kur 
dzīva rosība – tirgotāji gatavojas 
pārdot, pircēji – pirkt. Pie kultūras 
nama 116. Neretas mazpulka maz-
pulcēni iekārto savu tirdzniecības 
galdu. Uz tā - pašu audzētie sīpoli, 
daudzgadīgo puķu stādi, istabas pu-
ķes podiņos. Tirgus radio vēsta par 
kādreizējiem Neretas tirgiem un 
stāsta par to, ko pašreiz var nopirkt, 
arī par mazpulcēnu stenda piedāvā-
jumu.

Agri modušies un cēlušies, pie 
sava stenda rosās mazpulcēni Marta 
Ragele un Kristaps Griķis. Marta 
kopā ar mammu atvedušas daudz-
gadīgo puķu stādus, kurus vēl rude-
nī var iestādīt. Marta vasarā pati 
kopusi šos augus, tagad par ļoti 
draudzīgām cenām vēlas dažus pār-
dot. Kristaps visu vasaru cītīgi devās 
uz mazpulka dārzu un ravēja sīpo-
lus. Tagad viņam gods daļu ražas 

pārdot. Drīz ierodas pirmie pircēji, 
un kopā mācāmies svērt, aprēķināt 
maksu par pirkumu. Kad tirgošanās 
rit pilnā sparā, ierodas arī Silvestrs 
un Ilvars Ņikitini, lai nomainītu 
Kristapu, jo katram gribas apstaigāt 
tirgu un paskatīties, ko pārdod citos 
stendos. Vēl pēc neilga laiciņa iero-
das Saiva Staģīte, Elizabete Anna 
Sīpoliņa, Gints Kuzņecovs un Elīna 
Liepa kopā ar mammu. Nu tirgoja-
mies raiti, jo Gints skaļi reklamē 
mazpulcēnu preci, piesaistot pircēju 
uzmanību. Ap pusvienpadsmitiem 
mazpulcēnu audzētie sīpoli gandrīz 
pārdoti. Atlikuši seši kilogrami. Pēc 
Ginta ieteikuma: „Šos uzdāvināsim 
labiem cilvēkiem!”, nolemjam no-
darboties ar labdarību un tā arī iz-
darām. Esam iztirgojuši 40 kg un 
uzdāvinājuši 6 kg sīpolu, nopelnīju-
ši 11,10 latus. Sīpoli pārdoti par vi-
dējo cenu 27,7 santīmi kilogramā. 
Ietirgotā nauda glabāsies mazpulka 
kasē kopīgām vajadzībām. 

Kā mēs mācījāmies tirgoties

MAZPULKU DĀRZEŅU RAŽA 2012
Šoruden mazpulki z/s Ezerkauliņi  nodevuši 

šādu izaudzēto dārzeņu daudzumu:
Mazpulks Sīpoli  /kg/ Bietes  /kg/ Burkā-

ni /kg/
Annenieku 312

Dignājas 55 3886 217
Gaujienas 495 2520
Ilzenes 510 225

Irlavas 1335 870

Mežmuižas 215

Nautrēnu 500

Neretas 68

Penkules 2032 4250 750
Rugāju 154
Seces 280

Strautiņu 429

Škeltovas 40

Šķēdes 30

Taurenītis 180

Vijciema 244,4

Zantes 205

Ziemeru 1075

KOPĀ 7879,4 12031 967
 

gasta dīķa, kur savu ligzdu vij, bēr-
nus perina un audzina laucis, pu-
puķis, mani sagaidot, uz ceļa smil-
tiņās mazgājas, zaķi un stirniņas 
apciemo dārzu, to mēslojot un paši 
uzcienājoties ar biešu lapiņām, 
gliemeži nesmādē pat manus sīpo-
lus, krupji zemi rok un mājo alās 
līdztekus kurmīšiem, vardes lec dī-
ķī, ka plunkš vien, es tālāk redzu, 
pakāpjoties uz siena ķīpām, no dī-
ķa laipiņas Latvijas zilajās debesīs 
raugos, blakus laukam lapsa ķer 
peles, suņuki mani apciemo, kad 
cepu šasliku, blakus maniem sīpo-
liem aug Spodriņas puķu jūra, ma-
nā rīcībā tiek nodots fotoaparāts, 
lai kopā ar Voldiņu dodos fotom-
edībās, kad sīpoliņi aprušināti, ar 
nātru vircu pabaroti.

Nu sakiet! Kā lai ar prieku te ne-
strādā? Šajā dārzā es izaudzēju 
4080 gramu sīpolu. 

Vidēji Kalna Sūnu dārzā izau-
dzis sīpols svēra ap 60 gramus. Un 
sīpolu virtenei es atlasīju 48 vidēja 
izmēra sīpolus. Mājas dārzā sīpols 
svēra vidēji 82 grami. Tos mēs lie-
tojam uzturā, iepriekš nenosverot 
kopējo ražu.

