
Jubilejas gads aizva-
dīts godam  6.-12. lpp.

Kurā forumā 
mazpulcēni mie-
lojās ar šo torti? 
                                           

Kā liepupieši mā-
cās “Trušmīļu 
skolā”. 
                     10. lpp.

 rudens, ziema 2014/2015Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Rīgas klubiņš 
tepat un pasaulē  
                                          

5.-6. lpp.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies
Sācies jauns gads, un, ja var 

ticēt ķīniešu horoskopam,  šim 
jābūt mums īsti labvēlīgam, jo 
arī Latvijas Mazpulki atdzimuši 
1991. – Kazas gadā! Tiesa gan, 
arī iepriekšējais gads bijis mums 
ļoti veiksmīgs un panākumiem 
bagāts, tomēr apņemšanās dzī-
vot vēl labāk mums netrūkst! 

Šis ir laiks, kad uzņemam jau-
nu kursu Latvijas Mazpulkos, jo 
šajā Raiņa un Aspazijas gadā 
droši var teikt – pastāvēs, kas 
pārvērtīsies! Nenoliedzami un 
neapturami kārtējo reizi pasau-
les ekonomika un cilvēku dzīves 
uztvere ir pārmaiņu procesā. 
Viens laiks beidzas, un sākas nā-
kamais. Beidzas lielo korporāci-
ju laikmets, universitātes aizstāj 
pašmācība, mentorings un kou-
čings, banku sistēmas - pūļa fi-
nansējums, cilvēkiem ir arvien 
vairāk brīva laika, jo tehnoloģi-

jas strādā viņu vietā, tādēļ no-
pietnu lomu ieņem radošās in-
dustrijas (datorspēles, koncerti, 
piedzīvojumu sacensības) un sa-
turīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Jaunieši, kas dzimuši 
pēc 1990.gada, tātad visi maz-
pulcēni, ir ar citu dzīves uztveri– 
viņi vairs nesatraucas par naudu 
tik daudz kā iepriekšējās paau-
dzes (tādēļ vairāk kā trešdaļa šo 
jauniešu ir bezdarbnieki), viņi 
neuzticas vecāku un skolotāju 
padomiem un nav gatavi gaidīt 
sasniegumus desmitiem gadu, 
viņus arī īpaši neinteresē karje-
ras virsotnes, un šie jaunieši la-
bāk izprot emocijas un sevi, bie-
žāk uzdod jautājumu – kāda ir 
mana loma šajā pasaulē. Tūlīt šie 
jaunie cilvēki jeb tā sauktā mille-
nium paaudze veidos sistēmas – 
uzņēmumus, politiku, izglītības 
sistēmas.

Viennozīmīgi saskatu, ka jau-
natnes organizācijām ir būtiska 
loma jaunajā sistēmā, ja vien tās 
būs gudras, attapīgas un sniegs 
jaunietim to, kas nepieciešams 
īstajā laikā un vietā. Latvijā ar-
vien vairāk vajadzīgi uzņēmēji 
pēc domāšanas, cilvēki ar patie-
su, skaidru sirdi un labām do-
mām. Tas ir tas, ko varam dot 
ikvienam, kas darbojas Mazpul-
kos. Mums katram jaunietim jā-
iedod iespēja apzināties savu lī-
dera potenciālu, spēju pašam 
nodarboties ar uzņēmējdarbību, 
būt atbildīgam un pāri visam – 
būt labam cilvēkam un veidot 
labāku pasauli ap sevi. 

Mēs esam īstajā vietā un da-
rām īsto darbu. Prieks par tiem 
10 jaunajiem mazpulkiem, kas 
pievienojušies mūsu biedrībai 
pēdējā gada laikā! Un lepnums 
par tiem 128 mazpulkiem, kuri 

izturējuši laika pārbaudi! Šajā 
gadā uzrunāsim un pulcināsim 
ap sevi bijušos mazpulcēnus, lai 
veidotu Mazpulku Alumni klu-
bu, jo ticu, ka ir daudz tādu dar-
bīgu, aktīvu cilvēku, kas reiz bi-
juši mazpulcēni un labprāt tur-
pinātu draudzēties ar šo organi-
zāciju. Kārlis Ulmanis Mazpulku 
10 gadu pastāvēšanas runā ir tei-
cis: 

„Mazpulku dalībnieki! Jūs au-
dzina Latvijai, jūs augat Latvijai. 
Un tagad pēc 10 gadiem jau zi-
nāms skaits ir izauguši un savās 
darba vietās strādā par Latvijas 
ideju, ar valsts spēku un stipru-
mu, par valsts un tautas godu.” 

Iedomājieties, cik gan šādu 
jauniešu ir izauguši šajos 24 ga-
dos!!!

Veiksmīgu mums visiem 
2015.gadu!

Randa Medne

Atklāj pieminekli 
Kārlim Ulmanim
                       2. lpp.                      

Latvijas Mazpulku  ◆
2015. gada konferencei 
“Augsim Latvijai!” –  
radošu, draudzīgu,  
darbīgu garu!
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Valkā atklāts piemineklis 
Kārlim Ulmanim

15. novembrī Valkā, Lugažu lau-
kumā atklāja pieminekli pirmajam 
Latvijas Ministru prezidentam 
Kārlim Ulmanim. Arī novada 
mazpulcēni gaidīja šo dienu un ta-
jā piedalījās.

Pirms svinīgā notikuma Ērģe-
mes, Kārķu un Valkas mazpulku 
komandas pulcējās Valkas novada 
BJC „Mice”  uz komandu spēli 
„Mēs – Latvijā”. Spēli vadīja bijusī 
Ērģemes mazpulka vadītāja Inta 
Skrastiņa. Spēles dažādie, intere-
santie uzdevumi bija veltīti 3 tē-
mām : Latvija, mūsu novads, Latvi-
jas Mazpulki. Šoreiz uzvarētāju 
veiksme uzsmaidīja kārķēniešiem, 
taču spēle patika un labas izjūtas 
dāvāja visiem dalībniekiem. Visus 
sveica, Atzinības rakstus  un sim-
boliskas balviņas pasniedza BJC 
„Mice” metodiķe Tija Bērtiņa.

 Pie pašu sarūpēto cienastu gal-
da mazpulcēni kavējās spēles ie-
spaidos un izteica idejas turpmākai 
kopīgai sadarbībai.

 Uz pieminekļa atklāšanu Latvi-
jas Mazpulku pirmajam virsvado-
nim Kārlim Ulmanim mazpulki 
devās ar pašu darinātiem ziedu 
pušķiem.

