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Saglabāsim vērtības  
un būsim mūsdienīgi!
RAndA Ķeņģe, LAtviJAS MAZ-

puLku pAdoMeS pRiekšSēdē-

tāJA 2013.-2019.

Vai esi domājis par to, ka Lat-
vijas Republikai bija tikai 10 ga-
di, kad valstī tika nodibināti Lat-
vijas Mazpulki? Latvija bija pavi-
sam jauna valsts, un bija nepie-
ciešamība, lai bērnu un jauniešu 
vidū godā tiktu celts čaklums, la-
ba sirds, prāta asums un rūpes 
par savu un apkārtējo veselību. 
Lai Latvijas bērni apzinātos, ka 
viņi aug Latvijai.

Jubilejā ļāvāmies izdzīvot 
skaistu, sajūtām bagātu stāstu 
par cilvēku, kurš izaug mūsdienu 
mazpulkos. Brīnums par pirmās 
sēkliņas iesēšanu zemē, atbildī-
bas uzņemšanās mazpulcēnu 
projektos, komforta zonas pār-
varēšana un draudzības spēks 
nometnēs, līdera prasmju spod-
rināšana brīvprātīgo pulkā, savu 
zināšanu došana tālāk, uzņemo-
ties mazpulka vadīšanu. Un kā-
das vērtības tiek atklātas mūža 
nogalē?  Pārdomas, ka patiesībā 
organizācija bērnam dod vispār-
cilvēciskas vērtības – ticību, cerī-
bu, un pāri visam – mīlestību! 
Šajā organizācijā bērns, jaunietis 
un arī pieaugušais apzināti izdzī-
vo vairākus izaugsmes brīžus, 
kas ir atslēgas uz veiksmīga cilvē-
ka dzīvi. 

Ja nu kādu dienu mēs pārcel-
tos 90 gadus senā pagātnē un sa-
tiktu tos cilvēkus, kuri dibināja 
Mazpulkus?!  Un mēs viņiem 
teiktu: “Sveiki! Mēs esam maz-
pulcēni no 2020. gada!” Ko viņi 
mums pajautātu? Vai to, kā uz-
taisījām vienu vai otru pasāku-
mu? Vai to, kādas ir mazpulku 
formas vai karogs? Diez vai.  Drī-
zāk viņi jautātu – kā mums šo-
dien klājas? Vai esam arvien stip-
ri? Vai arvien ticam savām vērtī-
bām? Vai tās ir vajadzīgas Latvi-
jai? Un ko mēs viņiem atbildētu? 

Latvijas Mazpulku saknēs ir 
uzkrāts spēks un zināšanas – ne-
skaitāmas skaistas un skarbas 
vēstures lappuses, kuras pat grūti 
apjaust. Taču ikviens, kurš kādu 
laiku pavada šajā organizācijā, 

arvien vairāk no šī spēka kaut vai neapzināti gūst. 
Jāpatur prātā, ka senām organizācijām allaž ir risks 
palikt senilām, zaudēt aktualitāti, taču tas notiek 
tad, ja saglabājam formu, nevis vērtības. 

Saglabāsim vērtības, taču formā būsim mūsdie-
nīgi, aktuāli, interesanti 21. gadsimta jaunietim! 
Kā teicu konferencē,  - to, kas ir atstājis pēdas cil-
vēku sirdīs, to, kas licis ieraudzīt augstāku mērķi, 
piedzīvot lepnumu, piedzīvot gandarījumu un iz-
augsmi,  – to cilvēkam atņemt nevar. 

Es stāstu stāstus par piedzīvoto mazpulkos sa-
vām meitām. Lūcija visur pamana mazpulku lapi-
ņu, un tajā brīdī viņas acīs iedegas pašapziņas 
uguntiņa. Ļoti ceru, ka kādu dienu arī viņa būs 
mazpulcēns un ka mazpulki stiprinās viņas lepnu-
mu un pārliecību, ka esam savas dzīves veidotāji 
un esam Latvijas veidotāji.

Lai mūžam dzīvo Mazpulki Latvijā!

Esiet mīļi sveicināti 
Mazpulku jubilejā!

iLZe kļAvA, LAtviJAS MAZpuLku pAdoMeS   

pRiekšSēdētāJA 1999.-2013.

 Pirms dažām dienām rakstāmgalda atvilktnē atradu za-
ļu kladīti, kurā ierakstīta mana runa Latvijas Mazpulku 70 
gadu jubilejas svinībās, kad viesojāmies Rīgas pilī pie Valsts 
prezidenta Gunta Ulmaņa. 

Ko no šīs runas varētu atkārtot šodien?
Protams, Mazpulku vērtības:
• labi padarīts darbs,
• izpratne par demokrātiju,
• latviskums un valstiska pašapziņa,
• sakopti Latvijas lauki.
Un piekto vērtību, kas toreiz skanēja „Ceļš uz Eiropu”, 

varētu pārfrāzēt:
• sadarbība Eiropā un pasaulē 4H klubu saimē!
Šodien mēs varam svinēt Mazpulku vērtību turpināju-

mu. Pasaule mainās, mūsu dzīves mainās, bet Mazpulku 
vērtības ir un paliks nemainīgas! Par to vissirsnīgākie pa-
teicības vārdi tiem 90 un 100-gadīgajiem mazpulcēniem, 
kuri nolūkojas uz mums no mākoņu maliņas!

 Un vislielākais PALDIES mīļajiem kolēģiem, mazpulku 
vadītājiem, ar kuriem desmitiem gadu kopā raudāts un 
smiets, un viss darīts ar prieku! 

Un šodien mēs varam būt patiesi laimīgi, jo mūsu bērni 
un jaunieši 

IR IZAUGUŠI LATVIJAI!
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Lai Laimes āboliņa  
lapiņa aizvien stiprina 
mazpulku vērtības!
iLZe JukņēvičA, LAtviJAS MAZpuLku pAdoMeS AtbiLdīgā SekRetāRe

Mana darbošanās Latvijas Mazpulkos iesākās pēc uzņēmīga un iedves-
mojoša  cilvēka, mazpulku vecbiedra Jāņa Ruško  (1921.-2013.) aicināju-
ma. Lielu sava mūža daļu viņš bija veltījis jaunatnei – it īpaši jauno lauk-
saimniecības speciālistu izglītošanas organizēšanai, skolu jaunatnes pie-
vēršanai lauksaimniecībai. Mēs daudzi  turam viņu savās atmiņās kā cilvē-
ku, kas darīja visu iespējamo, lai atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā atdzimtu 
Latvijas Mazpulki. Jāni Ruško aizvien atceramies kā sirsnīgu, atbildīgu un 
mazpulku dzīvē un darbībā patiesi ieinteresētu cilvēku. 

Apbrīnojamu, gadiem noturīgu uzticību un mazpulku patriotismu va-
rēja mācīties no tautiešiem Amerikā Arvīda Bļodnieka (1921.-2019.) un 
Visvalža Dzeņa (1921.-2018.). Un kā kopš Latvijas Mazpulku atjaunoša-
nas savu dzimtenes un darba mīlestību jaunajai paaudzei ar patiesu sirds-
degsmi ļauj pārmantot mūsu Margarita Strazdiņa!

Mazpulku darbs nebūtu iespējams bez radošu ideju bagātajiem maz-
pulku vadītājiem, kuri savu brīvo laiku un ģimenes intereses gatavi ziedot 
sabiedriskām aktivitātēm. Prieks, ka beidzot arī ilggadējiem mazpulku va-
dītājiem paldies  varam teikt ar apbalvojuma “Sirdsdarbs mazpulkos” pa-
sniegšanu!

Patiess ir gandarījums, skatoties uz jauniešiem, kuri no bikliem maz-
pulcēniem šajos gados izauguši par uzņēmīgiem, pašpārliecinātiem un 
darbīgiem sava aroda pratējiem, savas dzimtās vietas patriotiem.

Lai Laimes āboliņa lapiņa stiprina mazpulku vērtības katrā bērnā, jau-
nietī, brīvprātīgajā, mazpulku vadītājā ceļā uz Latvijas Mazpulku atjauno-
šanas 30. gadadienu un organizācijas simtgadi ar jauniem mērķiem un 
mūsdienīgiem izaicinājumiem! 

Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas 
vietniece un Latvijas Mazpulku priekšsēdētāja 
no 1999. līdz 2013. gadam Ilze Kļava,
Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja no 
2013. līdz 2019. gadam  Randa Ķeņģe,
Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja un 
307. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone,
Latvijas Mazpulku padomes atbildīgā sekretāre 
Ilze Jukņēviča,
1013. Aizputes  un 554. Lažas  mazpulku vadītāja 
Liene Cinovska,
485. Annenieku un Bērzupes mazpulku vadītāja 
Inta Balčūna,
Auces mazpulka vadītāja Ligita Vernere,
Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja 
Marita Kušnire, 
286. Bārbeles mazpulka vadītājs Voldemārs Barens,
Brocēnu mazpulka vadītāja Inta Švaža,
Ciblas mazpulka vadītāja Silvija Donska,
104. Dagdas mazpulka vadītāja Anna Krilova,
439. Daudzeses mazpulka vadītāja Ilona Nāburga,
Daugmales mazpulka “Dzirkstelīte” vadītāja 
Zinaidai Matisone,
Grāveru un Šķeltovas  mazpulku vadītāja 
Ludmila Kormiļceva,
Jaunpiebalgas mazpulka vadītāja Baiba 
Kalniņa – Eglīte,
Jaunpils - Viesatu mazpulka vadītāja Līga Bierande,

504. Jersikas mazpulka vadītāja Ina Smelcere,
582. Kapsēdes mazpulka vadītāja Inese Pumpure,
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja Ināra Grāve,
114. Krotes mazpulka vadītāja Indra Zvirbule, 
Liepupes mazpulka vadītāja Baiba Mantiņa,
279. Līvānu mazpulka vadītāja Dace Rudzāte,
752. Ludzas mazpulka vadītāja Eleonora 
Obrumāne,
Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule,
Mežvidu mazpulka “Cileaviņa” vadītāja Janīna Širina,
116. Neretas mazpulka vadītāja Lidija Ozoliņa,
705. Pūres mazpulka vadītāja Gunita Siljāne,
Rēzeknes mazpulka “Taurenītis” vadītāja 
Dzintra Gribuste,
Staļģenes mazpulka vadītāja Anda Skrupska,
Strautiņu mazpulka vadītāja Sandra Buliņa,
748. Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve,
Striķu mazpulka vadītāja Nora Kožukaru,
50. Sunākstes mazpulka vadītāja Ilona Rauza,
632. Tumes mazpulka vadītāja Dzintra Driķe,
541. Zantes mazpulka vadītāja Anita Gaile,
29. Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš,
Latvijas Mazpulku laikraksta “Mazpulks” 
redaktore Silvija Dorša,
Latvijas Mazpulku aktīva atbalstītāja Spodra Purviņa,
Latvijas Mazpulku galvenā grāmatvede Aija Rusiņa,
Latvijas Mazpulku finanšu koordinatore 
Inese Āboltiņa.

“Sirdsdarbs Mazpulkos”
Latvijas Mazpulku padome ir no-

lēmusi, ka līdzās Goda nominācijām  
„Augsim!” un „Izaudzis Latvijai!” 
nostājas Goda nominācija  „Sirds-
darbs mazpulkos”, kura tiek piešķir-
ta  mazpulku vadītājiem, kuri vada 
mazpulku 10 un vairāk gadus. 

Nominācijas  „Sirdsdarbs maz-
pulkos” saņēmēji tiek apbalvoti ar 
sudraba piespraudi, kuru veidojusi 
rotkale Zane Celmiņa. Tajā attēlota 
Laimes āboliņa lapiņa ar mūsu čet-
rām vērtībām: Saule – dzīvības un 
mūžīgās kustības simbols, vārpiņa  
- ražības un labklājības simbols un 
slotiņas raksts  centrā kā Laimas 
iemītas pēdiņas, kurās trāpot, cil-
vēka dzīve kļūst līdzsvarotāka, lai-
mīgāka.

LM padomes priekšsēdētāja 
Gundega Jēkabsone  Goda nomi-

nācijas balvu pasniegšanas cere-
monijā svētku konferencē teica: 
- Šajā dienā īpašu paldies sakām 
mūsu ilggadējiem mazpulku vadī-
tājiem, jo tieši viņu sirdsdarbs – 

patriotisms, sirds siltums, neatlai-
dība un radošums ir mūsu organi-
zācijas pastāvēšanas pamatakmeņi. 
Un visam pāri – mīlestība uz mūsu 
Mazpulkiem un mūsu Latviju!

Konferencē “Mazpulkiem Latvijā 90!” apbalvojumu “Sirdsdarbs mazpulkos” saņēma:

SiLviJA doRšA, AvīZeS 

“MAZpuLkS”RedAktoRe 

Nekur jau nebeidzas pasaka,
Kas bērnībā stāstīta tika.
Ieklausies  sevī un sadzirdi –
Tā skan, tikai balss tai cita.
Un nepazūd  ilgas pēc   
                              brīnumiem,
Vēl vairāk – gribas tos radīt,
Un mums tas ir ļauts – caur  
                              brīnumiem 
Citus laimīgus darīt.
                                                        
Ar šīm dzejnieces Anitas Anitī-

nas dzejas rindām sveicu visus, 
kam Latvijas Mazpulku 90 gadu 
jubileja ir svētki!