Šogad vasara bija samērā lietai-
na. Kalna Sūnu sīpolu lauka mālai-
najos vagu galos ļoti bieži stāvēja 
ūdens. Šī vasara labvēlīgāka bija 
tiem sīpoliem, kuri auga mājas pa-
galmā – smilšainākā, vieglākā  aug-
snē.

Linda Kvedere,
Jēkabpils mazpulka dalībniece

Vēl atlikušie 70 kg kvalitatīvu sī-
polu pēc līguma mazpulkam nodo-
dami z/s „Ezerkauliņi”.

Šis mazpulcēniem bija jauns pie-
dzīvojums un pieredze. Kopīgi dar-
bojoties, mācāmies strādāt un ap-

gūstam biznesa pamatus. Paldies 
vecākiem par atbalstu, kolēģiem 
skolā par sapratni, visiem labajiem 
cilvēkiem par atsaucību!

Lidija Ozoliņa, 116. Neretas 
mazpulka vadītāja

Ira Ērmane
             

Sīpoliņš

Kārtu kārtām kreklus sev vilcis,
Dārzā sēž priecīgs sīpoliņš Spricis.

Zemes stiprumu starpām ir licis,
Sīvums un rūgtums arī tur ticis.

Tā visu vasaru saulē un lietū
Audzis resnumā, ņēmies viņš 
                                           ņiprumā.

Saulītē žāvēts, no zemes celts,
Mājās pārnests, kad tas bija lemts.

Kopā ar brāļiem virtenē pīts,
Rotā virtuvi tuvāk pie plīts.

Gaida to panna, katliņu pāris,
Salātu bļoda, kad nazis ir skāris.

Sīpoliņš mana,  – būs labuma 
                                             gana,
Vesels un spēcīgs kļūs tas, kas 
                                             to ēdīs.
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Krāsainajā rudens laikā ir no-
vāktas ne tikai bagātīgas dārzeņu 
ražas, bet mazpulcēni starp liela-
jiem rudens darbiem paguva uz-
ņemt radošas bildes SCHETELIG 
fotokonkursam. Konkursā varēja 
piedalīties visi mazpulcēni, kas bija 
saņēmuši Shetelig puķu vai dārzeņu 
sēklas un iesūtījuši četras foto-
grāfijas, kurās attēlotas četras auga 
attīstības stadijas dažādos posmos. 
Darbus saņēmām no 48 mazpulcē-
niem no 14 Latvijas mazpulkiem. 
Bija patiess prieks saņemt tik daudz 

fotogrāfiju, par spīti tam, ka iz-
sniegto dārzeņu un puķu sēklu 
dīgtspēja nebija tik laba kā cerēts. 
Atvainojamies tiem, kas no savas 
sēklu paciņas tā arī nespēja sagaidīt 
zaļos asniņus. 

Saņēmām kolāžas, prezentācijas 
un pat filmiņas ar skaisto ziedu un 
dārzeņu fotogrāfijām. Darbus iz-
vērtējām gan pēc bildes oriģinalitā-
tes, gan arī aprakstiem, kas tika pie-
vienoti katram no darbiem. Pēc 
īpaši izveidotās Rīgas Klubiņa bied-
ru žūrijas par labāko darbu auto-

riem tika atzīti 6 mazpulcēni.
Tie ir:
Austra Podniece no Irlavas maz-

pulka, Andrejs Ivanovs un Irina 
Adeļeviča no 407. Pasienes mazpul-
ka, Dārta Dagmāra Cigle no 568. 
Litenes mazpulka, Mārtiņš Dom-
brovskis no 53. Penkules mazpulka, 
Armands Ivulāns no 477. Nautrēnu 
mazpulka. 

Labāko darbu autori balvā saņē-
ma dārza darbarīku, grāmatas vai 
spēles.

Solvita Bilinska

Ieraugi pagasta dvēseli!

Noslēdzies SHETELIG fotokonkurss

Limbažu novada NVO 2012. ga-
da konkursā  Pociema mazpulks 
ieguva finansējumu fotokonkursa 
„Ieraugi pagasta dvēseli!” rīkoša-
nai.

Projekta ietvaros vasarā ar foto-
grafēšanas pamatiem un fotogrāfi-
ju digitālo apstrādi mazpulcēnus 
un citus interesentus iepazīstināja 
foto entuziasts Voldemārs Čakste.