Lugažu laukumā uz svinīgo no-
tikumu pulcējās ļoti daudz valcē-
niešu un viesu.  Valkas novada do-
mes priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis savā uzrunā, stāstot par 
vēsturiskajiem notikumiem, kuri 
iniciējuši Kārļa Ulmaņa pieminek-
ļa uzstādīšanas nepieciešamību 
tieši Valkā, norādīja, kāpēc piemi-

nekļa atklāšanai izvēlēts tieši 
15.novembris: 

“1918.gada 15.novembrī laik-
raksta “Līdums” telpās pēc Kārļa 
Ulmaņa iniciatīvas atkal sapulcējās 
Latvijas Zemnieku savienības cen-
trālās padomes paplašinātā ap-
spriede, kurā  nolēma, ka pēc 3 
dienām, 1918.gada 18.novembrī 
Rīgā ir jānotiek publiskajam aktam 
– Latvijas valsts neatkarības paslu-
dināšanai. Un šodien mēs atzīmē-
jam jubileju šim notikumam. Arī 
vieta nav izvēlēta nejauši, jo, viens 
no šeit, Lugažu laukuma parkā, re-
dzamajiem ozoliem ir Kārļa Ulma-
ņa stādīts. Tāpēc tā ir īstā vieta šim 
piemineklim”.   
     Nozīmīgajā ceremonijā pieda-
lījās eksprezidenti Guntis Ulmanis 
un Valdis Zatlers.

„Ar gandarījumu un satrauku-
mu esmu sagaidījis mirkli, kad ta-
pusi vēl viena ceļa zīme preziden-
tam, manas ģimenes pārstāvim un 
latvietim. Atkal prātā un sirdī uz-
virmo smeldze par to, ka visi  Ul-
maņa atdusas vietas meklējumi bi-
ja neveiksmīgi. Prieks, ka Ulmaņa 
granītā tapušais piemineklis atra-
dis savu vietu Latvijas ziemeļos, 
Latvijas pirmatnības un valstisku-
ma veidošanas pilsētā Valkā. Tauta 
ar savu atbalstu pieminekļa tapša-
nā ir apliecinājusi, cik dārgs un tās 
dvēselei tuvs ir Kārlis Ulmanis,” 
uzrunājot klātesošos,  atzina eks-
prezidents Guntis Ulmanis.

Skanot Jāzepa Mediņa „Tev mū-
žam dzīvot, Latvija!”,  Guntis Ul-

manis un Valdis Zatlers atklāja 
Kārļa Ulmaņa krūšutēlu.

 Uzrunas teica Valdis Zatlers, 
ZZS priekšsēdētājs Augusts Brig-
manis, Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētājs Guntis Gailītis u.c. 
Pieminekli iesvētīja Valkas Lugažu 
Ev. Luterāņu draudzes mācītājs 
Gints Polis. Paldiesvārdi tika veltīti 
cilvēkiem, kas gādāja par piemi-
nekļa tapšanu.  Svinīgajā  pasāku-
mā  piedalījās NBS Goda sardze un 
NBS štāba orķestris. Dziedāja Val-
kas ģimnāzijas koris. 

Spēka vārdus klātesošajiem tei-
ca Vera Gribača – Valtere, savā uz-
runā īpaši akcentējot Kārļa Ulma-
ņa kā mazpulku kustības inicatora 
un Latvijas Mazpulku pirmā virs-
vadoņa lomu jaunatnes audzināša-
nā. 

Pēc  viņas emocionālās uzstāša-
nās ceremonijas vadītājs G.Gailītis 
deva vārdu novada mazpulcēnu 
delegācijai. Mūsu izjūtas un saviļ-
ņojumu šajā vēsturiskajā brīdī iz-
teica Kārķu mazpulka dalībniece 
Ilze Skrastiņa, Ērģemes, Kārķu un 
Valkas mazpulcēni nolika ziedu 
veltes  pieminekļa pakājē.  

Kārļa Ulmaņa krūšutēls tapis 
par iedzīvotāju ziedojumiem, vei-
dots pēc Kārļa Zāles 1937. gadā 
veidotā K. Ulmaņa krūšutēla meta, 
ko pasūtīja Latvijas Valsts univer-
sitāte. Krūšutēla  tēlniece ir Arta 
Dumpe,  arhitekti  - Laimonis 
Šmits un Aivars Zavadskis.

Silvija Dorša

Mazpulku gadu noslēdzot, Tu-
kuma novada mazpulki patriotiskās 
noskaņās kopā sanāca Lāčplēša die-
nas un valsts svētku priekšvakarā.

Pasākumu atklājām ar valsts 
himnu un aizdedzām svecītes pie 
Džūkstes “Brīvības pieminekļa”. 
Apmeklējām arī Džūkstes baznīcu, 
A. Lerha-Puškaiša kapavietu un ap-
skatījām Džūkstes kapsētas mistis-
kāko pieminekli ar kustīgajiem 
burtiem. Braucot uz Lesteni, iegrie-
zāmies Lestenes baznīcā un apska-
tījām Latviešu Leģionāru kapus.

Kapelleru namā Saldū sacentā-
mies konkursā, kurš vairāk zinās 
par Latviju. Zinošākie saņēma spec-
balviņas. Vakara turpinājumā klau-
sījāmies burvīgo DaGamba kon-
certu. Tas bija kolosāls!

Vakars noslēdzās, Džūkstes, Pū-
res, Tumes un Slampes mazpulkiem  
viesojoties pie Saldus mazpulka 
Saldus JIC “Šķūnis”.

2014.gads bija Mazpulku organi-
zācijas  85. jubilejas gads, un kas 
gan ir jubileja bez kūkas...

Bija mums arī “Pagastu lielīša-
nās”.  Vai gan  būtu stipra Latvija, ja 
mums nebūtu spēcīgu uzņēmumu? 
Kā gan būtu stipri uzņēmumi, ja 
mēs nepirktu to produkciju? Tāpēc 
šoreiz divas dienas ēdām tikai savos 
pagastos ražoto un par šiem uzņē-
mumiem stāstījām pārējiem. 

Paldies “Tukuma pienam” par 
jogurtu un gardajiem biezpiena sie-
riņiem, “Puratos Latvija” no Pūres 
pagasta par karameļu krēmu, ievā-
rījumu un sīrupu, SIA “Auseklītis” 

no Tumes pagasta par gardajiem 
āboliem, z/s “Tiečas” no Slampes 
pagasta par kraukšķīgajiem burkā-
niem un kāpostiem, “Lestenes 
maiznīcai” par maizi. Paldies arī 
“Saldus gotiņai” un “Saldus maiznī-
cai” par gardumiem. 

Mēs lepojamies ar savu pagastu 
uzņēmumiem!

Rīts iesākās ar neoficiālās vispa-
saules mazpulku himnas mācīša-
nos, rotaļām un atrakcijām. Mājup-
ceļā apmeklējām O.Kalpaka muzeju 
“Airītes”.

Mūs vieno draudzība un 4-H.
Paldies saldeniekiem un īpaši Lin-
dai Mednei par mūsu draudzīgo 
uzņemšanu.