Ir patiess prieks par visiem, kas 
šodien Latvijā un pasaulē nes Lat-
vijas Mazpulku vārdu! Sākot no 
katra  mazā “asniņa”, kurš spēris 
pirmo soli mazpulcēna ceļā, no 
katra mazpulcēna, kas izjutis gan-

darījumu par rūpīgā darbā gūto 
prasmi un rezultātu un sajūsminā-
jies par visu saistošo, kas piedzīvots 
mazpulkā, līdz konkursa “Augsim 
Latvijai!” Goda nominanta titula 
ieguvējam. Un turpinājumā – par 
katru, kurš pieaugot no mazpulcē-
na kļūst  par brīvprātīgo Rīgas klu-
biņā vai  pat top par mazpulka va-
dītāju, par katru, kurš izaug par 
krietnu cilvēku.

Ir prieks par domubiedriem – 
mazpulku vadītājiem un Saules-
dārza “rūķiem”,  ar kuriem sastap-
ties, sadarboties, apmainīties ar 
domām, idejām un pieredzi aizvien 
ir gan sirsnīgi, gan iedvesmojoši. 

Jubilejas priekā daloties ar jums 
visiem, novēlu, lai mums, pieaugu-
šajiem, izdodas pats svarīgākais – 
audzēt mūsu bērnos drosmi sap-
ņot, gribu un prieku strādāt, lai ie-
cerētais īstenotos. Ja tā būs, gan 
viņi, gan mēs būsim laimīgi! 

Lai drosme sapņot un prieks strādāt!
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Mazpulkiem Latvijā – 90
9. novembrī Jelgavas pilī  

pulcējās gandrīz trīssimts cilvē-
ku, lai piedalītos Latvijas Maz-
pulku organizācijas dibināšanas 
svētku konferencē “Mazpulkiem 
Latvijā – 90”.

Ierodoties pilī, ikvienu sagaidīja 
Rīgas klubiņa jauniešu uzmanība 
un apņēma silts prieks par tikšanos 
ar domu un darbu biedriem, ar ku-
riem kopā tik daudz kas paveikts 
un piedzīvots. 

Konferenci atklājot, tās  vadītājs, 
Krotes mazpulka bijušais dalībnieks 
Āris Brencis uzaicināja visus no-
dziedāt Latvijas himnu. 

Gatavojoties svētkiem, par Ame-
rikas latviešu - bijušo mazpulcēnu 
ziedojumiem māksliniece Ausma 
Apša ar zīda diegiem izšuva jauno 
Latvijas Mazpulku karogu. Domāju, 
ka ar šo karogu simboliski iemūži-
nāta ilggadējā labvēļa Arvīda Bļod-
nieka piemiņa, kurš gados kopš Lat-
vijas Mazpulku atjaunošanas ļoti 
atbalstīja mūs. Paldies māksliniecei 
un Amerikas latviešiem! 

Karogu aulā ienesa mazpulku 
aktīvisti Intars Pavlovičs, Laura 
Seņkāne un Patrīcija Prindule. Visi 
vienojās mazpulku himnā.

Aplausiem skanot, vietu pie mik-
rofona kopīgai uzrunai ieņēma trīs 
biedrības padomes priekšsēdētājas 
dažādos laika periodos - Ilze Kļava 
(1999.-2013.), Randa Ķeņģe  (2013.-
2019.) un Gundega Jēkabsone (no 
2019.). 

Visiem, kas bijuši kopā ar maz-
pulkiem, pateicību izteica  Latvijas 
Republikas zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards. Valsts preziden-
ta padomnieks nacionālās drošības 
jautājumos Jānis Kažociņš  apsvei-
kumā uzsvēra nepieciešamību  kat-
ram domāt par valsts drošību un 
izteica gandarījumu par Latvijas 
Mazpulku lielo ieguldījumu jaunā 
cilvēka izaugsmē.

 Viena no zemnieku saimniecī-
bas  “Ezerkauliņi” vadītājas Kristī-
nes Brunovskas apsveikuma pa-
matdomām un novēlējumiem bija: 
“Mazpulku logo  zaļā lapiņa ietver 
internacionālo 4H vēstījumu: 
Hands – rokas, Head – prāts, Heart 
– sirds, Health – veselība. Novēlam 
mazpulkiem  turpināt strādāt gud-

ri, no sirds un rūpēties par veselību! 
Gan Latvijā, gan pasaulē kā lauk-
saimniecībā, tā citās nozarēs  šīs ir 
vērtības visam mūžam. Un būt lai-
mīgiem (Happy)!”.

Ļoti atzinīgi mazpulku darbu 
novērtēja LR Saeimas deputāts 
Mārtiņš Šteins. K.Ulmaņa piemiņas 
muzeja “Pikšas” vadītāja Ilga Ķip-
sne uzteica vecāku līdzdalību  maz-
pulcēnu izaugsmē. Viņa  uzsvēra, 
ka tie jaunieši, kuri izgājuši maz-
pulka darba skolu, ar savu stāju, uz-
vedību, darba mīlestību izceļas uz 
pārējo studentu fona, kuri ik rudeni 
apmeklē muzeju “Pikšas”.   
    Paldies K. Ulmaņa piemiņas mu-
zejam par grāmatu “Pikšas” dāvinā-
jumu Goda apbalvojuma saņēmē-
jiem! 

Mazpulku padomes priekšsēdē-
tāja Gundega Jēkabsone  atzina, ka 
līdz šim  mazpulcēns par piecu  ga-
du rūpīgu darbu saņem Goda no-
mināciju “Augsim Latvijai!” un 
sudraba karotīti, klubiņa jaunietis 
par aktīvu brīvprātīgo darbu saņem 
nomināciju “Izaudzis Latvijai” un 
sudraba gredzenu. Jau labu laiku 
virmoja domas par to, ka arī daudzi 
mazpulku vadītāji ir pelnījuši  īpašu 
apbalvojumu. No šīs svētku reizes 
mazpulku vadītāji, kuri vada maz-
pulku vismaz 10 un vairāk gadus,  
saņem nomināciju “Sirdsdarbs 
Mazpulkos” un rotkales Zanes Cel-
miņas veidotu sudraba piespraudi.  

Goda apbalvojumu tieši jubilejas 
svinībās saņēma 40 mazpulku vadī-
tāji un biedrības aktīvisti no visas 
Latvijas. 

Svētkos mazpulkus sveica Latvi-
jas Jaunatnes padome, Latvijas 
Skautu un Gaidu centrālā organizā-
cija, Jauno Zemnieku klubs, Vides 
konsultāciju birojs, Mazpulku Rīgas 
klubiņš, Līvānu novads, Alūksnes 
novads, daudzi bijušie mazpulcēni, 
kuri šodien strādā dažādās Latvijas 
tautsaimniecības nozarēs un ir pa-
teicīgi mazpulkos aizvadītajiem ga-
diem, kuros iemācījušies dzīvot 
darbīgi, radoši  un atbildīgi.

Svētkos tika prezentēts 2020. ga-
da mazpulka kalendārs, kuru šoreiz 
rotā divpadsmit stāsti par bijuša-
jiem mazpulcēniem – dažādu pro-
fesiju pārstāvjiem, lai parādītu, cik 
dažāda profesionālā karjera un sa-

sniegumi darbā viņiem ir šodien. 
Jubilejas pasākumā uz lielā ekrāna 
paralēli stāstījumam par mazpulku 
un tā dalībnieku - no bērnības līdz 
sirmam vecumam - sekojām līdzi 
smilšu mākslinieces Gunas Miķel-
sones aizraujošajām, veiklo roku 
veidotajām smilšu gleznu projekci-
jām.  Cauri vijās dzeja, dejas, dzies-
mas šodienas un bijušo mazpulcē-
nu izpildījumā.

Lūk, ko saka pasākuma dalībnie-
ki!

Jānis Utināns,  bijušais Jēkab-
pils BJC mazpulka priekšnieks:

“Kopš 2003. gada ar lepnumu se-
vi saucu par mazpulcēnu. Mazpulkā 
es iemācījos runāt ar cilvēkiem, ne-
baidīties uzstāties cilvēku priekšā. 
Auga arī mans patriotisms, mīlestī-
ba pret Latviju, darbu un dabu. 
Mazpulki manas personības izaugs-
mē devuši ļoti daudz, un par to 
vienmēr būšu pateicīgs mazpulku 
biedrībai. Mazpulcēnu gaitās braši 
teicām: “Augsim Latvijai!” Tagad 
esam izauguši un ar atbildības sajūtu 
darām visu, lai mūsu valsts būtu vis-
labākā dzīvesvieta arī nākamajām 
paaudzēm. Jubilejas pasākumā bija 
prieks atkal satikt draugus, ar ku-
riem kopā pavadīti neaizmirstami 
brīži mazpulcēnu gaitās un Rīgas 
klubiņā, organizējot pasākumus jau-
najiem mazpulcēniem. Ir liela laime 
izjust mazpulku darba sparu un mī-
lestību pret mūsu valsti Latviju. 
Konferencē bija prieks baudīt kvali-
tatīvus un interesantus priekšnesu-
mus, kā arī jāizsaka atzinība katram 
pasākuma rīkošanā iesaistītajam cil-
vēkam par lieliski padarīto darbu.”

Anda Dzene, Valdemārpils 
mazpulka vadītāja:

 “No sirds pateicos par brīnišķī-
go iespēju baudīt šo mīlestības pie-
pildīto pasākumu! Lai Jums veselī-
ba! Milzīgs paldies režisorei Ran-
dai!”

Astrīda Mencendorfa:
 “Paldies par skaisto, sirdssilto , 

gaišo, ar lielu mīlestību un prieku 
veidoto pasākumu!”

Rolands Jēkabsons: 
“Vēlos pateikt milzīgu PALDIES! 

Visiem, kas izbrīvēja laiku, lai ieras-

tos, un vislielākais PALDIES tiem, 
kas parūpējās par to, lai šis pasā-
kums būtu tik prieka, laimes un mī-
lestības pilns, cik tas bija! To nevar 
vārdos izteikt, manuprāt, labākais, 
foršākais mazpulku pasākums, kurā 
esmu piedalījies! Super, atkal esam 
pārspējuši paši sevi!”

Madara Jankoviča:
“Neesmu bijusi citā pasākumā, 

kur aizkustinājums un lepnums ir 
tik ļoti kūleņojis manī. Jā, Dziesmu 
un deju svētkos ir ļoti līdzīgi, bet 
mazpulkos tā ir īpaša sajūta, perso-
niska.

Tas bija tik ļoti mīļi, īsti un aiz-
kustinoši! Šķiet, ka es izdzīvoju kāda 
pusgada emociju kvotu. Galveno-
kārt - lepnumu par mums un prie-
ku! Paldies katram, kurš organizēja! 
Es ļoti, ļoti lepojos ar jums visiem, 
kuriem sirds sitas mazpulku ritmā. 
Es esmu bagāta, jo esmu daļa no šī 
lielā spēka, lielākās bērnu un jaunie-
šu organizācijas Latvijā! Par to, ka 
esmu mazpulcēns, pateicos manai 
mīļajai Daugmales mazpulka “Dzirk-
stelīte” vadītājai Zinaidai Matisonei. 
Mums visiem prieks, ka  18. novem-
brī Rīgas pilī viņa saņems valsts ap-
balvojumu – Atzinības krustu.”

Ilze Jukņeviča, LM atbildīgā 
sekretāre:    
 “Prieks par jubilejas pasākumā 
ilgam laikam uzņemto pozitīvo 
enerģiju un satiktajiem cilvē-
kiem!”

Gundega Jēkabsone, LM pado-
mes priekšsēdētāja, Džūkstes maz-
pulka vadītāja: 

“Svētki nosvinēti, emocijas ne-
rimst! Lepnums un sajūsma, satik-
šanās prieks un siltas atmiņas. Liels 
paldies visiem organizatoriem par 
brīnišķīgajiem svētkiem! Bet vislie-
lākais paldies ikvienam organizāci-
jas biedram un atbalstītājam! Šie 
noteikti bija svētki, kuru radīšanā 
piedalījās ikviens, kam sirdī maz-
pulki.  Organizatori tikai akumulēja 
mūsu visu kopīgo, gadu desmitiem 
uzkrāto enerģiju, prieku un spēku. 
Ticību, cerību un mīlestību. Tas ir 
kaut kas tik īpašs un neaprakstāms! 
Gandarījums un enerģijas lādiņš 
nākotnei! Manuprāt, katram klāt 
esošajam bija sajūta, ka tas ir labā-
kais pasākums, kādā jebkad esam 
bijuši.”
Jubilejas konferencē piedalījās un 

pozitīvas emocijas guva 
arī Spodra Purviņa

Pie jaunā Latvijas Mazpulku karoga tā darinātāja, māksliniece Ausma Apša 
un LM padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone.
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8. novembris Ezerē  
RAinA bogužA, eZeReS MAZpuL-

kA “ASni” vAdītāJA 

Viena diena Ezeres vēsturē! 
Pirms 90 gadiem Ezerē tika nodibi-
nāts Latvijā pirmais mazpulks “As-
ni”, tas bija aizsākums lielākajai 
jauniešu organizācijai - Latvijas 
Mazpulkiem. 

Pirms 90 gadiem Ezeres sešu 
klašu pamatskolā Roberta Kalniņa 
vadībā tika nodibināta skolēnu ār-
pusskolas nodarbību kopa, kuras 
darbībā galvenais vadmotīvs bija 
ieaudzināt bērnos interesi par lauk-
saimniecību un sniegt zināšanas 
par to. Sākotnēji gan šo kopu sauca 
“Ezeres jaunatnes lauksaimniecības 
klubs”, tikai vēlāk kaldināja nosau-
kumu “mazpulki”. 