Skolēnu rudens brīvdienās maz-
pulcēni vietējā kultūras namā at-
klāja foto izstādi „Ieraugi pagasta 
dvēseli!” . Foto amatieri izlikuši 

apskatei  14  vairāk par 100 foto-
grāfijām. Izstāde rosina līdzcilvē-
kus ikdienā saskatīt neparasto, ie-
raudzīt pasauli krāsainu. Fotoattēli 
stāsta par cilvēkiem un Katvaru 
pagasta skaisto dabu. Pagasts ba-
gāts ar zirdziņiem, no dzīvniekiem 
tie arī visvairāk dominē bildēs. 
Skatāmi ziedi, saullēkti un saulrie-
ti, vasaras rīti...

Kopumā izstāde izdevusies bur-
vīga un interesanta.

Edīte Melne

Mēs sveicam  mazpulku vadītājus, mazpulcēnus, viņu vecākus 
un Latvijas Mazpulku atbalstītājus 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Novēlam nākamajā gadā būt tikai starp īstajiem ļaudīm, 

kas iedvesmo, pozitīvi uzlādē un iedrošina! 
Pavisam noteikti,  tie esam mēs paši - Mazpulki, kas klubiņam 

liek rosīties, vadītājiem vadīt un mazpulcēniem darīt!
Esam kopā arī nākamgad, lai satiktos pašos interesantākajos 

Mazpulku pasākumos!
                                                                                 Rīgas klubiņš 2012. gada rudens brīvdienās Val-

kas mazpulks aicināja Valkas novada 
mazpulcēnus no Ērģemes, Kārķiem 
un Vijciema uz radošajām dienām 
„Par zaļu pat vēl zaļāks” Valkas no-
vada Bērnu un jauniešu centrā  „Mi-
ce”. Mazpulcēni apguva jaunas pras-
mes vizuālās mākslas, foto, animāci-
jas, tekstildarbu un krustvārdu mīk-
lu darbnīcās. Uzzināto tagad var 
veiksmīgi izmantot, startējot Zie-
meļvidzemes atkritumu apsaimnie-
košanas organizācijas (ZAAO) šīga-
da konkursos, kas veltīti tīras un sa-
koptas vides un atkritumu pareizas 
apsaimniekošanas tēmām, un arī ci-
tās sava mazpulka aktivitātēs.

 Mūsu pilsētu šoreiz mazpulcēni 
iepazina vakara aktivitātē „Pa nak-

snīgo Valku” , Sīpoliņa un Ķiplociņa 
( mūsu Anetes un Angelinas) vadībā 
izpildot dažādus uzdevumus,  ap-
meklējot novadpētniecības muzeju 
un vairākus dabas objektus. Vakarā 
visi dalījās aizvadītā projektu gada 
pieredzē, saņēma sertifikātus un 
garšīgus labvēļu sveicienus. Sīpoliņš 
un Ķiplociņš aicināja un spēlēm 
„Gribi būt miljonārs?” un „Ko tu zi-
ni par mazpulkiem?”. Visi mazpulki 
iesaistījās atpūtas programmā, rādot 

savus priekšnesumus, vadot un pie-
daloties spēlēs un atrakcijās, tieko-
ties ar vakara viesi, jauno mūziķi 
Zigfrīdu Niklaviču, dejojot mūsu 
Oļega vadītajā diskotēkā. 

No rīta komandas pastāstīja par 
skrējienā pieredzēto un izpildītajiem 
uzdevumiem. Darba grupas prezen-
tēja darbnīcās apgūto. Mēs visi lab-
prāt gribētu tikties atkal.

Silvija Dorša

Par zaļu pat 
vēl zaļāks

Senāk latvieši Mārtiņus, kas ir ru-
dens un ziemas vārti, svinējuši jau 
iepriekšējā vakarā. Šādu izdevību 
Staļģenes mazpulkam sagādāja Jel-
gavas novada Jaunsvirlaukas pagas-
ta pārvaldes IKSC „Līdumi”, ļaujot 
mazpulcēniem 9. – 10.novembrī 
darboties un nakšņot savās telpās. 

Pasākumā piedalījās 30 dalībnie-
ki, bijām priecīgi, ka ar mums atkal 
kopā bija skolotāja seniore Regīna 
Krīgere. Pēc guļvietu iekārtošanas 
aktīvi iesaistījāmies visās aktivitātēs. 

Pirmajā dienā no dažādiem grau-
diem līmējām Mārtiņa zīmi un gata-
vojām laternas. Kopā ar Staļģenes 
folkloras kopas vadītāju Ilzi Vēveri 
gājām rotaļās un mācījāmies latvju 
dančus. Vakars noslēdzās ar zīlēšanu, 
kad, izmantojot ūdeni, gredzenus, 
slotas zarus un kārtis, ieskatījāmies 
tuvākā un tālākā nākotnē. Guļamtel-
pā vēl ilgi skanēja spoku stāsti.