Zaiga Širina, 
Slampes mazpulka vadītāja

Patriotiskās noskaņās
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Mazpulcēni, studējot, pētot, iz-
zinot informāciju par Latvijas ka-
ravīriem dažādos laika posmos, 
piedalījās grupu projektu konkur-
sā „Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos”. 2014.gadā noslēguma  pa-
sākumu rīkoja Rekrutēšanas un 
Jaunsardzes centrs, biedrība «Lat-
vijas ģenerāļu klubs» un Balvu no-
vada pašvaldība. Atbalstīja  Nacio-
nālie bruņotie spēki, zemessardzes 
31. bataljona 1. kājnieku rota, 35. 
bataljons un Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skola. Pasākuma 
sponsori – Rīgas Brīvostas pārval-
de, SIA «ITERA Latvija» un bied-
rība «Daugavas Vanagi Latvijā». 
Sadarbības partneri – Latvijas 
Skautu un gaidu centrālā organizā-
cija, biedrība «Latvijas Mazpulki».

Labākie no  mazpulcēniem pie-
dalījās Latvijas jaunatnes saliedē-
šanas, valstiskās un patriotiskās 

audzināšanas pasākumā “Latviešu 
karavīrs laikmetu griežos” 6. un 7. 
novembrī Balvos, kur kopā pulcē-
jās mazpulcēni, jaunsargi, skauti, 
gaidas un vanadzēni. 

Pasākums sākās 6. novembra 
pēcpusdienā ar dalībnieku ieraša-
nos, reģistrēšanos, instruktāžu un 
komandu formēšanu Tilžas inter-
nātpamatskolā. Komandas tika 
veidotas tā, lai katras organizācijas 
pārstāvjiem būtu iespēja iepazīties 
ar citu jauniešu organizāciju bied-
riem, sadarbojoties vienotā ko-
mandā. 

7. novembra rītā jaunieši no Til-
žas devās uz Balviem, kur notika 
orientēšanās sacensības ar kontrol-
punktiem. Organizācijas kontrol-
punktos bija sagatavojuši dažādus 
pārbaudījumus, lai jaunieši labāk 
iepazītu gan citas organizācijas, 
gan Latvijas vēsturi.

Pēcpusdienā «Latvijas ģenerāļu 
kluba» pārstāvji kopā ar Balvu nova-
da vadību, skolu jaunatni, mazpul-
cēniem un jaunatnes organizācijām 
iestādīja piemiņas kokus pie Balvu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Svinīgo pasākumu Balvu kultū-
ras un atpūtas centrā atklāja aiz-
sardzības ministrs R. Vējonis, uz-
sverot šī pasākuma nozīmīgumu 
un norādot: «Šodien mums ir jāap-
zinās – pasaule, kāda tā bija pēc 
aukstā kara, ir beigusi pastāvēt. Pa-
saule, par kuru būsiet atbildīgi jūs, 
šodienas jaunsargi, skauti, gaidas, 
mazpulcēni un vanadzēni, būs 
skarba. Tādēļ jo īpaši svarīgi ir tas, 
ka jūsos ir drosme un jūs izvēlaties 
būt patrioti.» 

Pasākumā tika demonstrēti fil-
mu fragmenti par karavīru ikdienu 
starptautiskajās operācijās, notika 
sarunas ar pašiem misiju dalībnie-

kiem – par bērnības sapņiem,  pro-
fesijas izvēles iemesliem, bailēm 
un to pārvarēšanu, un mērķu sa-
sniegšanu. Sarunas bija iedvesmo-
jošas un motivēja strādāt un augt 
ne tikai savā, bet arī savas valsts, 
savu  biedru un draugu labā.

Paneļdiskusijā ar biedrības «Lat-
vijas ģenerāļu klubs» pārstāvjiem 
jauniešiem bija iespēja uzdot inte-
resējošos jautājumus saistībā ar 
viņu karjeru. Ģenerāļi neskopojās 
ar jautriem jokiem par savu karje-
ras izaugsmi, bet katrā atbildē bija 
jūtama viņu cieņa pret biedriem 
un padotajiem.

Pasākumā tika apbalvoti 11 ra-
došo projektu konkursa “Latvijas 
karavīrs laikmetu griežos” autori – 
Annenieku mazpulks, 116. Neretas 
mazpulks, Jēkabpils BJC mazpulks, 
Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”, 
Druvienas mazpulks, Strautiņu 

mazpulks, 165. Tirzas mazpulks, 
132. Kalupes mazpulks, 477. Naut-
rēnu mazpulks, 407. Pasienes maz-
pulks un Mežvidu mazpulks “Cie-
laviņa”.

Muzikālos priekšnesumus snie-
dza Tilžas vokālā ancambļa meite-
nes un Nacionālo Bruņoto spēku 
orķestra bigbends, kas, skandinot 
patriotiskas melodijas, noskaņoja 
pasākuma dalībniekus pasākuma 
noslēdzošajai daļai. Orķestra pava-
dībā notika svinīgais lāpu gājiens 
pie pieminekļa Latgales partizānu 
pulka kritušajiem karavīriem, kur 
notika gaismas nodošanas cere-
monija un noslēguma uzrunas, kas 
motivēja ik vienu no mums apzi-
nāties patriotiskās vērtības. 

Uz tikšanos nākamgad Daugav-
pilī!

Austra Pavāre, Solvita Bilinska, 
Rīgas Klubiņa dalībnieces

Latviešu karavīrs laikmetu griežos
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Lāčplēša dienā
    Daba mūs lutināja ar mierīgu un 
siltu vakaru. Likās, tā ir zīme, lai 
valdemārpilnieki nedaudz apstātos 
un pārdomātu savu devumu mūsu 
skaistajai valstij - Latvijai. Sveču 
gaisma sildīja dalībnieku sirdis. 
Priecēja atsaucīgie Raiņa un Am-
brakas ielas iedzīvotāji ar logos un 
uz trotuāru malām iedegtajām sve-
ču liesmiņām. Pie Krišjāņa Valde-
māra pieminekļa gājiena dalībnie-
kus sagaidīja iedzīvotāju iedegtās 
sveces. Ar patiesu prieku Valde-
mārpils vidusskolas mazpulka 
priekšnieks Edžus Bumbieris at-
klāja svinīgo atceres brīdi: „Man ir 
patiess prieks redzēt tik daudz gais-
miņu. Šīs svecītes pierāda to, ka 
mēs esam pateicīgi mūsu varo-
ņiem, mēs esam pateicīgi cilvē-
kiem, kuri nebaidījās no nāves.
   Mēs esam pateicīgi cilvēkiem, ku-
ri nepalika malā un ticēja Latvijai! 
Manuprāt, šī vēsturiskā diena pie-
rāda, ka mēs kopā varam, atliek 
vienīgi ticēt vienotam mērķim un 
labākai nākotnei.”
     Nolikām sveces pie Krišjāņa Val-
demāra pieminekļa. Zane Bērziņa 
visus mazpulcēnus aicināja no sve-
cītēm zālājā blakus piemineklim 
izveidot skaitli 95. Laura Šironova 
pateicās par gaismas ceļu un novē-
lēja, lai šajā vakarā iedegtās gaismi-
ņas rāda ceļu, lai svētība katrā ģi-
menē, gaidot Latvijas dzimšanas 
dienu.
    Paldies par atbalstu sakām Val-
demārpils pilsētas pārvaldniekam 
Andrim Grīnbergam, pašvaldības 
policistam Normundam Kamolam, 
Valdemārpils bibliotekārēm. Prieks 
par iedzīvotājem, kuri piedalījās 
pasākumā.
     Mēs varam radīt tradīcijas. Svēt-
ku izjūtu mums neviens neiedos, tā 
jārada pašiem. Šādi pasākumi au-
dzina mūsu pilsētas patriotus, rosi-
na lepoties ar to.