Pirmajā mazpulkā iestājās 14 
bērni. Taču 1939. gadā Latvijā jau 
bija 1100 mazpulki ar 40 tūksto-
šiem dalībnieku – katrs piektais 
skolu jaunietis laukos un katrs ce-
turtais Rīgā.

Arī šobrīd Ezerē darbojas maz-

pulks, kurš nes savu priekšgājēju 
izvēlēto vārdu “Asni”. Vadu šo maz-
pulku četrus gadus, un šodienas 
mazpulcēnu galvenais darbības 
virziens  ir kokamatniecība, kuru 
viņiem māca Alvids Pupšis.

 Jubilejas svētku sakarā 8. no-
vembrī pie mums ciemojās Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Gundega Jēkabsone kopā ar vairā-
kiem mazpulku vadītājiem no da-
žādiem Latvijas novadiem. Viesiem 
bija iespēja Ezeres kultūrvēstures 
un novadpētniecības materiālu 
krātuvē “Muitas māja” iepazīties ar 
ekspozīciju un vēstures liecībām 
par pirmā mazpulka darbību. Pēc 
tam  devāmies uz jauno mazpulka 
stādījumu “Skolas dārzs”, kur kopā 
ar brigādes ģenerāli Juri Vectirānu 
tika iestādīti divi kociņi par godu 
Latvijas Mazpulku jubilejai. 

Brigādes ģenerālis J. Vectirāns 
tikās ar Ezeres pamatskolas vecāko 
klašu skolēniem un mazpulcēniem 
pasākuma “Latviešu karavīrs laik-
meta griežos” ietvaros.

Valdemārpils mazpulks Zemko-
pības ministrijas konkursā «Sējējs 
2019» kļuva par laureātu   nominā-
cijā «Rītdienas Sējējs – mazpulks». 
Tā vadītāja Anda Dzene neslēpj 
prieku par novērtējumu.

“Valdemārpils mazpulks jau 7 
gadus aktīvi strādā, iesaistot maz-
pulcēnus un viņu vecākus, ir inicia-
tori  pilsētas, novada un valsts pasā-
kumu organizēšanā, piedalās sa-
biedriskās un labdarības akcijās, 
motivējot tajās piedalīties arī pilsē-
tas un novada iedzīvotājus,” piesa-
kot  mazpulku konkursam “Sējējs”, 
uzsvēris Valdemārpils pilsētas un 
Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs   
Andris Grīnbergs.

Mazpulks darbošanos atsācis, pa-
teicoties Ritai Rozenbergai un Pa-
stendes mazpulka vadītājai Ligitai 
Paurai. Anda Dzene Valdemārpils 
mazpulku sākusi vadīt pirms asto-
ņiem gadiem: «Es iesāku ar desmit 
dalībniekiem, bet nu mūsu pulkā ir 
34. Ir arī tādi, kas vēl neiet skolā,  — 
«asniņu» programmā. Ar mazajiem 
ir interesanti,» stāsta A. Dzene. 

Pirmais forums, kurā Valdemār-
pils mazpulks pieteica sevi, bija Eze-
rē. Tā reize palikusi zīmīga ar to, ka 
Valdemārpils mazpulks izaudzējis 

visvairāk sarkano sīpolu no visiem 
mazpulcēniem valstī. Šos sarkanos 
sīpolus varēja iegādāties veikalos 
«Maxima», kur reklāmas baneris 
popularizēja arī A. Dzenes vadīto 
mazpulku. Tagad uz banera redza-
mie bērni ir jau izauguši, un kāds vēl 
joprojām darbojas mazpulkā. 

Valdemārpils mazpulks projek-
tos audzējis arī Šalotes sīpolus, sīpo-
lus Latvijas karoga krāsās. Mazpulks 
piedalījies arī projektā Latvijas cūku 
pupu genofonda stiprināšanai. 

Bērniem dārzeņu audzēšana ir 
ne vien pirmo iemaņu apguve aug-
kopībā, bet arī kā mazs bizness, kur 
ir iespēja nopelnīt, sadarbojoties ar 
«Maxima» un «Ezerkauliņiem». Ir 
individuālie projekti, kad, piemē-
ram, tiek audzēti ķirbji, gurķi, pi-
parmētras, ķiploki un citi dārzeņi. 
Tiek arī gatavoti kārumi, rokdarbi. 
Mazpulkiem notiek tirdziņi, kur var 
izaudzēto un saražoto tirgot. Nopel-
nītais nonāk paša tirgotāja kabatā. 

 Anda Dzene pastāsta, ka jau ce-
turto gadu notiek darbošanās maz-
pulcēnu trušmīļu skolā. Divas ģi-
menes no Valdemārpils audzē šķir-
nes trušus, ar labiem rezultātiem 
piedaloties izstādēs. Tas ir ģimenes 
kopīgs darbs ar pilnu atdevi, kur bez 

vecāku palīdzības nevar, jo nepie-
ciešami finanšu ieguldījumi. Indivi-
duāli audzē arī bezšķirnes trušus.

Mazpulku darbā nozīmīga ir  
valsts patriotisma tematika, kur ak-
cents tiek likts uz piederību savai 
vietai kā vērtībai. Patriotisms tiek 
turēts godā arī projekta «Latviešu 
karavīrs laikmeta griežos» ietvaros. 

Valdemārpils mazpulks rīko arī 
labdarības akcijas, piemēram, lai pa-
līdzētu Talsu dzīvnieku patversmei.
To darām jau astoņus gadus un gūs-
tam atbalstu no pilsētas iedzīvotāju 
puses. Neiztikt arī bez labajiem dar-
biem, kuros mazpulcēni piedalās, 
piemēram, viņi atsaucas uz lūgu-
miem apkārtnē grābt lapas, vākt za-
rus, sakopt telpas. Tiek iepriecināti 
arī pensionētie skolotāji dažādos 
svētkos. Tiem, kam vajadzīga, tiek 
sniegta  palīdzība malkas kraušanā.

 «Man ļoti patīk zibakcijas, pie-
mēram, kad vienkārši pretī nākoša-
jiem Valdemārpils iedzīvotājiem 
spontāni tiek uzdāvinātas bērzu su-
las ar pašdarinātām etiķetēm,» prie-
ku neslēpj Anda Dzene, piebilstot, 
ka rudenī dāvinot ābolu sulas. “Šo-
gad ar labajiem darbiem mums ir 
ļoti labi veicies. Esam iesaistījuši arī 
apkārtējo sabiedrību. Rudenī pie 

mums ar atzinību par paveikto lab-
darībā  bija ciemos organizācija Pa-
līdzēsim. lv un Labo darbu nedēļas 
organizētāji.” 

Mazpulks ņēmis līdzdalību arī 
starptautiskajos pasākumos. Anda 
Dzene piedalījās Mazpulku vadītāju 
pieredzes apmaiņas programmā 
“Krājam iedvesmu Igaunijā”. Maija 
Anete Betnere piedalījās jauno žur-
nālistu darbnīcā “Mediencamp fyr 
jugendliche”, kā arī  ieguva sertifikā-
tu pasākumā “Learning about fo-
rests”. 2018. gadā Kārlis Dzenis pār-
stāvēja Latvijas Mazpulkus Eiropas 
Lauku jaunatnes salidojumā - Ralli-
jā Skotijā.

Pirms diviem gadiem Valdemār-
pils mazpulks ieguva 1. vietu kon-
kursā «Talsu bruncī ieaustie» nomi-
nācijā «Darbīgākā organizācija», 
kas motivēja virzīties uz priekšu, 
neļaujot atslābt, tāpēc dalība Zem-
kopības ministrijas konkursā «Sē-
jējs 2019» bijusi likumsakarīga. 

2016. gadā Valdemārpilī noritēja 
lielā Latvijas Mazpulku nometne ar 
vairākiem simtiem dalībnieku. Bet 
šoruden Valdemārpilī tikās Kurze-
mes – Zemgales mazpulku rudens 
foruma dalībnieki.

Anda Dzene neslēpj uzvaras 

Valdemārpils mazpulks – «Sējējs 2019»

Laiks mazpulkā – neaizmirstams
Latvijas Mazpulku 90 gadu jubile-

ja ir pacilājoša ne vien šodienas maz-
pulcēniem un viņu ģimenēm,  vadī-
tājiem, organizācijas brīvprātīgajiem 
un atbalstītājiem. Īpaša tā ir arī dau-
dziem jauniem cilvēkiem, kuri maz-
pulkos darbojušies kopš to atjauno-
šanas aizvadītajos 30 gados. Taču 
īpašs pārdzīvojums šī jubileja ir tiem 
ļoti cienījama vecuma cilvēkiem, ku-
ru gaitas mazpulkos ritējušas pagāju-
šā gadsimta 30.gados.

Limbažu novada Lādē, Šķērstiņu 
mājās  dzīvo Austra Zaķe, pirmska-
ra Latvijas Mazpulku dalībniece. 
Viņa Liepupes mazpulka vadītājai 
Baibai Mantiņai, kura savulaik atjau-
noja Lādes mazpulka  darbību, uzti-
cēja atmiņu stāstu par savu darboša-
nos 62.Lādes mazpulkā tālajos 20.
gadsimta 30. gados, pieticīgi bilstot: 

“Man ir 96 gadi. Cik nu atcerējos 
– uzrakstīju…” 

Publicējam šo stāstu laikrakstā, lai 
šodienas mazpulcēni var nedaudz  
ieskatīties savas biedrības vēsturē.

                     ***
62.Lādes mazpulks pastāvēja pie 

tagad jau bijušās Lādes 6-klašu pa-
matskolas Latvijas brīvvalsts laikā. 
Mazpulka vadītājs bija skolas direk-
tors Nikolajs Ābeltiņš. Arī es maz-
pulkā iestājos. Mazpulkā bija gan to-
laik esošie skolēni, gan tādi, kuri jau 
pamatskolu bija beiguši. 

Atceros, ka notika arī mazpulka 
sapulces. Uz tām bija jāsagatavo kāds 
priekšlasījums par kādu lauksaim-
niecības kultūru, kura pašam vēlāk 
bija arī jāaudzē. Rudenī turpat skolā 
notika mazpulka ražas skate. Katram 
dalībniekam bija savs stends, un 
katrs to iekārtoja, kā mācēja. Meite-
nes parasti bez izaudzētā izstādīja arī 
savus rokdarbus un konservus, ko pa 

vasaru bija sagatavojušas ziemai. To-
mēr ne visi piedalījās šajās rudens 
ražas skatēs.   

Kādā reizē nolēmām darināt tau-
tastērpus. Izvēlējāmies sākt ar Liel-
vārdes tautastērpu. Es arī noaudu 
Lielvārdes mazo jostu un izšuvu blū-
zi. Brunčus noauda kopīgi. Man vēl 
tagad mājās stāv  pašdarinātā josta 
un izšūtā blūze. Ražas skatē, kur sa-
nāca diezgan daudz vietējo ļaužu, 
piedalījās augstāka ranga mazpulku 
inspektors. Viņš arī godalgoja ražas 
skates dalībniekus. Galvenā godalga 
bija grāmatas. 

Lādes skolā reiz notika mazpul-
ku nometne, īsti neatceros, kāda 
mēroga tā bija, visticamāk,  Vidze-
mes mazpulku nometne. Dalībnieki 
nakšņoja skolā. Nometnes laikā no-
tika sporta aktivitātes, ekskursijas 
uz labākajām apkārtnes zemnieku 
saimniecībām. Atceros, ka toreiz 
mūs aizveda uz 4–5 km attālo Liepu-
pes pagasta saimniecību “Ķīklējas”. 
Tur turēja “Latvijas brūnās” šķirnes 
govis. Arī putnu audzētava tur bija. 
Vēl mūs veda ekskursijā uz saimnie-

cību “Upmaļi’’, tur pat rīkoja slaukša-
nas sacensības nometnes dalībnie-
kiem. 

Vecākajiem mazpulcēniem ikdie-
nā  bija jāpaveic lielāki darbi – kāda 
istaba jāizremontē vai kāds cits liels 
darbs jāpaveic, tad viņi dabūja Raže-
nā nosaukumu, pēc tam varēja iegūt 
arī Diženā goda nosaukumu. Mums 
mazpulkā bija formas pelēkā krāsā,   
ar nozīmīti – zaļo četrlapu āboliņu -  
uz kabatiņas un prievīti zem krādzi-
ņas.

Atceros, tajā laikā, kad es biju 
mazpulkā, Rīgā notika Vislatvijas 
Mazpulku svētki. No tās reizes atce-
ros, ka ļoti vēlu vakarā  bijām Brāļu 
kapos, tur viss bija ar svecītēm izgais-
mots, bija tāda svinīga un brīnišķīga 
sajūta. Mūsu virsvadonis tolaik bija 
Kārlis Ulmanis. 

Gribu vēl pastāstīt par pieccīņām, 
ko mūsu mazpulkā un arī citos maz-
pulkos rīkoja:

1) dārza kaplēšana (cik labi, cik 
ātri);

2) prasme  zirgu iejūgt (cik parei-
zi, cik ātri);

3) prasme zirgu izjūgt  (cik parei-
zi, cik ātri);

4) meitenēm -  jānoada cimdi  (cik 
pareizi, cik ātri);

5 ) zēniem - arī bija kāds praktisks 
darbs. 

Mēs mazpulkā arī abonējām žur-
nālu “Mazpulks”, kas iznāca reizi mē-
nesī. Mums mazpulkā bija lopkopī-
bas nodaļa. Audzējām tīršķirnes 
brūnās telītes. Mēs ar manu mazpul-
ku draudzeni Lidiju ar savām telītēm 
piedalījāmies izstādē un saņēmām 
godalgas. Es darbojos arī mazpulka 
valdē.