Mārtiņdienas rītā visi gājām ārā 
vērot laika apstākļus, lai paredzētu, 
kāda būs ziema. Pēc mūsu novēro-
jumiem, ziema būs auksta, taču ne 
pārāk gara. Visi bērni, liekot tautas-
dziesmu puzles, iemācījās vismaz 
dažas no 10 piedāvātajām Mārtiņu 
dainām. No Mārtiņiem var sākt 
grezni rotāt māju. Arī mēs katrs sa-
vai mājai pagatavojām izrotātu sal-
mu bizi un „Līdumiem” kā pateicību 
izgatavojām salmu un papīru važi-
ņas, ko vēlāk bijušais mazpulcēns 
Artūrs Skrupskis izvietoja pie gries-

Mārtiņu nakts Staļģenē

Mārtiņdienā Ļaudonas mazpulcēni iejutās Mārtiņbērnu lomā. Viesojāmies  
arī Ļaudonas pansionātā, bet šeit pozējam netālu no skolas.

Saldus novada jauniešu dome 
„Es un mēs” un Saldus novada 
pašvaldība atbalstīja Šķēdes maz-
pulka projektu par Piedzīvojumu 
dienām Polīšu gravu apkārtnē. 
Projektu. Mēs izplānojām trīs ar 
dažādiem uzdevumiem bagātas 
dienas. 

Aicinājām piedalīties 13 – 16 
gadus vecus dalībniekus no Saldus 
un Brocēnu novada,  iesaistījās 24 
bērni un jaunieši no Šķēdes, Jaun-
lutriņu un Lutriņu mazpulkiem, 
Cieceres internātskolas, kā arī 
Druvas vidusskolas, kuri sagatavo-
ja interesantus uzdevumus citiem. 

Tā kā paši dalībnieki gatavoja 
ēst, paši arī pirkām produktus. 

Pirmā bija sportošanas diena. 
Tur mums palīdzēja un uzdevu-
mus sagatavoja Nauris Vaivads ar 
saviem palīgiem jauniešiem. Ar 
virvēm pāri dīķim vajadzēja pār-
iet, neiekrītot ūdenī. Bija arī no-
brauciens pa virvi ūdenī, sacensī-
bas peldēšanā ar piepūšamajiem 
matračiem, Slapjais Villijs, zābaka 
mešana tālumā, stafete u.c.  Vaka-
rā - nakts trasīte ar norādījumu 
meklēšanu un uzdevumiem: ārst-
niecības augu meklēšanu, mezglu 
siešanu, koku pazīšanu, atbildēša-
nu uz jautājumiem par dabu. Te 
bija jāizmanto kompass.

Otrā dienā kājām devāmies uz 
Vārmi pie zirgiem. Sadalījāmies 
divās komandās – viena komanda 

gāja pa un gar Šķēdes upi, bet otra 
– pa ceļu. Ātrāk aizgāja tā koman-
da, kas gāja pa ceļu, kaut sākumā 
visi domāja, ka būs otrādi. Upes 
gājējiem klājās diezgan grūti, daži 
pat pazaudēja savus apavus un gāja 
tālāk basām kājām. Vārmē mūs sa-
gaidīja Dace Jankovska. Atpakaļ 
visi nācām pa ceļu. Atlika tikai pa-
gatavot vakariņas, un klāt jau nā-
kamā nodarbošanās – pirts vakars. 
Katram bija uzdevums sagriezt tā-
du slotiņu, kādu, pēc viņa domām, 
vajag pirtij. Atbrauca sertificēti 
pirtnieki Ilga un Egils Ķuzes,  pa-
stāstīja un parādīja mums visu ko 
par pareizu pirtī iešanu un iedeva 
arī pareizi veidotas pirts slotiņas. 
Visi uzzinājām, kāpēc vajag iet pir-
tī un kā to pareizi darīt, lai nepa-
liek slikti vai nenotiek kas cits, kam 
nevajag notikt. Pēc tam gandrīz vi-
si arī gāja pirtī un mācījās iegūtās 
zināšanas izmantot praktiski. Pēc 
tam visiem bija laba sajūta.

Trešajā dienā visi radoši darbo-
jāmies, un bija arī konkursi. Taisī-
jām atstarotājus, izvēlējāmies fo-
togrāfijas, kuras izprintējām un 
veidojām tām rāmīšus. Šajos dar-
bos palīdzēja Daiga Mickēviča no 
Jaunlutriņiem. Visos šo piedzīvo-
jumu dienu darbos mums palīdzē-
ja Šķēdes mazpulka vadītāja Inta 
Švaža.

Eduards Kusins, 
projekta vadītājs

Piedzīvojumu dienas

tiem foajē kā saulīti. 
Paldies Saivai Drupai un mūsu 

vecākiem par gardajām ēdienrei-
zēm. Tā kā kārtības noteikumi bija 

ievēroti, ļoti gribam vēl kādu šādu 
īpašo nakts piedzīvojumu! 

Anda Skrupska, Staļģenes 
mazpulka vadītāja