• • •
      Valdemārpils mazpulks konkursa 
“Meža olimpiāde” ietvaros devās 
izzinošā ekskursijā  uz Jaunmoku 
pili. Tika uzzināts daudz jauna, ra-
dies brīnišķīgs priekšstats par pili. 
Pilī tika apskatītas greznās zāles, 
apmeklēts meža muzejs un arī tika 
uzkāpts tornī, no kura pavērās brī-
nišķīgs skats uz apkārtni. 

Anda Dzene, Valdemārpils 
vidusskolas mazpulka vadītāja

 10. janvārī Latgales reģiona maz-
pulku vadītāji no Rēzeknes, Naujie-
nes, Mežvidiem, Ciblas, Ludzas, Sa-
lienes, Nautrēniem, Pudinavas tikās 
Ludzā uz gada sākuma semināru. Tā 
bija iespēja uzzināt aktuālo un gūt 
jaunu pieredzi. Iepazīstinājām viens 
otru  ar savu pieredzi, vadot maz-
pulku. Vēlāk ar mazpulku attīstības 
stratēģiju un turpmākajiem darbības 
plāniem mūs  iepazīstināja Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Randa Medne. Mazpulku vadītāji 
pārrunāja šī gada pasākumu klāstu, 
piedalījās lielās mazpulku vasaras 

nometnes plānošanā, lai Malnavā 
iecerētā  nometne noritētu  atbilstoši 
projekta vadlīnijām, kā arī būtu sais-
toša bērniem un jauniešiem. Rado-
šajā semināra  daļā mazpulku vadī-
tājiem bija iespēja izpausties, R.
Zviedres vadībā gatavojot mājas ga-
riņus un M.Lipskas vadībā veidojot 
piparkūku dekorus. Abas  darbnīcas 
ieskāva patīkami aromāti un jauka 
atmosfēra. Pēc semināra katrs vadī-
tājs saņēma apliecinājumu  par dalī-
bu seminārā. 

Daina Novika, Pildas 
pamatskolas mazpulka vadītāja

Zem janvāra zvaigznēm

Šī gada jauno darba cēlienu 
Alūksnes novada mazpulkiem ieva-
dīja mazpulku Svinīgā solījuma svēt-
ki, kas notika 29. janvārī Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā. 

- Tā kā mums izveidojusies laba 
sadarbība ar Ates muzeju, jo esam 
tur piedalījušies gan Muzeju nakts 
pasākumos, gan Pļaujas svētkos, tad 
Alūksnes novada mazpulku Svinīgā 
solījuma svētkus vēlējāmies sarīkot 
tieši tur, jaunuzceltajā klētī. Līdz šim 
jauno mazpulcēnu uzņemšana tika 
rīkota katrā mazpulkā atsevišķi, bet 
šī ir pirmā reize, kad Svinīgo solīju-

mu viņi nodeva visi kopā. Apliecības 
un nozīmīti – zaļo Laimes āboliņa 
lapiņu, kas simbolizē četras vērtības 
-  labu sirdi, asu prātu, čaklas rokas 
un stipru veselību – saņēma 43 nova-
da mazpulcēni – 17 no Bejas, 13 no 
Alūksnes, seši – no Strautiņu, trīs – 
no Ziemeru, divi – no Ilzenes un divi 
– no Liepnas mazpulka, – stāsta 
Alūksnes novada mazpulku koordi-
nators Jānis Bērtiņš. 

Pasākumā jaunos mazpulcēnus 
sveica Alūksnes novada Izglītības 
pārvaldes pārstāvji. Svētku norisi ar 
priekšnesumiem kuplināja mazpul-

ku dalībnieki. Viņiem bija iespēja 
piedalīties radošajās darbnīcās, ap-
skatīt Evitas Zālītes darināto leļļu iz-
stādi un muzeja ekspozīciju. Bija arī 
kopīgs, pašu sarūpēts cienasts. 

Jānis Bērtiņš vērtē, ka aizvadītais 
gads novada mazpulkiem bijis dar-
bīgs, un ir gandarīts par ilzeniešu 
veiksmīgo dalību Vidzemes forumā, 
par strautiniešu panākumiem pro-
jektu konkursā “Latviešu karavīrs 
laikmetu griežos”, liepnēniešu iesais-
tīšanos “Trušmīļu skolā”, par maz-
pulka atjaunošanu Bejas pamatskolā. 
Septiņas Ziemeru mazpulka dalīb-

nieces šogad pretendēs uz Goda no-
mināciju “Augsim!”, bet Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpul-
ku „Zīle”un Mārkalnes mazpulku J. 
Bērtiņš  aicina aktīvāk iesaistīties no-
vadā rīkotajos pasākumos. 

Arī šogad iecerēts rīkot Alūksnes 
novada mazpulku nometni, kas aiz-
vadītajā vasarā veiksmīgi norisinājās 
Liepnā, organizēt konkursu “Zemes 
meita, Zemes dēls”, piedalīties Pļau-
jas svētkos Ates muzejā, mājražotāju 
Ziemassvētku tirdziņā Alūksnē, kā 
arī biedrības “Latvijas Mazpulki” tra-
dicionālajos pasākumos – sporta 

spēlēs, vasaras nometnē, piemiņas 
pasākumā Kārļa Ulmaņa “Pikšās”, 
rudens forumā. 

J. Bērtiņš arī informēja, ka 13. feb-
ruārī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāz-
ma” notiks biedrības “Latvijas Maz-
pulki” gadskārtējā konference “Aug-
sim Latvijai!”, kurā tiks runāts par 
darba uzdevumiem 2015. gadam un 
būs arī Mazpulku padomes vēlēša-
nas. Alūksnes novada mazpulku va-
dītāji kā savu kandidāti padomei iz-
virzījuši Strautiņu mazpulka vadītāju 
Sandru Buliņu.

Dace Plaude, „Malienas Ziņas”

Svinīgā solījuma svētki Ates muzejā
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Sveicam  
Latvijas Mazpulku 
Rīgas Klubiņa 
gada biedrus!

Tie ir:  
Justīne Jaudzema, 
Kristiāna Mukāne, 
Justīne Fišere un  
Solvita Bilinska.

Izauguši  
Latvijai 2014

Pasākums „Izauguši Latvijai” jeb 
Mazpulku brīvprātīgo apmācības 
„LCE* Mazpulki” norisinājās no 14. 
Līdz 16. novembrim Saldus jauniešu 
centrā „Šķūnis”. Šoreiz „Izauguši 
Latvijai” bija veiktas pamatīgas iz-
maiņas, ierastās atpūtas un brīvības 
vietā Rīgas Klubiņa brīvprātīgos sa-
gaidīja nopietns darbs ar sevi un ap-
kārtējiem, jo pie darba bija ķērušies 
organizācijas „ Piedzīvojuma Gars” 
brīvprātīgie jeb, kā viņus mīļi dēvē, 
- „gariņi”.