Kad Latvijā ienāca padomju vara 
no Krievijas, mazpulku likvidēja.

prieku, parādot arī smago bronzas 
statuju. Konkursā bijuši daudz kri-
tēriju, vērtēta darbošanās vairāku 
gadu šķērsgriezumā, un, laikus apzi-
not savu dalību, var mērķtiecīgi iz-
pildīt anketas prasības. 

Anda Dzene konkursa komisijai, 
kura  ieradās iepazīties ar darbu, mi-
nējusi, ka valdemārpilieši ir stipri, jo 
nāk no pilsētas, kas nes stipra cilvē-
ka vārdu. Krišjānis Valdemārs un 
viņa sasniegumi komentārus nepra-
sa, un mazpulka vadītāja vēlas viņa 
vārdā nosaukto pilsētu nest gaismā. 

 Valdemārpils mazpulka vadītāja 
ikdienā šīs jūtas – cieņu un mīlestī-
bu pret dzimto vietu - cenšas ieau-
dzināt arī savos skolēnos un maz-
pulcēnos.

 «Tā kā mazpulkam pamatu Val-
demārpilī ielika Rita Rozenberga, 
viņu vienmēr aicinām uz savām ak-
tivitātēm, tā ir goda un cieņas lieta. 
Ja tu nemīlēsi savas saknes, tu neva-
rēsi arī attīstīties tālāk,» savā pārlie-
cībā dalās A. Dzene. 

Sagatavots pēc izdevuma 
“Talsu Vēstis” materiāliem
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kRiStīne SkudRīte

Kādreizējā mazpulka dalībniece, 
tagad Mazpulku brīvprātīgā Kristī-
ne Skudrīte devās uz Portugāli, lai 
piedalītos ESK projektā “NATU-
RAL: volunteering for Bio, Fair, Lo-
cal”, kuru organizē Equação, Crl un 
Casa da Juventude de Amarante. 
Kāda bija Kristīnes izvēle un iespai-
di par piedzīvoto trijos mēnešos? 

                     • • •
 Lēmums par krasu dzīves vietas 

maiņu nebija sarežģīts, vienmēr zi-
nāju, ka gribu izbaudīt dzīvi citās 
valstīs, un šoreiz tā bija Portugāle. 
Oktobra sākumā ierados Amarantē, 
kas ir aptuveni 40 minūšu braucienā 
no otras lielākās pilsētas Porto. Īsti  

nenojautu, kādi piedzīvojumi mani 
sagaidīs, un pēc 3 mēnešu būšanas 
šeit, varu sacīt, ka šī izvēle noteikti 
bija viena no labākajām manā dzīvē.

Mēģinājums iemācīties portugāļu 
valodu bija pirmais mērķis, kuru sev 
uzstādīju, un katru dienu lēnām vir-
zos tālāk. Ar kulturālajām atšķirībām 
gan ir nedaudz savādak, mēs esam 
brīvprātīgie no vairākām valstīm, ku-
ru kultūra krasi atšķiras viena no ot-
ras. Ar to saskaramies ik uz soļa, bet 
tam mēs neļaujam nomākt mūs. 

Visvairāk mani priecē tas, ka 
darbs šeit ļoti neatšķiras no tā, ko 
daru mazpulkos. Vairākas dienas 
nedēļā mēs apmeklējam bērnudār-
zus un pirmskolas, kurās pasnie-
dzam neformālās izglītības aktivitā-

tes. Nedaudz atšķirīgāk bija strādāt 
ar veciem ļaudīm pensionātos un ar 
cilvēkiem ar garīgās attīstības un 
kustību traucējumiem. Bet lielā pre-
timnākšana padara darbu vieglāku, 
jo mūsu darītais darbs tiek augsti 
novērtēts. Bez šo institūciju apmek-
lēšanas katrs veidojam un piedalā-
mies arī citos projektos.  Attīstām 
savas līderu prasmes ar jauniešu ap-
maiņas programmām un pasākumu 
koordinēšanu.

Viss šis piedzīvojums - valoda, 
kultūra un visvairāk šeit iepazītie cil-
vēki - gan pārējie brīvprātīgie, gan 
vietējie -  atstās  lielu iespaidu manā 
dzīvē,. Projekts vēl nav galā, bet jau 
zinu, ka noteikti šī man nebūs pēdējā 
reize Amarantē un Portugālē.

Brīvprātīgo projektā Portugālē

šeit katra diena 
ir kā atklājums

RAfAeLA peRpétuA, eSk bRīvpRā-

tīgā pRoJektā “SAuLeS dāRZS”

Es ierados Rīgā 10. oktobrī. Šis 
viss bija ļoti negaidīti, tomēr es 
jutu, ka  lēmums ir pareizs, un tas 
man deva cerību. Sākumā es biju 
satraukusies par visu: pirmo reizi 
ceļoju viena, devos uz citu valsti 
bez valodas zināšanām, manas 
angļu valodas zināšanas nav per-
fektas, un - baidījos justies viena. 

Mana pirmā diena šeit nebija tā 
labākā! Es uz dažām dienām biju 
palikusi bez bagāžas, un bija grūti 
uzturēt pozitīvu noskaņojumu. Ta-
ču pieturējos pie labām domām, 
zinot, ka viss piedzīvotais man no-
derēs nākotnē.

Un šis ir vislabākais izaicinā-
jums līdz šim! Es patiešām šeit es-
mu laimīga! 

Es biju pārsteigta pati par sevi! 
Pēkšņi spēju izdarīt lietas, par ku-
rām man  likās, ka tās neprotu. Es 
iepazinos ar brīnišķīgiem cilvē-
kiem, ieguvu patiesus draugus. 
Man jau bijuši ļoti daudzi smieklīgi 
un jautri brīži kopā ar bērniem. 
Man tie tik ļoti patika! 

Un tas viss ar manu nenoslīpēto 
angļu valodu! Jā, mana angļu valo-
da ne vienmēr ir laba, dažreiz es 
nespēju izteikties pietiekami skaid-
ri, tomēr es ar katru dienu runāju 
labāk. Es ticu, ka es spēju izdarīt 
visu, ko vēlos. 

Mana dzīve šeit katru dienu ir 
kā atklājums, piedzīvojums. Un šis 
ir tikai sākums. Es esmu atvērta 
nākamajām brīnišķīgajām piere-
dzēm! Protams, reizēm notiek arī 
sliktas lietas: katrs no mums ir sa-
vādāks. Mēs cenšamies. Tāda ir 
dzīve. Ja paskatās, labais atsver 
slikto.

 Mēs jūtamies kā mājās, mūs te 
arī lutina, it īpaši svētku laikā, kad 
ir nepieciešams ģimenisks mīļums, 

bet esam tālu prom no mājām. Pal-
dies!

Mans brīvprātīgais 
darbs ir  piedzīvojums
AgnieSZkA SyZyckA, eSk bRīv-

pRātīgā pRoJektā “SAuLeS 

dāRZS”

Es ierados Latvijā oktobrī, lai pie-
dalītos Latvijas Mazpulku projektā 
“Saules Dārzs” un kļūtu par brīvprā-
tīgo uz 7 mēnešiem. Tas bija salīdzi-
noši spontāns lēmums, tomēr es 
nemaz nenožēloju savu izvēli. 

Pirmie iespaidi par darba vietu 
bija ļoti pozitīvi. Mūsu birojs atro-
das nelielā parkā blakus ezeram, 
līdz ar to es uzskatu, ka mums ir 
paveicies ar apkārtni. Cilvēki, ar 
kuriem kopā es strādāju, uzņēma 
mani ar atplestām rokām un lika 
man justies kā mājās. Viena no lie-
tām, kas mani sākumā pozitīvi 
pārsteidza bija tas, ka mēs birojā 
varējām gatavot pusdienas visiem, 
lai tās kopā varētu izbaudīt un pār-
runāt visu, kas notiek. 

Mazpulku organizācija galveno-
kārt fokusējas uz lielo, kopīgo pasā-
kumu organizēšanu bērniem. Šiem 
pasākumiem mēs vienmēr gatavo-
jamies, cik labi vien varam. Plāno-
jam, gatavojam darbnīcas, nodar-
bības un spēles. Mēs gatavojam, 
dizainējam diplomus, palīdzam 
darbā ar sociālajiem tīkliem, uzņe-
mam foto un video, tiekamies ar 
vietējiem brīvprātīgajiem, piedalā-
mies programmu plānošanā. Ir vēl 
ļoti daudz lietu, kuras varētu ap-
rakstīt, tomēr tas aizņemtu par 
daudz vietas avīzē. 

Mana dzīve Latvijā nav ļoti at-
šķirīga no dzīves Polijā. Manuprāt, 
mūsu valstīm ir vairāk līdzību ne-
kā atšķirību. Tas ir brīnišķīgi. Es 
vienmēr izbaudu brīvos brīžus, ku-
rus pavadu, staigājot pa Rīgu un 
atklājot ko jaunu. Es dievinu šo 
vietu un cilvēkus, kurus satieku! 

Eiropas Solidaritātes Korpusa brīvprātīgie  
strādā Latvijas Mazpulkos

Pateicoties visam augstāk aprakstī-
tajam, es uzskatu, ka šī pieredze 
palīdzēs man augt. Rīgai manā sir-
dī vienmēr būs īpaša vieta! 

šī pieredze 
mani bagātina
iñigo ARAnguRen, eSk bRīvpRā-

tīgAiS pRoJektā “SAuLeS dāRZS”

Esmu Rīgā jau trīs mēnešus, šo-
brīd viss šķiet labi. Es jūtos priecīgs 
un motivēts turpināt darboties. Sā-
kums nebija viegls, jo ne visi cilvē-
ki runā angliski, tomēr situācija 
uzlabojas.   
  Es esmu attīstījis savas prasmes 
darbā ar fotokameru, uzņemot fo-
toattēlus un video. Esmu arī iz-
mantojis un attīstījis savu radošu-
mu, veidojot vairākas darbnīcas 
bērniem un jauniešiem. Protams, 
attīstu arī spējas grafiskajā dizai-
nā.   

Pirms ierašanās Latvijā, biju sa-
traucies par laikapstākļiem -  gara-

jām naktīm, īsajām dienām, tomēr 
nu jau esmu pie tā pieradis. Uz to 
vairs nefokusējos, un man tas patīk. 
Dažreiz, kad esmu pastaigā, brau-
cot ar autobusu vai tramvaju, es pat 
aizmirstu, ka neatrodos savā valstī. 
Arī tas mani iepriecina, jo nozīmē, 
ka es šeit jau jūtos mājīgi un tuvi, 
tas silda manu dvēseli.  Šobrīd es-
mu arī sācis trenēties un spēlēt 
handbola komandā, kas mani ļoti 
iepriecina, jo ir pagājis ilgs laiks, 
kopš es pēdējo reizi turēju rokās 
bumbu vai arī iemetu to vārtos.  
 Pateicoties Mazpulkiem, esmu 
bijis ļoti daudzās vietās Latvijā. 
Esam braukuši uz Džūksti rīkot ra-
došās darbnīcas ar skolēniem. 
Vienmēr ir jauki satikt bērnus, būt 
viņu laimīgajā kompānijā!

Atklāju sev Latviju
inêS SiMõeS, eSk bRīvpRātīgā 

pRoJektā “AtveR pASAuLi!”

Esmu  Inese no Portugāles, un 

2019. gada oktobra sākumā iera-
dos Latvijā, Džūkstē, lai veiktu 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
brīvprātīgo darbu  Latvijas Maz-
pulkos.  Pagājušajos mēnešos es-
mu pavadījusi daudz laika 
Džūkstes skolā, organizējot spē-
les, mākslas nodarbības, valodu 
mācīšanās un citas brīvā laika ak-
tivitātes ar skolēniem. Savukārt 
viņi man ir arī daudz stāstījuši 
par Latviju, tās valodu un kultū-
ru. 

Šo mēnešu laikā man arī bija 
iespēja piedalīties dažādos Latvi-
jas Mazpulku pasākumos, foto-
grafējot un organizējot radošās 
darbnīcas. Esmu apmeklējusi 
brīvprātīgo apmācības, kuras or-
ganizēja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. Kopā ar 
saviem draugiem, brīvprātīgajiem 
esmu atklājusi sev šo jauko valsti 
– Latviju. Man vēl ir atlikuši daži 
mēneši šeit, un es jūtu, ka šī būs 
viena no vislabākajām pieredzēm 
manā dzīvē!
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Kopā strādājam un augam!
Liene cinovSkA, 1013. AiZputeS 

MAZpuLkA vAdītāJA

Medus vasara 
bija lieliska

1013.Aizputes  mazpulks 2019. 
gadā realizēja projektu ”Medus va-
sara”. Projekta mērķis bija iesaistīt  
Aizputē  un tās novadā dzīvojošos 
jauniešus aizraujošās aktivitātēs sa-
vā dzīves vidē pavasarī un vasaras 
brīvlaikā, stimulēt motivāciju turpi-
nāt mācību darbu skolā un veicināt 
iekļaušanos vienaudžu kolektīvā, 
attīstot darba un radošās prasmes, 
veicinot vienaudžu sadarbību, spor-
tisku dzīvesveidu un sakoptas ap-
kārtējās vides veidošanu, veicināt 
zināšanas par medus ieguvi, medus 
produktiem un to izmantošanas 
daudzveidību. Veicināt izpratni par 
veselīga dzīvesveida iespējām, pie-
daloties sportiskās aktivitātēs, attīs-
tīt sevī mākslinieciskos talantus, zī-
mējot uz  īsta audekla. 