Apmācības iesākās 14. novembra 
vakarā, kad Saldus „Šķūnī” ieradās 
brīvprātīgie no Rīgas Klubiņa. “Pie-
dzīvojuma Gars” mūs sagaidīja ar 
pasākuma plānu. Pie vakariņu galda 
iepazināmies ne tikai ar atbraucē-
jiem, bet arī ar sastādīto programmu  
un sapratām, ka pasākums būs no-
pietnāks, kā šķita sākumā, un būs 
jāiegulda nopietns darbs, jādomā 
par lietām, kurām ikdienā nepievēr-
sām uzmanību, jāpaskatās uz visu 
no pilnīgi citas puses. Pirmais va-
kars aizritēja ar sarunām, dalīšanos 
grupās - Lapsas, Zaķi, Peles, Putni-  
un vakara apli, kas mums bija liels 
jaunums, kuru sākumā bija grūti 
pieņemt kā jau katru jauninājumu.

Nākamais rīts iesākās kā nu ku-
ram, citiem ļoti agri, bet citiem ne-
daudz vēlāk. Drosmīgākajiem tika 
sniegta iespēja iepazīt Saldu no citas 
puses - dodoties nelielā rīta skrējie-
nā, kad pilsēta vēl nav modusies. Tas 
bija lielisks veids, ne tikai, lai pa-
mostos, bet arī lai uzveiktu sevi. Pēc 
„Rīta drosmes”, kā to sauca pasāku-
ma organizatori, apmeklējām masā-
žas nodarbību, bet pēc tās sekoja rīta 

vingrošana - kustību komunikācija: 
veicot dažādus uzdevumus, izman-
tojot ķermeņu kustības, mēģinājām 
uzticēties citiem. Pēc brokastu pau-
zes sekoja rīta aplis un pastaiga, bet 
vēlāk mēs dalījāmies grupās un vei-
cām sagatavotos uzdevumus, kuri 
bija vērsti uz sevis izzināšanu un sa-
liedētību, uzticēšanos savai koman-
dai. Vakarā devāmies uz vakara apli, 
kurš nu jau bija emociju un dažādu 
izjūtu pilnāks. Pārspriedām dienā 
iegūtos iespaidus un jaunumus. 

Pēdējās apmācību dienas rīts ie-
sākās nedaudz mierīgāk, kustību ko-
munikāciju aizstājot ar dzejas un 
dziesmu rakstīšanu. Arī šoreiz pēc 
brokastīm sekoja rīta aplis un neliela 
pastaiga ar izvēlēto partneri, lai pār-
runātu interesējošos jautājumus, bet 
tam sekoja kārtējā dalīšanās grupās, 
šoreiz, lai gatavotos publiskajai ru-
nai auditorijas priekšā. Katra publis-
kā runa tika analizēta un apspriesta, 
jo šajā uzdevumā tika pārbaudīts 
viss, par ko tika runāts apmācību 
laikā. Vakarā pasākuma dalībnieki 
gatavoja svētku vakariņas par godu 
18.novembrim un apmācību noslē-
gumam Pie vakariņu galda tika ap-
spriesti daudz svarīgi jautājumi sais-
tībā ar apmācībām, Mazpulkiem, 
tālākiem nākotnes plāniem, sadar-
bību un vēl citām būtiskām tēmām. 

Katram Rīgas Klubiņa brīvprātī-
gajam, kurš apmeklēja šo pasākumu 
tika piešķirts savs cilvēks, kuram ir 
jāraksta vēstule un jāinteresējas par 
viņa izvirzītajiem mērķiem un to 
realizāciju. Paldies , “Piedzīvojuma 
Gars” un gariņi,  par apmācībām!

Justīne Fišere, Rīgas Klubiņš

Ar Zemkopības ministrijas at-
balstu biedrības „Latvijas Maz-
pulki” pārstāves Randa Medne, 
Ilze Jukņēviča un Linda Medne 
piedalījās Pirmajā Globālajā 4H 
samitā Dienvidkorejā ar mērķi 
gūt jaunus kontaktus un zināša-
nas biedrības „Latvijas Mazpulki” 
darba uzlabošanai un attīstībai. 
Tā kā šāds samits notika pirmo 
reizi 4H kustības vēsturē, tas ir 
nozīmīgs pagrieziena punkts visai 
4H kustībai. Nedēļu garā konfe-
rence deva jaunu spēku 4H kustī-
bai nostiprināt savu darbību ne 
tikai valstu, bet arī pasaules līme-
nī. Šī bija unikāla iespēja gūt svai-
gas, aktuālas zināšanas un piere-
dzi no ASV, Kanādas, Āzijas val-
stu pieredzes, izprast globālo 
problēmu loku un vēl labāk apzi-
nāties Eiropas un Eiropas Savie-
nības spēku un iespējas. 

„Septiņas dienas tālu prom no 
mājām raibā dažādu tautu pār-
stāvju sabiedrībā pagāja kā viens 
mirklis. Bez nenovērtējamiem 
kontaktiem visapkārt pasaulei, es 
kā delegāte ieguvu arī profesionā-
lu cilvēku sniegtas noderīgas zi-
nāšanas par riska menedžmentu, 
darbu ar sponsoriem un pieredzes 
izglītību. Korejas pieredze ir ne-
novērtējams ieguldījums biedrī-
bas cilvēkos,” saka globālā samita 
dalībniece Linda Medne.

Mazpulku padomes priekšsē-
dētāja Randa Medne atzīst: „Sa-
mitā apzinājāmies, ka Eiropā dar-
bojas tikai pavisam maza daļiņa 
no visas pasaules mazpulcēniem, 
jo ar lielu vērienu šī organizācija 
darbojas gan ASV un Kanādā, gan 
Āfrikas un Āzijas valstīs, sniedzot 
lielu ieguldījumu vietējo jauniešu 
izaugsmē un valsts labklājības vai-

rošanā. Korejā gūtā pieredze un 
zināšanas būs nozīmīgs resurss 
mūsu turpmākam darbam biedrī-
bā „Latvijas Mazpulki”, gan piln-
veidojot programmas jauniešiem, 
gan pašas organizācijas darbu.”

4-H ir viena no pasaules ievē-
rojamākajām un skaitliski lielāka-
jām jaunatnes organizācijām, kas 
savas programmas īsteno jau vai-
rāk kā 100 gadus un ir izplatīju-
sies visā pasaulē. Jau šobrīd maz-
pulcēnu skaits mērāms daudzos 
miljonos, un dalībnieku skaits ti-
kai pieaug, jo 4-H kustībai pievie-
nojas arvien jaunas valstis. Konfe-
rencē piedalījās un īpašu interesi 
par 4-H kustību izrādījušas arī 
Ķīna, Indija un Argentīna. Nāka-
mais globālais samits paredzēts 
2017.gadā Kanādā. 