Pirmo reizi mūžā Aizputes maz-
pulks un vadītāja realizēja šādu lielu 
projektu. Pašreiz projekts „Medus 
vasara” tiek rādīts visiem interesen-
tiem kā labās prakses piemērs, un 
tas mums ir liels prieks un gods.

iespējas izmantojām 
ar jaudu!

Realizējot projektu, pozitīvu ie-
spaidu bija daudz,  un kopīgi tika 
nolemts, ka iesāktais jāturpina. Lie-
lu paldies par iedrošināšanu gribas 
pateikt Latvijas Mazpulku atbildīga-
jai sekretārei Ilzei Jukņēvičai, jo bez 
viņas iedrošinājum un atbalsta ne-
kas tāds noteikti nenotiktu.

 Un tā Aizputes mazpulks rudens 
mēnešos uzsāka jaunu jaunatnes 

iniciatīvas  PuMPuRS” projektu - 
„Septiņas iespējas”.

Šī projekta mērķis bija iesaistīt 
Aizputes novada bērnus un jaunie-
šus no priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas Latvijas 
Mazpulku neformālās izglītības ak-
tivitātēs, kas pilnveidoja sadarbības, 
pašizaugsmes un  darba prasmes, 
attīstot, motivējot un pilnveidojot 
sevi, veidojot sadarbību ar vienau-
džiem.   

Aktivitātes bija paredzētas kā 
septiņu notikumu cikls, kurš ietvēra 
sevī dažādu izziņas elementu kopu-
mu, veicināja vienaudžu savstarpēju 
sadarbību, sportisku dzīvesveidu, 
attīstīja nozīmīgas praktiskas pras-
mes, radošumu un veicināja vēlmi 
darīt labu darbu sabiedrībai. 

Interesantās aktivitātes, draudzī-
gā sadarbība veicināja priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska grupas 
jauniešu motivāciju turpināt izglītī-
bu, pārliecināja, ka, neskatoties uz 
dzīves apstākļiem vai mājas vidi,   
jaunieši var būt aktīvi, līdzdalīgi  
kopienas dzīvē. Vienlaicīgi  nodro-
šinājām aktivitāšu pieejamību ie-
spējami tuvu bērnu un jauniešu dzī-
ves un mācību vietai, kas neprasa 
finansiālu līdzekļus, tādā veidā pa-
lielinot jauniešu redzesloku par ap-
kārt notiekošām aktivitātēm. Zinā-
šanas vieglāk un pamatīgāk var ap-
gūt tieši praktiskajās nodarbībās. 

Jaunieši 2019/ 2020.gada rudens 
un ziemas mēnešos izzināja vairā-
kus radoši bagātus pasākumus par 
un ap notiekošo ikdienā. Viņi mācī-
jās sadzīvot ar dabu, iepazīt svētku 
svinēšanas galvenos nosacījumus, 
izzināja veselīga dzīvesveida pama-
tus, sportojot jautrās aktivitātēs ko-
pā ar vecākiem. Jaunieši iepazina 
profesijas novadā, apmeklēja kultū-

ras pasākumus Liepājā, veica labo 
darbu novadam - iekārtoja atpūtas 
vietu Aizputes pilsētas Misiņkalna 
parkā, iemēģināja roku  radošajās 
aktivitātēs, radot ko jaunu un sev 
noderīgu par Latvijas svētku temati-
ku. Strādājot radoši praktiskajās no-
darbībās, izzinot dabu un tās likum-
sakarības, kopīgi sēņojot mežā, jau-
nieši guva neskaitāmas sajūtas un 
iemaņas, kādas var sniegt brīvība, 
jaunatklājumi, pielāgošanās, pār-
maiņas, kustība, dinamiskums, iejū-
tība, pārdzīvojumi, piederība un iz-
pratne par dažādiem pasaulē notie-
košajiem procesiem, tai skaitā vese-
līgu uztura mācību, sportisku 
dzīvesveidu vai svētku svinēšanu ar 
interesantiem elementiem. 

Projekta  galvenais mērķis bija 
izzināt lietu būtību, kas mums ir 
visapkārt, no tuvāka skatu punkta, 
tādā veidā veicinot sadraudzību 
starp novada jauniešiem. Līdzdalība 
projekta pasākumos katrā bērnā un 
jaunietī stiprināja pārliecību, ka 
veiksmīgas dzīves pamatā ir maz-
pulku pamatvērtības - čaklas rokas, 
ass prāts, laba sirds un stipra veselī-
ba.  

Galvenais – iemācīt bērniem un 
jauniešiem saskatīt to, cik piedzīvo-
jumiem pilna ir daba un apkārtējā 
vide, cik daudz tā mums spēj dot.

Novēlējums pārējiem mzpulkiem 
Latvijā Jaunajā gadā - nebaidieties 
no nezināmā! Visu var iemācīties, ja 
vien ir griba un vēlme to darīt!

Martins Luters ir teicis: ”Ja tu ne-
vari lidot, skrien. Ja tu nevari pa-
skriet, ej. Ja tu nevari paiet, tad rā-
po, bet, lai ko tu arī darītu, turpini 
virzīties uz priekšu…”

Paldies visiem, kuri pielika gādī-
gu roku un palīdzēja projektiem no-
tikt! 

ARitA AndendoRfA,   

pRoJektA vAdītāJA 

Savstarpējā sadarbībā Upesgrī-
vas un Valdemārpils mazpulki īste-
no jaunatnes inciatīvu projektu 
„Labo  domu – darbu grozs”. Pro-
jekta mērķis ir iesaistīt 30 Talsu no-
vada bērnus un jauniešus, kuru 
skaitā ir 15 jaunieši no priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas riska 
grupas, neformālās izglītības aktivi-
tātēs, kas pilnveido sadarbības, paš-
izaugsmes un darba prasmes, attīs-
tot, motivējot un pilnveidojot sevi, 
lai veicinātu mērķgrupas motivāci-
ju turpināt izglītību un aktīvu līdz-
dalību ikdienas dzīvē.

Projekta gaitā tiek īstenotas asto-
ņas aktivitātes, kas ir aktuālas kon-
krētajā mēnesī. Septembrī tika īste-
notas trīs aktivitātes. Aktivitātē 

„Sēņu grozs” jaunieši devās uz Slī-
teres Nacionālo parku, lai izzinātu 
un iepazītu sēnes. „Sēņu groza čem-
pionātā ” dalībnieki devās uz mežu, 
lai sacenstos sēņu lasīšanā, pēc tam 
notika sēņu ēdienu gatavošanas 
meistarklase. 

„Ražas grozā” dalībnieki organi-
zēja Miķeļdienu: vadīja dažādas ak-
tivitātes, dižojās ar dārza veltēm.

“Ābolu grozā ”jaunieši  izzināja 
ābeļdāza kopšanas principus. 

Bet oktobrī devāmies „Zinību 
groza” ekskursijā, lai uzzinātu vai-
rāk par lauku dzīvi zemnieku saim-
niecībās, iepazinām amatniecības 
dažādību Tiģeres pilī. Iespējams, 
kāds no dalībniekiem vairāk uzzi-
nāja par savu nākotnes profesiju 
lauksaimniecības nozarē. 

Novembrī, Latvijai ir dzimšanas 
dienas mēnesī, projekta dalībnieki 

Labo domu – darbu grozs

stiprināja savu patriotisko garu, tie-
koties ar Latvijas Republikas Aug-
stākās padomes deputātu Pēteri 
Simsonu,  izzinot,  kas ir „Varonība 
1919.- 2019.”. Pēc tikšanās pie Kriš-
jāņa Valdemāra pieminekļa noli-
kām ziedus un svecītes. Pēc tam 
devāmies uz lāpu gājienu Talsos.

Decembrī, gatavojoties svētkiem, 
norisinājās „Svētku dāvanu grozs”, 
kurā dalībnieki gatavoja dāvaniņas 
saviem mīļajiem. 

Pēdējā aktivitāte norisinājās jan-
vāra beigās, kurā projekta dalībnie-
ki teica paldies sadarbības partne-
riem, atskatījās un izvērtēja projek-

ta norisi.         
Paldies saku Upesgrīvas mazpul-

ka  projekta dalībnieku ģimenēm 
par atbalstu, motivējot  jauniešus 
piedalīties aktivitātēs, un  Valde-
mārpils mazpulka vadītājai Andai 
Dzenei par sadarbību projekta īste-
nošanā!

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.
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Plāno, skaiti, vērtē,  
dari! Tu to vari! 
AnnA kRiLovA, 104. dAgdAS  

MAZpuLkA vAdītāJA 
 
Šobrīd konstatēju, ka mazpul-

cēni ik gadu raksta projektus, bet 
es kā mazpulka vadītāja to 20 
darba gadu laikā esmu darījusi 
tikai pāris reizes! Mūsu biedrība 
ir kā strauja upe, kas iegraužas 
pat visstingrākajās klintīs, it īpa-
ši, kad ir tāds virzītājspēks kā Ilze 
un Gundega! Un pavasarī viņas 
“sagrāva” manu it kā stabilo aiz-
sargjoslu, un es iesaistījos pro-
jektā “PuMPuRS”. 

Izaicinājums tika pieņemts, 
projekts kopīgiem spēkiem uz-
rakstīts, atbalstīts, un septembrī 
sākām tā realizāciju. Nosaukums 
tapa, balstoties uz to, kas nepie-
ciešams jebkurā mazpulka pro-
jektā, - “Plāno, skaiti, vērtē, da-
ri…”, papildinot ar cerīgu – “…
Tu to vari!”.

Aktivitātes orientētas uz maz-
pulcēniem dzīvē nepieciešamo 
prasmju attīstību, organizējot sa-
vu ikdienu, mācoties gatavot ve-
selīgu ēdienu, izmantojot pieeja-
mus produktus, iepazīstot tradi-
cionālos Latgales ēdienus un arī 

eksotiskos produktus. Nodarbī-
bās jaunieši mācījās noformēt, 
apguva uzvedības normas, higi-
ēnas prasības, atbildību par kār-
tības uzturēšanu darba vietā, at-
tīstīja prasmi novērtēt produktu 
kvalitāti, ietekmi uz veselību, iz-
vērtēja savu dzīves veidu. 

Katram bija iespēja pārliecinā-
ties, ka, arī dzīvojot laukos, ir ie-
spēja mācīties darot, domāt par 
savas dzīves kvalitātes uzlaboša-
nu, zināt vairāk par eksotisko, 
neparasto, ko ikdienā nevar iz-
mantot dažādu apsvērumu dēļ. 
Bet šeit ir svarīga apziņa, ka es 
zinu, kas tas ir!

 104.Dagdas mazpulka pro-
jekts “Plāno, skaiti, vērtē, dari! 
Tu to vari!” tuvojas beigām, kas 
mazpulcēnos rada satraukumu. 
Viņi prata novērtēt piedāvātās 
iespējas. Mazpulkam nav tādu lī-
dzekļu, lai nodarbībās noorgani-
zētu līdzīgas aktivitātes kā pro-
jektā. Droši vien arī tāpēc intere-
se par mazpulku ir strauji augusi, 
plānoto 24 dalībnieku vietā pro-
jektā ir iesaistīti 29 (atbilstošie 
pieļaujamai vecumgrupai), jo bi-
ja neiespējami kādam pateikt – 

nē, tu nevarēsi piedalīties! Akti-
vitātēs, kur pēc plāna ir ierobe-
žots dalībnieku skaits, gan ir jā-
veic atlase, vērtējam katra 
aktivitāti, attieksmi, atbildību, un 
tas darbojas kā papildus motivā-
cija attīstībai.

Vēl priekšā noslēguma pasā-
kumi, atskaites, bet ceru, ka mēs 
ar to tiksim galā, jo es neesmu 
viena. Man ir stabils atbalsts Sau-
lesdārzā, jebkurā laikā Ilze un 
Gundega izskaidros, pavirzīs, ie-
drošinās. Man ir droša pāriniece 
Diāna Krilova, kas neatteicās ie-
saistīties projektā, aktīvi darbo-
jas, uzklausa, atbalsta.  Ir arī gru-
pa jauniešu – līderu, kas ar atbil-
dību iesaistās plānošanā, labprāt 
organizē pārējos mazpulcēnus, 
un es priecājos, redzot viņu iz-
augsmi. Visbeidzot, ir mazpulcē-
ni – zināt griboši, darbīgi, ieinte-
resēti, gatavi uzņemt visu infor-
māciju, gatavi darboties. 

Šādā komandā var paveikt lie-
lus darbus! No daudziem “…Tu 
to vari!” ir radies viens liels “Mēs 
to varam!”.

intA švAžA, pRoJektA vAdītāJA 

Brocēnu mazpulcēni kopā ar 
Remtes pamatskolas un Gaiķu pa-
matskolas skolēniem arī piedalās  
lielajā Latvijas Mazpulku projektā 
“Soli pa solim”, kurā visa mācību 
gada garumā notiek dažādas no-
darbības un arī ekskursijas.   
    Projekts Iesākās ar mērķu plāno-
šanas nodarbībām 26. septembrī 
Brocēnu Kultūras un izglītības 
centrā. Nodarbībās tika izmantota 
programma, kura balstīta uz angļu 
psihologa Brajena Meina izdotās 
grāmatas un izveidotās program-
mas “Goal Mapping” (Mērķu plā-
nošanas”) metodikas.  Tā paredz, 
ka vispirms  jāsagatavo savs prāts 
– jābūt atvērtam, ar pozitīvu skatu 
uz dzīvi. 

Nodarbībās tika interaktīvi iz-
runāti piemēri, kad, fokusējoties 
uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk sare-
dzēt iespējas un meklēt risināju-
mus. Katrs skolēns sastādīja savu 
mērķu karti – ar detalizētu plānu 
kreisajā kartes pusē un radošo zī-
mējumu – vīziju – labajā kartes pu-
sē. Mērķu kartes palika pie katra 
skolēna, lai varētu sekot līdzi plā-

notā izpildei. Dalībnieki atzina, ka 
noderēja padomi, nodarbība palī-
dzēja konkretizēt un izvirzīt mērķi 
šim mācību gadam, sastādīt kon-
krētāku plānu, lai šo mērķi sa-
sniegtu, ka radās domas par nākot-
ni. Nodarbības vadīja biedrības 
„Jauniešu akadēmija Pacelt pasau-
li“ vadītāja Dace Briede-Zālīte.

27. novembrī notika kokamat-
niecības nodarbība, kuru vadīja 
amatnieks Zigmunds Zaļenko. No-
darbībā skolēni iepazina kokamat-
nieka darbnīcu, kā arī paši izmēģi-
nāja savus spēkus, darbojoties ar 
koku, un katrs izgatavoja savu ken-
damu.

23. decembrī svētku noskaņās 
notika ekskursija uz Liepāju un 
Ziemupi. Liepājā bija iespēja ap-
meklēt Liepājas Olimpisko cen-
tru, apskatīt un izmēģināt tā pie-
dāvātās iespējas. Projekta dalīb-
niekiem bija prieks palēkāt batutu 
trasē, redzēja svarcelšanas zonu, 
iekštelpu futbola, pludmales vo-
lejbola un florbola laukumus, sa-
tika arī futbola izlases spēlētājus 
viņu treniņa laikā. Tā tika iepazī-
tas iespējas trenēties dažādos 
sporta veidos. 

Soli pa solim Pēc tam visi devās uz Ziemupi, 
kur jau gaidīja Ziemassvētku vecī-
tis un viņa rūķi. Interesants bija 
rūķu stāstījums par Rūķupi un da-
žādajiem apskates objektiem. Dau-
dziem tas bija īsts piedzīvojums, jo 
bērni vēl ir bērni un labprāt tic brī-
numiem,   vēlas saņemt dāvanas un 
dzirdēt labus vārdus. Tā bija lielis-
ka iespēja iziet ārpus ierastās vides 
un piedzīvot ko jaunu, kas dod po-
zitīvu noskaņojumu.

Projekta sākumā notika arī kla-
des dizaina konkurss, kurā varēja 
piedalīties ikviens dalībnieks. Bija 
jāuzzīmē uz A4 lapas zīmējums, 
kas varētu būt saistīts ar projekta 
nosaukumu – “Soli pa solim”. Ti-
ka izvēlēti zīmējumi no abām 
skolām un Brocēnu mazpulka ie-
sniegtajiem darbiem, kurus uz-
drukāja uz kladēm un blociņiem. 
Uzvarēja šādu dalībnieku darbi – 
Sabīne Zīverte (Gaiķu pamatsko-
la), Rainers Niedre (Remtes pa-
matskola), Edžus Zakevics (Bro-
cēnu mazpulks), Estere Gabriela 
Bergmane (Brocēnu mazpulks), 
Ilvija Alise Zvanītāja (Remtes pa-
matskola), Raitis Burkovskis 
(Gaiķu pamatskola). Izgatavotās 
klades un blociņus saņēma visi 
projekta dalībnieki, bet zīmējumu 
autori – vairākus eksemplārus kā 
balvu.

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.
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Ogo, sporto un krāso stilīgi!

Radoši Rugāji
LAuRA SAuLīte, RugāJu MAZpuL-

kA vAdītāJA

Iesaistot Rugāju novadā dzīvo-
jošos jauniešus, 2019./2020. mācī-
bu gada laikā tiek īstenots projekts 
“Radoši Rugāji!”.  Projekta mērķi ir 
palielināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglīto-
jamo motivāciju turpināt izglītību 
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē, jauniešu aktivitātēs 
un iniciatīvu projektos ārpus for-
mālās izglītības. Tiks nodrošināts, 
ka aktivitātes ir  pieejamas tuvu 
projekta dalībnieku dzīves un mā-
cību vietai. 

Projektā iesaistīti 24 dalībnieki 
vecumā no 12 līdz 18 gadiem, īpaši 
aicinot piedalīties tos, kuriem pa-
stāv  sociālās vides, veselības, ar 
mācību vidi, ekonomiskie vai ar ģi-
meni saistītie riski.  Kā papildus 
mērķa grupa iesaistījušies 252. Ru-
gāju mazpulka dalībnieki,  kuri 

„PuMPuRa” jauniešus motivē dar-
boties kopīgu mērķu sasniegšanā. 

Līdz šīm esam sekmīgi noorga-
nizējuši  projekta aktivitāšu plāno-
šanas sanāksmes, kuru  laikā jau-
nieši iepazinuši Latvijas Mazpulku  
pamatvērtības, organizējuši galda 
spēļu pēcpusdienu, meditatīvi at-
pūtušies, krāsojot mandalas, vei-
dojuši kolāžas no rudens lapām, 
patriotiskas piespraudes ar atstaro-
tāju elementiem un afišas projekta 
aktivitātēm. 

Īsi pirms Ziemassvētkiem aici-
nājām Rugāju novada vidusskolas 
skolēnus būt labsirdīgiem un saga-
tavot nelielas svētku dāvaniņas, ko 
meistarklasē „Iepriecini līdzcilvē-
kus!” iesaiņojām. Meistarklases va-
dītāja parādīja, kā skaisti dekupā-
žas tehnikā  noformēt sveces atbil-
stoši svētku noskaņai. Apguvām 
eglītes rotājumu veidošanu un arī 
dāvanu saiņošanas pamatus.

20.janvārī notika pirmā dam-

neLdA ZAļuMA, iLZe Lāce,  

JAuniešu AtbALStītāJA

Biedrība “Latvijas Mazpulki” 
šovasar Jaunlutriņos aicināja jau-
niešus piedalīties projektā “Ogo, 
sporto un krāso stilīgi!”. Projekta 
mērķis ir iesaistīt Jaunlutriņu un 
Šķēdes pagastos dzīvojošos 12 – 18 
gadus vecos jauniešus aizraujošās 
aktivitātēs lauku dzīves vidē vasa-
ras brīvlaikā, attīstot darba pras-
mes, veicinot vienaudžu sadarbību, 
sportisku dzīvesveidu un sakoptas 
apkārtējās vides veidošanu.

 
krāsu plenērs 
jauniešiem Jaunlutriņos

Pirmā aktivitāte jūnijā tika īste-
nota sadarbībā ar daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanas biedrību 
“Jaunmuižnieks”.

Jaunieši ir darbīgi un, uzzinot 
par “Krāsu plenēra” aktivitātēm, 
pieteicās arī uz kāpņu telpu sagata-
vošanas darbiem. Viņi ar prieku 
gruntēja, slīpēja, krāsoja sienas un 
vēlāk tās izgreznoja ar ģeometris-
kām figūrām. Jaunieši veidoja tei-
camu sadarbību ar daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem. Kāpņu telpu 
pamatkrāsu izvēlējās māju iedzī-
votāji, jaunieši pieskaņoja dekorus 
un to krāsas. Iedzīvotāji lepojas, ka 
jaunieši ir čakli, un kopā izdevies 
atsvaidzināt un padarīt telpas gai-
šākas un patīkamākas.  
 Pēc labi padarīta darba visi ietu-
rēja iedzīvotāju sagatavotu pikni-
ku. 

Projekta rezultāts ir daudzdzī-

vokļu māju “Selgas”, “Gaismas” un 
“Oši” kāpņu telpas. 

ogu turnīrs

Jūlijs ogu lasītājiem bija labvē-
līgs – laikapstākļi nebija karsti, 
un čaklākie Jaunlutriņu jaunieši 
devās uz z/s “Mucenieki”, lai sa-
censtos ērkšķogu lasīšanā. Jau-
nieši izmēģināja ērkšķogu lasīša-
nu ar kombainu un aplūkoja mil-
zīgās saldētavas, kurās ogas uz-
glabā.

Ogu lasīšanas turnīrs izvērtās 
par sīvu cīņu, – katrs vēlējās būt 
labākais! Taču jālasa bija akurāti 
un nesteidzoties. 

 Pēdējā lasīšanas dienā jaunieši 
dekorēja trauciņus, kuros dāvināt 
ērkšķogas Lutriņu pansionāta 
“Ābeles” iemītniekiem. No salasītā 
daudzuma trešdaļu – 30 kg – bijām 
nopelnījuši un to dāvājām pansio-
nātam. Seniori bija priecīgi paru-
nāt ar jauniešiem, teica paldies.    

Liels paldies z/s “Mucenieki” 
vadītājai Ligitai Rezgalei par  ie-
spēju gūt pieredzi ogu lasīšanā vi-
ņas saimniecībā!

Jūlijā sportojam!
 
Jaunlutriņos viens no populārā-

kajiem sporta veidiem ir futbols. 
Katru vakaru jaunieši tiekas un 
sporto. Projekta ietvaros sporta 
laukums tika uzlabots ar jauniem 
futbola vārtu tīkliem, kurus no-
mainīt palīdzēja lielākie puiši.  

Sešus vakarus projekta   ietvaros 
tikās ne tikai Jaunlutriņu un Šķē-

des, bet arī Vārmes un Kabiles jau-
nieši, lai pierādītu savas sportiskās 
prasmes futbola spēlē un arī pe-
tankā, kur vairāk jāvingrina prāts.

Jaunieši priecājās, ka bija iespēja 
satikties ar blakus pagastu sportis-
tiem, saspēlēties un jautri pavadīt 
laiku. Tā kā šis bija draudzības tur-
nīrs futbolā, tad balvas tika visiem 
vienādas – lecamaukla katram 
sportistam, lai turpinātu uzlabot 
savu fizisko veselību. 

Paldies Intai Heniņai, kura izvā-
rīja ļoti gardu skābeņu zupu, lai 
visi sportisti remdētu izsalkumu 
un atgūtu spēkus, ko iztērēja spor-
tojot! 

Paldies Aldim Ķepsnim, kurš 
uzņēmās futbola spēļu tiesāšanu, 
kā arī vietējiem sporta entuzias-
tiem Neldai Zaļumai un Ģirtam 
Blusinam, kuri visus vakarus spor-
toja kopā ar jauniešiem!

iedvesmojošs vasaras
noslēgums

 
27. augustā notika projekta 

“Ogo, sporto un krāso stilīgi!” nos-
lēguma ekskursija. Brīnišķīgi kar-
stā dienā - ceļojums uz Dēseli. Tur 
saimnieki zem plēves audzē ogulā-
jus - zemenes, avenes. Pat ķiršus!!! 
Tobrīd ražo rudens avenes un otro 
reizi arī zemenes. 

Pēc dārzu iepazīšanas notika 
kartupeļu ātrlasīšanas sacensības. 
Trīs komandas cīnījās ļoti līdzīgi. 
Pēc savdabīgās sportošanas visus 
gaidīja kartupeļu pankūkas un sal-
dējums ar ogām. Bet balvā lasītā-
jiem - zemenes un avenes!

Šokolādes muzejā Pūrē uzzinā-
jām par kafijas audzēšanas un iz-
platības vēsturi. Kopā ar meistari 
katrs varēja pagatavot īstas šokolā-
des konfektes un parādīt prasmes 
“darboties virtuvē”. Robertam vei-
cās vislabāk, viņš saņēma atzinīgus 
vārdus no meistares. 

Ekskursijas pēdējā pietura 
“Zviedru cepurē”. Tur vairāki no-
braucieni ar rodeļiem gan pa vie-
nam, gan divatā. Pirms mājupceļa 
launags - veldzējoša zemeņu “zu-
pa” ar saldējumu!!! Plānojot eks-
kursiju, jaunieši izvēlējās “Zviedru 
cepuri” nevis jūru, jo, kā izrādās, 
neviens līdz šim ar rodeļiem nebija 
braucis. 

Izvērtējuma “saulītē” katrs bija at-
radis vismaz 7 lietas, ko ierakstīt par 
redzēto un dzirdēto. Visiem ļoti pa-
tika gatavot konfektes, bet vairāki 
jaunieši atzina, ka patika lasīt kartu-
peļus. Daži atzīmēja, ka ķiršu audzē-

šana zem plēves un zemeņu ražas 
novākšana augusta beigās ir kaut kas 
līdz šim neredzēts. Lūk, cik daudz 
interesantu lietu tepat Kurzemē!