Zane Šteinberga, Latvijas 
Mazpulku projektu koordinatore

Pirmajā Globālajā  
4-H samitā
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Forums “Zeimuļā”– saturīgs un jautrs
 31.oktobrī lieli un mazi Latga-

les un Zemgales mazpulcēni pul-
cējās uz Projektu forumu Rēzek-
nē, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrā “Zeimuļs”.

Projektu forums vienmēr ir bi-
jis svarīgākais pasākums mazpul-
cēnu gadā, kad centīgākie un 
strādīgākie mazpulku pārstāvji 
prezentē aizvadītā gada veikumu. 
Forumā varēja iepazīties ne tikai 
ar individuālajiem mazpulcēnu 
sasniegumiem, bet arī ar maz-
pulku sasniegumiem. Vairāki 

mazpulki bija izveidojuši nelielas 
foto izstādes par gada laikā pa-
veiktajiem darbiem un rīkota-
jiem pasākumiem. Varēja manīt, 
ka mazpulku gads pagājis, gan 
raženi strādājot talkās un savos 
dārzos, gan arī jautri pavadot lai-
ku iknedēļas nodarbībās.

Forums tika atklāts ar Lauku 
labumu tirdziņu, kur varēja iegā-
dāties  mazpulcēnu pašu izau-
dzētos dārzeņus – sīpolus, ķiplo-
kus, pupiņas, dekoratīvos ķirbjus, 
kā arī sēklas, konservētos dārze-

ņus un pašu sieto sieru  un vēl 
citus veselīgus lauku labumus. 
Bagāts bija arī pašdarināto rok-
darbu klāsts. Tieši tirdziņā visla-
bāk varēja just, ka mazpulcēni ne 
tikai iemācās izaudzēt vai izgata-
vot, bet arī veidot reklāmu, ko-
municēt ar klientiem un pastās-
tīt, ar ko viņu piedāvātais pro-
dukts ir oriģināls.

Kamēr tirdziņa dalībnieki tir-
goja savus labumus, pārējie inte-
resenti varēja klausīties  jauniešu 
uzņēmējdarbības ideju prezentā-

cijas. Mazpulcēniem bija iespēja 
dzirdēt jauno uzņēmēju iedves-
mojošos stāstus par viņu ceļu uz 
savu uzņēmumu un uzdot sev in-
teresējošos jautājumus.

Tāpat kā citur, arī Rēzeknē 
mazpulcēni ar atbildību stājās 
kompetentu vērtētāju un citu 
mazpulcēnu priekšā, lai aizstāvē-
tu un reklamētu savus izstrādātos 
projektus.

Pēc labi padarīta darba maz-
pulcēni varēja jautri izdejoties un 
uzspēlēt spēles kopā ar Rēzeknes 

jauniešiem. 
Foruma noslēgumā tika apbal-

voti katras grupas labākie maz-
pulcēni, kuri spēja ne tikai ieinte-
resēt, bet dažreiz arī pārsteigt 
žūriju. Visi mazpulcēni saņēma 
piemiņas lietas ar Latvijas Maz-
pulku logo. Tika godinātas arī  
ģimenes, kas ar savu darbu un at-
saucību ir palīdzējušas mazpul-
kiem. Prieks, ka šādu ģimeņu nav 
maz!

Linda Pastare, Rīgas klubiņš

     Latvijas Mazpulku 85. dzimšanas dienu sagaidījām ar labi veikta darba sajūtu. Mazpulku Labo darbu gada vērtēšana notika oktobrī četros 
reģionālos forumos: Ezerē, Liepupē, Līvānos un Rēzeknē. Vairākos novados notika vietējie rudens forumi. Svītra zem vairāku tradicionālu 
aktivitāšu gada darba pavilkta  arī īpašos tematiskos pasākumos. 
Par to – šajā un nākamajās lappusēs.

Tā jau kļuvusi gluži vai tradīcija - 
satikties ar mūsu igauņu draugiem 
vasarā lielo nometņu ietvaros un ga-
da nogalē Ziemas saulgriežu gaidās. 
Šogad uz Rūķu dienu 5.-6.decembrī 
devās  9 Rīgas klubiņa jaunieši: Aiva 
Liepiņa, Justīne Jaudzema, Zane 
Šteinberga, Āris Brencis, Rihards 
Stāmers, Kristiāna Mukāne, Justīne 
Fišere, Krista Pučko un Lolita Her-
coga. Rūķu diena ir tradīcija, kas ko-
pā pulcē visus Pērnavas reģiona 4H 
klubus Tootsi pamatskolā. Intere-
santa sagadīšanās: tuvojoties Igauni-
jai, braucām starp trafaretām Latvi-
jas Zemessardzes mašīnām. Jutāmies 
pavadīti. 

Tootsi mūs sagaidīja vietējā 4H 
kluba vadītāja Inga, Heleri, Ergo, Be-
nedikte, Henri, Ketrīna – jaunieši, 
kas iepazīti kopējos pasākumos. Ko-
pā Rūķu diena pulcēja vairāk nekā 
100 dalībniekus no 14 klubiem. Pa-
sākumā katrs klubs atskaitās pārē-
jiem par padarīto aizvadītajā gadā. 
Pēc tam notiek vienošanās par nāka-
mā gada pasākumu plānu, un tiek 
sadalīti pienākumi mazpulku star-
pā. 

Rūķu dienā neiztikt arī bez rado-

Ziemassvētki Igaunijā

7. decembrī Saulesdārzā Latvijas 
Mazpulku pārstāvji kopā jaunie-
šiem no citām Latvijas nevalstiska-
jām jauniešu organizācijām tikās 
darba sesijā, lai izvirzītu sev mazā-
kus un lielākus mērķus un spertu 
soli uz priekšu organizāciju attīstī-
bai gan Latvijas, gan starptautiskā 
mērogā. Darba sesiju vadīja Open 
Space lietpratējs Tomass Andrēns 
(Thomas Andreen) no Zviedrijas.

 Tomass ir starptautiska organi-
zāciju tīkla Network Youth in 
Europe (NUE) priekšsēdētājs. 
Kopš šā gada maija arī Latvijas 
Mazpulki ir NUE dalībnieki, jo 
konferences ‘’Baltic 20’’ laikā 
Zviedrijā Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Randa Medne tika 
ievēlēta šīs organizācijas padomē 
kā Latvijas pārstāve. 

Tikšanās laikā Saulesdārzā To-
mass iepazīstināja ar Eiropas Sa-
vienības finanšu piesaistes iespē-
jām un Open Space metodi. Ar šīs 
metodes palīdzību jaunieši disku-
tēja par tādām jauniešu organizā-
cijām būtiskām tēmām kā nacio-
nāla mēroga organizāciju atbalsts 
Latvijā, komunikācijas metodes ar 
jauniešiem un līderu izaugsme. Ša-
jā dienā radās vairākas labas idejas 
gan jaunatnes organizāciju darba 
uzlabošanai, gan organizāciju sav-
starpējai sadarbībai. 

Paldies Jaunajiem vanagiem, 
skautiem un gaidām, JZK, Piedzī-
vojuma Gars, Express Yourself un 
Latvijas Jaunatnes padomei par 
idejām, draudzību un aktīvo līdz-
dalību!