Jāatzīst, ka projekta aktivitātes 
pozitīvi ietekmēja jauniešu moti-
vāciju 1. septembrī doties uz sko-
lu, par ko liecina viņu uzrakstītās 
apņemšanās izvērtējuma anketā. 
Piemēram, Kristaps, kurš vasaras 
sākumā apgalvoja, ka pēc 9. klases 
mācības neturpinās, jo jūtas pie-
kusis, augusta beigās rakstīja: “Es 
gribētu, lai man būtu labas sekmes 
tehnikumā.” Gabriels apņēmās uz-
labot sekmes matemātikā no 5 uz 
7 ballēm, Renārs gribētu labākas 
prasmes angļu valodā, bet Andris 
iesaistīsies futbola treniņos Saldū. 
Katrs no jauniešiem, nopietni ap-
domājot, uzrakstīja vismaz vienu 
apņemšanos, kas apliecina viņu 
gatavību jaunajam mācību ga-
dam.

bretes nodarbība kopā ar sertificē-
tu dambretes treneri Juri Dom-
brovski. Viņš iepazīstināja ar dam-
bretes noteikumiem, kā arī iesācēju 
gājienu kombinācijām. Galvenā at-
ziņa: dambreti ir grūti, pat neiespē-
jami spēlēt troksnī, un  nodarbību 
laikā mobilajam telefonam jābūt 
izslēgtam. Dambretes spēle trenē 
telpisko domāšanu, loģisko analīzi, 
atmiņu, uzmanību,  koncentrēša-
nās spēju, pašdisciplīnu, daudzas 
citas noderīgas īpašības. Dambrete 
Rugāju jauniešus tiešām ir aizrāvu-
si, tāpēc  esam ar treneri ieplānoju-
ši vēl vienu nodarbību, kurā apgū-
sim jau sarežģītākas kombinācijas. 
Februāra beigās notiks divu dienu 
turnīrs, kur spēkosimies viens ar 
otru, lai iegūtu balvas.  

Pavasarī  veicināsim  zināšanas 
par dabas ritējumu - gatavosim 
putnu būrīšus un audzēsim vasaras 
ziedus.  Līdzdalība projekta pasā-
kumos katrā jaunietī stiprinās pār-
liecību, ka veiksmīgas dzīves pa-
matā ir mazpulku pamatvērtības – 
čaklas rokas, ass prāts, laba sirds 
un stipra veselība. 

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.
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 iLZe kļAvA, pRoJektA vAdītāJA

Pēc Ziemassvētkiem ir pienācis 
īstais brīdis, lai plašākai auditorijai 
izstāstītu par vērtīgu projektu. Tā-
tad - Latvijas Mazpulku projektā 
„Esiet kā vīri!” ir iesaistījušies 14 
jaunieši no Jaunlutriņu un Šķēdes 
pagastiem. 

Projekta pirmā aktivitāte „Cie-
mos pie fizioterapeita” 29.oktobrī 
aizveda mūs līdz Rīgai, kur Fiziote-
rapijas un rehabilitācijas klīnikas 
„Fiziocentrs” mājīgajā un labi aprī-
kotajā vingrošanas zālē jauniešiem 
nodarbību vadīja Jaunlutriņu skolas 
absolvents, tagad Fiziocentra galve-
nais fizioterapeits Mareks Osovskis.

 Vispirms jaunieši tika nosvērti 
un nomērīti, lai noteiktu ķermeņa 
masas indeksu, bet pēc tam notika 
dažādi vingrinājumi izturības un 
sirdsdarbības pārbaudei, spēka tes-
tēšanai utt. Mareks atzina, ka lauku 
puiši un meitenes ir diezgan labs 
„materiāls ”- viņiem nav liekā sva-
ra, viņi ir gana lokani un sportiski. 
Būtu tikai jāturpina regulāri no-
darboties ar fiziskām aktivitātēm,  
tad būs stipra veselība un mācībās 
arī veiksies labāk!

 Pēc nodarbības jaunieši iztaujā-
ja Mareku par viņa darba pieredzi 
Latvijas Olimpiskajā vienībā un 
darbā ar studentiem. Mareks uz-
svēra, ka, strādājot kopā ar labāka-
jiem sportistiem, ir apceļojis pus-

pasauli, Amerikā bijis reizes piec-
desmit, bet joprojām ir pilnīgi 
pārliecināts, ka Latvija ir labākā ze-
me uz pasaules, jo te ir tīra vide, 
veselīga pārtika un daudz iespēju 
mācībām un darbam.  
 Pēc nodarbības jaunieši baudīja 
vēlās pusdienas krodziņā „Pie 
ķirmja”, bet pēc tam vēroja hokeja 
spēli arēnā „Rīga”.

Uz novembra nodarbību jaunie-
šus savā īpaši aprīkotajā treniņu 
zālē Saldū aicināja boksa treneris 
Ansis Pūce. Sākumā dažādi vingri-
nājumi koordinācijas un līdzsvara 
trenēšanai, pēc tam mazas sacensī-
bas, boksējoties ar boksa maisu.  

Ansis stāstīja par saviem au-
dzēkņiem, par viņu pieredzi dzīvē, 
skolā un draugu kompānijās, ar 
spilgtiem piemēriem parādot, cik 
liela nozīme mūsu ikdienā ir dis-
ciplīnai, atbildībai, draudzībai un 
vīrišķībai. Pēc nodarbības – pus-
dienas ēdnīcā „MX1”.                                                          

  Decembra nodarbībai jauniešu 
projekta aprakstā ir dots nosau-
kums „Ciemos pie „Latvijas lepnu-
ma””. 21.decembrī savā „Ripo auto” 
darbnīcā Brocēnu kultūras nama 
pagrabstāvā jauniešus sagaidīja 
smaidošais un omulīgais Zig-
munds Zaļenko. Vispirms visi ko-
pā atcerējāmies, ka Zigmunds 
2016.gada nogalē pelnīti saņēma 
balvu „Latvijas lepnums” par soci-
ālo atbildību nominācijā „Iedves-

Esiet kā vīri!

gundegA JēkAbSone,  

307. džūkSteS MAZpuLkA  

vAdītāJA 

Džūkstes mazpulkā esam uzsā-
kuši īstenot  PuMPuRs projektu 
“Iedvesmojies, iesaisties, pilnvei-
dojies!”. 

 Projekta ietvaros 21.-23. au-
gustā notika “Jautrās dienas Gei-
dās”. Tas ir jau tradicionāls, jau-
niešu plānots pasākums, iekļaujot 
nakts trasīti, šļūkšanu pa plēvi, 
pirtī iešanu, interaktīvas nodarbī-
bas komandas saliedēšanai, novu-
sa spēles mācīšanos un citas akti-
vitātes.

 Šo dienu gaitā jaunieši paši plā-
no ēdienkarti, meklē receptes, ap-
rēķina nepieciešamos produktus 
un gatavo ēdienu āra apstākļos.

 Lai iedvesmotu jauniešus pie-
vērsties veselīga un stilīga ēdiena 
gatavošanai, tika organizēta meis-

tarklase ar Renāru Purmali. 
Nakts trasīti  “Izaugsme caur iz-

aicinājumu”  organizēja  biedrība 
“Piedzīvojuma Gars”. Jaunieši de-
vās arī pārgājienā uz “Darbnīcu 
Baumaņi”, kur klausījās iedvesmas 
stāstus, kā motosporta hobijs pār-
vēršas veiksmīgā uzņēmējdarbībā 
laukos. 

25. septembrī notika suņu dre-
sēšanas meistarklase sadarbībā ar 
Jelgavas suņu skolu, kuras mērķis 
ir motivēt jauniešus attīstīt savus 
hobijus, mācīt rūpes par dzīvnie-
kiem. Jauniešus iedvesmoja trenē-
tu suņu paraugdemosntrējumi, vi-
ņi apguva  vienkāršus suņu trenē-
šanas paņēmienus,  kā arī pamat-
principus saimnieku – suņu 
attiecību veidošanai.  

27. novembrī  Ingas Lukašinskas 
vadībā apguvām radošas zīmēša-
nas metodi, kurā varam atspoguļot 
un pārveidot savas emocijas. Kad 

ir dusmas, kad ir bēdas, kad ir grū-
ti, varam mēģināt to izzīmēt, mazi-
nāt spriedzi un aktivizēt savu ener-
ģiju pozitīvam risinājumam caur 
zīmējumu.

12. decembrī devāmies uz Tu-
kumu, lai piedalītos picu gatavoša-
nas meistarklasē picērijā “Kvazi 
Pica”.  Iemācījāmies pagatavot vis-
garšīgāko picu. Jo visgaršīgākā ir 
paša gatavotā!

Picērijas īpašnieks, Kaspars Lie-
pa dalījās arī ar savu uzņēmējdar-
bības iedvesmas stāstu - noticēt 
sapņiem un soli pa solim īstenot 
tos.

 Projekts sniedz lielisku iespēju 
organizēt aizraujošas aktivitātes, 
kuras veicina jauniešu pašapziņu, 
motivāciju, iniciatīvu, pilsonisko 
līdzdalību, dažādu sociālo grupu 
vienaudžu sadarbību, iekļaušanu 
un dažādu dzīvesprasmju attīstī-
bu.

Iedvesmojies,  
iesaisties, pilnveidojies!

motājs”. Zigis vispirms izrādīja 
darbnīcu, kurā zēni gatavo kuģīšus, 
kuri sacenšas peldēšanā pa ūdens 
trasi, un koka mašīnas, kuras brauc 
īpašā autotrasē. Kaut arī jauniešiem 
„mašīnīšu vecums” jau garām, to-
mēr dažam labam vēl gribējās pa-
spēlēties!

 Zigis arī šoreiz spēja jauniešus 
iedvesmot uz diezgan grūtu, bet 
vērtīgu darbu – stundas laikā kat-
ram izdevās no klūgām pagatavot 
mazu groziņu. Tad piepildījām to 
ar konfektēm, un -  Ziemassvētku 
dāvana gatava!

Kopā ar Zigi, ēdot pusdienas Le-
dus halles kafejnīcā, pārrunājām 
semestra noslēguma veiksmes un 
neveiksmes, bet pēc tam – viena 
kustīga stunda publiskajā slidotavā! 

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.
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Darbosimies un 
draudzēsimies!
Liene cinovSkA, 1013. AiZputeS 

un 544. LAžAS MAZpuLkA  

vAdītāJA 

11. decembrī Aizputes vidus-
skolā notika 1013. Aizputes un 
554. Lažas mazpulku saliedēšanās 
pasākums “Darbosimies, draudzē-
simies kopā!”

Jaunieši komandās iesaistījās 
dažādās aktivitātēs. Sportisko pie-
turu galvenais mērķis bija veidot 
sadarbības un sadraudzības pras-
mes starp speciālo un vispārizglī-
tojošo skolu skolēniem. 

Laika apstākļi nebija no labvēlī-

gākajiem, lai orientēšanās aktivitā-
tes varētu notikt Aizputes pilsētā. 
Tāpēc  tās notika Aizputes vidus-
skolas telpās, iepazīstot Aizputes 
pilsētu, tās   galvenos apskates ob-
jektus un ievērojamākās vietas foto 
orientēšanās ceļā.

Pieturas vadīja daļa Aizputes 
mazpulcēnu, savukārt speciālās 
skolas skolēni un pārējie Aizputes 
mazpulcēni, daloties pa grupām, 
iepazina Aizputes pilsētu un pie-
dalījās sportiskajās aktivitātēs. Pa-
sākums noslēdzās ar apbalvošanu, 
kopīgu cienastu un pasākuma iz-
vērtējumu.

Ziemassvētku 
tirdziņš Saldū
dRuvAS MAZpuLkS

Jau desmito gadu Saldus un 
Brocēnu mazpulki sadarbībā ar 
Saldus BJC un  T/C Akvārijs  sest-
dienā pirms pirmās Adventes 
Saldū rīkoja Ziemassvētku tirdzi-
ņu. 

Šoreiz 26 mazpulcēni rūķu ce-
purēs izlika pārdošanai savu pro-
dukciju – visdažādākos Adventes 
vainadziņus, Ziemassvētku deko-
rus, eglīšu rotājumus un citas pašu 
sarūpētas preces. Zirņu mazpulka 

mazpulcēni bija sagatavojuši ievā-
rījumus un sīrupus īpaši noformē-
tās burciņās, kas lieliski der Zie-
massvētku dāvanām. 

Saldus iedzīvotāji jau ir ielāgoju-
ši, ka mazpulku tirdziņš ir vieta, 
kur par saprātīgu cenu var iegādā-
ties kvalitatīvu Adventes vainadzi-
ņu, kas  floristikas veikalā maksātu 
3 reizes dārgāk. Savukārt mazpul-
cēni ir sapratuši, ka precei jābūt 
rūpīgi noformētai, ir jāsmaida un 
jārunājas ar pircējiem, un tad gan-
darījums ir abpusējs!

Kā mēs  
gājām   
Rūķu  
skolā
noRA kožukARu, StRiĶu  

MAZpuLkA vAdītāJA 

Ja tev ir ābols, un man ir ābols, 
un tu savu ābolu uzdāvini man, un 
es savējo tev, mums katram ir viens 
ābols. Bet, ja tev ir ideja, un man ir 
ideja, un tu dāvini man savu ideju, 
un es tev savējo, mums katram ir 
divas idejas.

Gatavojoties Ziemassvētkiem, 
Striķu mazpulks aicināja uz Ideju 
tirgu Cieceres un Brocēnu mazpul-
cēnus. Pasākums „Ziemasvētku rū-
ķu skola”  tika organizēts kā ideju 
tirgus, kur katrs ir devējs un guvējs. 
Šī pasākuma mērķis bija dot un gūt 
idejas Ziemassvētku svinēšanai. 
  Katrs mazpulks ieradās ciemos 
ar savu „ciemakukuli” - ideju Zie-
massvētku svinēšānai (pašu gata-
votas dāvaniņas, spēles, dekori...), 
ko parādīja un iemācīja arī citiem 
mazpulcēniem. Katrs bija gan skol-
nieks, gan skolotājs un mājās devās 
krietni bagatāks. 

Pēc „Ziemassvētku rūķu skolas”  
beigšanas Striķu mazpulcēni bija 
gatavi un novadīja radošās darbnī-
cas visiem saviem skolas biedriem.

Paldies biedrībai “Latvijas Maz-
pulki” par iespēju īstenot iniciatīvu 
projekta “Ziemassvētku rūķu sko-
la”, saņemot līdzfinansējumu Jau-
natnes politikas valsts programmas 
2019. gadam finansētā projekta 
“Augsim Latvijai!” ietvaros.

Šie projekti īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
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SAndRA āRiņA, JēkAbpiLS bJc 

MAZpuLkA vAdītāJA
 
Rudens mazpulcēniem ir pro-

jektu gada noslēguma laiks, kas sā-
kas ar darba  skati mazpulkos, tālāk 
labāko projektu autori dodas uz 
Latvijas Mazpulku reģionālajiem 
forumiem. Man ir patiess prieks 
un lepnums par Jēkabpils BJC 
mazpulcēnu Annas Makares, Beā-
tes Paulas Marķīzas, Valtera Vere-
činska un Ivo Krišjāņa sasniegu-
miem reģionālajā forumā Biržos, 
kur viņi visi saņēma I pakāpes ser-
tifikātus (1. attēlā).   
 Pēc veiksmīgi pabeigta darba cē-
liena  pienācis laiks atpūsties un 
smelties jaunas zināšanas un prak-
tiskās iemaņas turpmākajiem dar-
biem.    

Pirms ziemas brīvlaika Jēkabpils 
BJC un Ābeļu mazpulka mazpul-
cēni kopā ar vadītājām Sandru 
Āriņu un Sandru Utināni devās uz 
Bebrenes pagastu. Ārā valdīja brāz-
mains vējš, bet tas netraucēja maz-
pulcēnus. Ar lielu nepacietību viņi 
gaidīja tikšanos ar alpakām.  
  Pirms brauciena mazpulcēni in-
terneta resursos iepazinās  ar alpa-
kām, bet tas nemazināja intrigu, jo 
katram bija savs priekšstats par 
šiem dzīvnieciņiem. Kādas ir alpa-
kas? Kāds mazpulcēns teica: „Viņas 
spļaudās, kad pienāk tuvāk! ” Cits 
mazpulcēns teica: ”Alpakas var ie-
kost, kad bāzīsiet pirkstus pie tām!” 
Vēl kāds iebilda: ”Viņas izskatās 
ļoti mīļas, jo ir pūkainas!” Ceļš ve-
da uz audzētavu „Alpaku sala”, lai 

iepazītos ar šiem mājdzīvniekiem, 
noskaidrotu interesējošo un radoši 
padarbotos ar to vilnu. Mums palī-
dzēja audzētavas saimnieki Ineta 
Zībārte un Helmuts Zībārts. Tagad 
mēs zinām atbildi uz jautājumu 
„Kādas ir alpakas?. Tie  ir vismazā-
kie kamielīši ar ļoti siltu, mīkstu, 
dažādu krāsu kažociņu. Katrai al-
paciņai saimnieki veido individu-
ālu frizūru, tāpēc tās izskatās dažā-
das. Alpakas jaunas prasmes ap-
gūst no vecākajām alpakām un cil-
vēkiem, tāpēc tās nevar dzīvot 
vientulībā. Viņas ir drosmīgas, spēj 
sevi pasargāt no plēsējiem un ir cī-
tīgas mauriņa “pļāvējas”, jo pārtiek 
no augiem.    

Mazpulcēni ar lielu interesi 
klausījās stāstījumā un vēroja alpa-
ciņas, bet vislielāko sajūsmu sagā-
dāja to barošana no bļodiņas un 
paglaudīšana. Kad bijām sasmēlu-
šies pozitīvās emocijas no alpakām, 
devāmies uz radošo darbu māju 
„Dzīpari”, kur mazpulcēni izmēģi-
nāja vērpt alpakas vilnu un pagata-
voja sev rokassprādzītes.   
   Tālāk mūs gaidīja Bebrenes pa-
gasta izzināšana un iepazīšanās ar 
galveno bebru. Mazpulcēniem vis-
lielāko interesi radīja grāfu Plāteru 
- Zībergu muižas komplekss, kurā 
pilnībā ir saglabājušies visi 19. gs. 
Bebrenes muižas apbūves elementi 
– kungu māja, palīgēkas, parks ar 
vārtiem un žogu. Pie muižas mūra 
žoga ir saglabājusies dzirnavu ēka, 
kur tika iziets grauda ceļš, līdz tas 
pārtop par dažāda maluma mil-
tiem un putraimiem.

Pie alpakām  
uz Bebreni 

LidiJA StebeRe, MAZpuLkA 

“pAgALMS” vAdītāJA

Iepriekšējā   mācību gada noslē-
gumā radās ideja kā pēctecību 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpul-
kam “Zīle” nodibināt mazpulku  
Alūksnes bērnu un jauniešu interešu 
centrā (ABJC).

ABJC  ir tradīcija augustā aicināt 
bērnus un jauniešus, lai tos  iepazīs-
tinātu ar gaidāmo pulciņu piedāvā-
jumu jaunajā mācību gadā. Lai in-
formācija par mazpulka darbību bū-
tu plašāka un interesantāka, uzrunā-
ju savus kolēģus Jāni Bērtiņu un 
Sandru Buliņu. Kopīgais darbs izde-
vās, gan informējot, gan pēc  tam ie-
saistot bērnus trīs radošās darbnīcās. 
Paldies kolēģiem! 

Septembrī  uz  pirmo nodarbību 
ieradās  tikai divas meitenes, taču 
drīz vien viņām pievienojās vēl asto-
ņas 3.-5.klašu meitenes.

Nodarbībās  viņas  iepazinās ar 
biedrības  „Latvijas Mazpulki” vēstu-
ri,  darbības  jomām, statūtiem. Sep-

tembrī  pat piedalījāmies  Pļaujas 
svētkos Atē, kur vienmēr piedalās 
mūsu novada mazpulcēni. 

29. oktobrī tika nodibināts ABJC  
mazpulks  „Pa Galms”  (tāds logo ir 
arī pašam ABJC). Meitenes aktīvi 
apmeklē nodarbības, veidojot dažā-
dus radošus darbus, radot prieku sev 
un tuviniekiem. Sadarbojamies ar 
pirmsskolas iestādi „Sprīdītis” . Ma-
zie un audzinātājas ciemojās mūsu 
centrā, lai prezentētu ekoskolas 
programmu par klimata pārmaiņām. 
Mūsu moto: “Mainām sevi, nevis kli-
matu!”. Mēs mazos iepriecinājām ar 
pašizveidotām grāmatzīmēm. 

Labo darbu nedēļā  apmeklējām 
dzīvnieku patversmi „Astes un ūsas”. 
Samīļojām dzīvniekus, vedām tos 
pastaigā un palīdzējām sakopt pagal-
mu pēc malkas talkas.  Sarūpējām 
dzīvniekiem cienastu. 

Decembrī  kopīgi lustējāmies Zie-
massvētku pasākumā, spēlējot spē-
les, dekorējot piparkūkas un lejot 
laimītes no parafīna. 

Esiet pazīstami –  
“Pa Galms”!
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SpodRA puRviņA

Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
Ābeļu mazpulkā sākās ar Adven-
tes vainaga gatavošanu un putnu 
barotavas uzstādīšanu. Pie bēr-
niem  ieradāmies mēs – mazpulka 
draugi Spodra un Voldiņš, līdzi 
atnesot smaržīgus priežu zarus. 
Bērni rūpīgi sagarināja un atlasīja 
skaistākos priežu zariņus, kuri ti-
ka rūpīgi piestiprināti vainaga  
pamatam. Šoreiz to bija izgatavo-
jusi es no otrreiz izmantojama  
materiāla –  vecām avīzēm. Mācī-
bu telpās nedrīkst dedzināt svecī-
tes, tāpēc  vainags tika pielikts pie 
infostenda, lai tas ar savu smaržu 
katram atgādinātu –  tuvojas svēt-
ki.      

Mazpulcēnus patīkami ieprie-
cināja vecāko klašu zēni, kuri 
darbmācības stundā bija izgata-
vojuši putnu barotavu un uzticēja 
galveno barotāju lomu mazpulcē-
niem. 

Šoreiz neierasti - ar cara laika 
kūku recepšu izzināšanu - notika 
piparkūku mīklas gatavošana. 
Mazpulcēni pētīja manis atnesto 
seno, 1903. gada lauksaimnieku 
pavārgrāmatu, iepazīstoties ar tā 
laika mērvienībām, rakstības stilu, 
garšvielu nosaukumiem, darba 
tehnoloģiju. Kopā noskaidrojām, 
kas ir, piemēram, briežraga sāls, lo-
te, pomerancis, mārciņa. Visiem 
iepatikās “mīlestības plācenīšu” re-
cepte. Cara laikos tiem olas rīvēja 
ar cukuru veselu stundu,  tagad šo 
procesu veicam ar mikseri nepilnās 
10 minūtēs. Cik daudz rūpības cil-
vēki ieguldīja šādu,  kapeikas lielu-
ma plācenīšu sagatavošanā! Ābeļu 
mazpulcēni ir apņēmības pilni tos 
izcept!    
    Lai sagatavotu piparkūku mīklu, 
katrs mazpulcēns atnesa kādu izej-
vielu. Pati biju atnesusi vairāku vei-
du ievārījumus, kādus pielieku, mā-
jās gatavojot mīklu. Notika ievārī-
jumu degustēšana. Pārsteiguma 
balvu par minēšanu saņēma Dita.  
  Šoreiz, mīklu gatavojot, izman-
tojām  90 gadu vecu koka karoti, 
kuru esmu mantojusi no savas 
mammas.  Pateicoties Godu saim-
nieces karotei un mūsu darba prie-

Satikšanās savstarpējā priekā

kam, mīkla iznāca ļoti smaržīga un 
garšīga.    
   Ābeļu mazpulcēniem patīk cept 
piparkūkas. Luizei, Keitai, Annijai, 
Dārtai, mazpulku vadītājai Sandrai 
mīkla rullējās skaisti, gludi, pipar-
kūkas iznāca lieliskas. Daļai cepēju 
gan tik labi neveicās.  Lai arī kā 
centās,  piparkūkas bija jārullē un 
jāspiež vairākas reizes, pirms likt 
uz pannas.  Jā, nācās pārliecināties, 
ka svarīga ir darbā gūta pieredze 

un iemaņas. Paldies darbmācības 
skolotājai Ingai Tulinskai par pa-
domu un palīdzēšanu!  
 Keitas māmiņa bija nopirkusi 
piparkūku krāsu iepakojumus. Vi-
siem  patika  piparkūku rotāšana. 
Kad produkcija gatava, sākās “Rū-
ķu gājieni”  -  pie savām mīļajām 
skolotājām, pie direktora. Īpaši 
sveicieni tika sagatavoti Keitas mā-
miņai, darbmācības skolotājam 
Vilnim.     

  Viesojoties mājās pie Jēkabpils 
Goda pilsones, Sēlijas rakstnieces 
un bijušās skolotājas Lūcijas Ķuzā-
nes, kopā ar mazpulcēniem  Keitu, 
Eniju un  Edvīnu nospriedām ie-
priecināt Jēkabpils Goda pilsoni, 
publicistu Ilmāru Knaģi pansionā-
tā “Jaunā muiža. Liels un patīkams 
bija Ilmāra Knaģa prieks par maz-
pulcēnu apciemojumu, līdzi atve-
dot Lūciju Ķuzāni.

Čakli piparkūku cepēji izrādījās 

mazie skolotājas, mazpulka vadītā-
jas  Sandras Utinānes pirmskolas 
grupiņas bērni. Viņi sacepa pipar-
kūkas, bet mazpulcēni kopā ar 
draugiem tās izvadāja pa mājām, 
ar sirsnību un laba novēlējumiem 
iepriecinot pensionētos Ābeļu pa-
matskolas skolotājus.

 Ir lieliska sajūta, ja Tevi gaida 
darboties griboši bērni. Paldies 
Ābeļu mazpulcēniem par kopīgu, 
radošo sadarbību! 

Ziema sākas  
ar piparkūku smaržu
JAnA ApAļā, StAļģeneS MAZpuL-

kA dALībniece

Staļģenes mazpulkā gardākais 
laiks ir ziemas ieskaņa no 25.no-
vembra līdz 5. decembrim. Šī tra-
dīcija turpinās jau vairākus gadus.  
Par Mārtiņtirgus izsolē sapelnīto 
naudu Staļģenes mazpulks pērk pi-
parkūku mīklu un cep gardas pi-
parkūkas. Šajās divās nedēļās maz-
pulcēnu mītne “Līdumi” smaržo 

visgaršīgāk, Arī mazpulcēniem šī 
ir viena no mīļākajām nodarbī-
bām, jo paši varam izmēģināt spē-
kus mīklas rullēšanā, formu izspie-
šanā, piparkūku cepšanā. Un notu-
rēties, nenotiesājot kādu piparkū-
ku, ir grūti! Vēlāk tās tiek notiesātas 
svinīgā mūsu pagasta egles iedeg-
šanas pasākuma laikā. Prieks par 
izdarīto darbu bija milzīgs.

Tomēr šogad 6. decembrī pie 
pagasta egles viss nebeidzās, jo 

mīklas mums bija tik daudz, ka 
mazpulcēni vēl veselu nedēļu va-
rēja darboties ar piparkūkām, šo-
reiz dekorējot tās. Katrs mazpul-
cēns varēja uztaisīt, kādu vien vē-
las, savu izsapņoto piparkūkas sir-
di: ar kraukšķiem, ar dažādām 
glazūrām un, protams, ar dau-
dziem  cukurotiem rotājumiem. 
Katrs savu krāšņo sirdi varēja nest 
mājup, lai ar lepnumu to parādītu 
mājiniekiem.