Zane Šteinberga

Apgūst Open Space metodi

šajām darbnīcām, spēlēm, dejām un, 
protams, dāvanām. Bērnus priecēja 
vietējās televīzijas zvaigznes ieraša-
nās ciemos un kādas vietējās meite-
nes stāsts par sasniegumiem mūzikā 
un iespēju dziedāt uz Tartu teātra 
„Vanemuine” skatuves. Rīgas klubiņš 
mācīja mazpulcēniem latviešu Zie-
massvētku dziesmas un izdejojām 
deju „Pankūkas”, ko paši esam vi-
ņiem mācījuši, un igauņi šo deju ir 

ļoti iemīļojuši. Savukārt Inga (Tootsi 
kluba vadītāja) apsolīja nākošajā tik-
šanās reizē mums iemācīt latviešu 
tautas deju. Mums mācīs mūsu na-
cionālo deju! Esam ieintriģēti!  

Tagad atliek gaidīt vasaru, lai mēs 
ar mūsu mazpulcēniem varētu pie-
dalīties Igaunijas 4H  vasaras no-
metnē, iepazīties un tikt pie jauniem 
draugiem kaimiņzemē! 

Lolita Hercoga, Rīgas Klubiņš
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Lai Rudens forumā parādītu visa 
2014.gada garumā padarīto darbu 
rezultātus,  11.oktobrī  120 čaklākie 
mazpulcēni no 24 Kurzemes un 
Zemgales mazpulkiem pulcējās 
Saldus novada Ezerē, kur tālajā 
1929.gada 8.novembrī ar agronoma 
K.Tukmaņa un skolotāja R.Kalniņa 
iniciatīvu pie sešklasīgās pamatsko-
las tika nodibināts Latvijā pirmais 
mazpulks.

Foruma dalībnieki  pulcējās pie 
mazpulku pieminekļa, kur kopīgi 
tika nodziedāta mazpulku himna. 
Ezeres centra laukumā  notika tir-
gus vietas iekārtošana, un mazpul-
cēni, kā  arī Ezeres pagasta vietējie 
tirgotāji tirgojās ar pašu saražotām 
precēm.

Pēc tam  devāmies uz skolu , kur 

Pirmā mazpulka mājvietā – Ezerē
skolas saimnieces sagaidīja ar ļoti 
garšīgām pusdienām. 

Skolas sporta zālē visus mazpul-
cēnus ar uzrunu sveica Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētā-
jas vietniece Ilze Kļava, skolas di-
rektore Ināra Riežniece un Ezeres 
mazpulka vadītāja Ance Meija. Ar 
muzikālu priekšnesumu visus  prie-
cēja Ezeres vidusskolas bijušais 
skolnieks Jānis Narkevics. Sekoja 
visatbildīgākais darbs – projektu 
aizstāvēšana. Mazpulcēni, sadalīti 
grupās atbilstoši sava projekta pa-
kāpei, devās pusotras stundas ga-
rumā iepazīstināt cits citu ar savu 
paveikto darbu. Kamēr  Rīgas klu-
biņš pēc projektu aizstāvēšanas ap-
kopoja un izvērtēja rezultātus, 
mazpulcēniem bija iespēja iepazī-

ties ar Ezeres pagastu nedaudz tu-
vāk. Viena grupa devās pa maršru-
tu „Novadpētniecības materiālu 
krātuve – Muitas nams”, kur intere-
santu stāstījumu par Ezeres svarī-
gākajiem notikumiem pastāstīja 
Biruta Sipeniece. Cita grupa devās 
uz „Ezeres HES”, kur mazpulcēnus 
sagaidīja bijušais Ezeres kolhoza 
vadītājs Jānis Sipenieks. Uz  Ezeres 
parku apskatīt Lielo akmeni un vai-
rāk iepazīt Ezeres vidusskolu foru-
ma dalībniekus veda   Ezeres lielā-
kie mazpulcēni.

Pēc nelielajām ekskursijām maz-
pulcēni atkal satikās sporta zālē, lai 
uzzinātu , kuri atzīti par visveiksmī-
gākajiem aizvadītā gada darbiem.

Ance Meija, Ezeres 
mazpulka vadītāja

Valdemārpils mazpulcēni 11. ok-
tobrī Ezerē aizstāvēja savus pirmos 
projektus. 

Ezerē jau pie reģistrācijas galda 
mūs laipni sagaidīja un visu izstāstī-
ja. Mazpulka priekšnieks Edžus 
Bumbieris kopā ar šoferi Māri sa-
skrūvēja mūsu tirgošanās stendu, 
mēs izkārtojām preci - pīlādžu ievā-
rījumu, plūškoka tēju un citus labu-
mus.   

 Ilze Kļava mūs aicināja uz foruma 
atklāšanu pie Ezeres mazpulka pie-
minekļa, kur  visi  dziedājām mazpul-
ku himnu. No katra mazpulka viens 
dalībnieks aizdedza un nolika svecīti, 
kopā izveidojot  sirdi no uguntiņām.  
Mūsu Edžus nolika pie pieminekļa 
sarkanas dālijas,kas rudenīgajā lapu 
paklājā izskatījās kā mazas, sarkanas 
liesmiņas. Visi pie pieminekļa nofo-
tografējāmies. Pēc tam devāmies uz 
tirdziņu. Mums tirgošanās izdevās, 
lielāko daļu preču izpārdevām.  

Pēc pusdienām devāmies uz vi-
dusskolas sporta zāli. Neliela Ilzes 
Kļavas uzruna, un tad sadalīja mūs  
grupās, lai prezentētu  projektus. 
Amanda Monta darbojas grupā 
„Mazie dārznieki”, Maija Anete –„ 
Audzēsim Latvijas cūku pupas!”, 

Ir gandarījums par paveikto

Edžus-„Dabas draugi”, Sabīne un 
Laura –„ Lielie dārznieki”. Tikmēr 
vadītāji devās ekskursijā uz Muitas 
namu. Kad viņi atgriezās, mēs jau 
bijām aizstāvējuši savus projektus 
un  arī mēs devāmies ekskursijās. 

Foruma noslēgumā visiem uzdā-
vināja skaistus sporta tērpu maisi-
ņus ar mazpulku logo un avīzīti,  
saņēmām sertifikātus par izstrādā-
tiem darbiņiem. Amanda Monta 
saņēma pateicību par pārliecinošu 

projekta prezentāciju. Maija Anete 
Betnere saņēma  pateicību, kā arī 
Atzinības rakstu no Pūres DPC par 
veiksmīgu projekta ”Audzēsim Lat-
vijas cūku pupas!” izpildi.  Priecāja-
mies par veicināšanas balvu, kuru 
saņēmām par interesantāko stenda 
noformējumu tirdziņā. Paldies sa-
kām visiem, kuri bija iesaistīti šī fo-
ruma organizēšanā un vadīšanā!

Laura Šironova, Valdemārpils  
mazpulka dalībniece
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    „Lai ar sauli laukā ejam tīrumus 
un druvas sēt...” ar šiem mazpulku 
himnas vārdiem 2. oktobrī sākās 
piecu mazpulku rudens darbu ska-
te Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centrā, kurā piedalījās pāri pus-
simtam mazpulcēnu. Sekoja sirsnī-
gi mazpulku vecbiedru Valda Sa-
kara un Vladislava Daņiļēviča ap-
sveikumi Jēkabpils BJC mazpulka 
20 gadu un Latvijas Mazpulku 85 
gadu jubilejā (attēlā).
    No Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sveicienus nesa Izglītības nodaļas 
darbiniece Ilona Skrode, no Jēkab-
pils novada domes – speciāliste 
kultūras un interešu izglītībā Lud-
mila Bērziņa. Ar skaņdarbu uz 
flautas priecēja Ieva Indāne, ar rai-
tu dejas soli – Paula Bizauska, ar 
„Putnu balles” dziesmu „Vējš aiziet 

raudādams” – Paula Pavāre.
    ....Vai tas ir sapnis? Vai tā ir rea-
litāte? Mums visiem bija iespēja 
kopā ar Mārtiņu Zvīdriņu „skriet 
mākoņos” . Ļoti patika Mārtiņa at-
ziņas: „Mēs esam tik stipri, cik 
stipras ir mūsu domas. Šodien es 
skrienu, lai atklātu pasauli, lidotu 
kā putns virs mākoņiem un kļūtu 
par labāku cilvēku, kurš spēj palī-
dzēt citiem.” 
    Notika projektu vērtēšana sešās 
darba grupās, kuras vadīja maz-
pulku kustības atbalstītāji un veici-
nātāji. Visi ar uzmanību ieklausījās 
žūrijas vērtējumā. Mazpulcēni ar 
prieku saņēma žūrijas atzinības 
rakstus un īpašās balviņas. Lūk, 
daži fakti, ko uzsvēra žūrija.
    Ar centību novērojumos, to pie-
rakstīšanā, fotografēšanā un secinā-

jumos projektā „Pupas” izcēlās Rai-
vo Stūrmanis no Ābeļu mazpulka. 
Zinoši projektu speciālisti aug Sūnu 
mazpulkā. Lorete Kalve ar darba 
mīlestību un pacietību arī nelabvēlī-
gos laika apstākļos izaudzējusi trīs 
garšīgus arbūzus un pārdomātā pre-
zentācijā sniedza žūrijai interesan-
tas ziņas par arbūziem. Ja Jums ir 
vajadzīgas pirtsslotas ar dažādām 
smaržām un iedarbību, droši grie-
zieties pēc padoma pie Evelīnas 
Martas Lesiņas. Ja gribat nodarbo-
ties ar aveņu audzēšanu, savā pie-
redzē dalīsies  Linda Ozoliņa. Laba 
ārstniecisko augu zinātāja ir Anna 
Kalve. Ziloņķiploku un asteru au-
dzēšanā speciāliste ir Elīna Kalni-
ņa. Gurķu audzēšanas noslēpumos 

Saturīgi un saistoši

Līvānos – ar laba veikuma sajūtu
24. oktobrī biedrība „Latvijas 

Mazpulki” sadarbībā ar Līvānu no-
vada domi un Līvānu BJC rīkoja 
Līvānu 1.vidusskolā organizēja 
Zemgales – Latgales mazpulku 
projektu forumu. Tajā piedalījās 
vairāk kā 130 dalībnieki no 26 
mazpulkiem. Arī Jēkabpils novada 
sešu mazpulku 37 dalībnieki iera-
dās  Līvānos.

 Foruma gaitu koordinēja Līvā-
nu BJC un Līvānu mazpulka vadī-
tāja Dace Rudzāte.

Arī šogad darba svētki sākās ar 
tirdziņu, kur mazpulcēni pārdeva 
savu un ģimenes saražoto produk-
ciju, izplatīja informāciju par maz-
pulka notikumiem un aktualitā-
tēm, rīkoja spēles, loterijas, atrak-
cijas. Kā katru gadu, Tirgus placī ar 
pārdomātu stenda noformējumu 
un preču klāstu izcēlās Viesītes 
mazpulks, kurš  tirgoja  dažādu 
šķirņu samteņu sēklas, valriekstus, 
aso piparu stādiņus,  olas un vīno-
gu želeju. Turpinot Līvānu novada 
mazpulku tradīciju, tirgotāji pie-
dalījās akcijā ”Ziedojam Līvānu 
slimnīcai”, rezultātā medus, āboli, 
ķirbji, burkāni, sīpoli un kartupeļi, 
kas netika pārdoti vai bija ar ziedo-
juma mērķi atvesti, tika ziedoti Lī-
vānu slimnīcas ēdnīcai.

Forumu atklāja 279. Līvānu 
mazpulka vadītāja Dace Rudzāte. 
Veiksmi vēlēja Līvānu novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece, 1055.
Rožupes mazpulka vadītāja Aija 
Usāne un Līvānu 1. vidusskolas di-
rektors Juris Iesalnieks. Visi vieno-
jās mazpulku himnā. Īpašus svei-
cienus un aplausus izpelnījās šīga-
da „Rītdienas sējējs – mazpulks” 
laureāts – 116.Neretas mazpulks ar 
vadītāju Lidiju Ozoliņu. Zemkopī-
bas ministra Jāņa Dūklava diplo-
mu nominācijā „Rītdienas sējējs – 
mazpulks” saņēma Vecumnieku 
novada 286. Bārbeles mazpulks 
(vadītājs Voldemārs Barens). Ar 
foruma kārtības rulli iepazīstināja 
LM padomes priekšsēdētāja Randa 
Medne.

Rīta pusē vidusskolas priekšā uz 
asfalta ciemiņi piedalījās akcijā 
„Zīmē savu mazpulku”. Viesīte, 
Krustpils, Krāslava, Izvalta, Ābeļi, 
Anspoki, Bārbele, Daugavpils, 
Dignāja, Jēkabpils, Ļaudona, Ma-
dona, Mārciena, Sece, Sunākste, 
Sūnas, Vārkava, Nereta, Aizupe, 
Rožupe, Jersika – tās ir vietas, no 
kurām uz Līvāniem sabrauca maz-
pulcēni, lai prezentētu savus dar-
bus un paskatītos draugu veiku-
mu.

Dalībnieki savus projektus pre-
zentēja desmit grupās. Piecas no-
pietnu ekspertu komandas vērtēja 
mazpulcēnu darbus divās maiņās. 
Bija Izstrādāti un realizēti projekti 
par pupu, tomātu, ķiploku, kartu-
peļu, biešu, sīpolu, zirņu, ķirbju, 
burkānu, ķiploku, arbūzu, gurķu, 
liliju, ūdensrožu, asteru, rožu, dāli-
ju, ārstniecības augu u.c. audzēša-
nu. Ar patiesu prieku žūrija uz-
klausīja Viesītes mazpulka dalīb-
nieka Gustava Šēnberga pieredzi 
kukurūzas audzēšanā. Cītīgi un 
pamatīgi Sunākstes mazpulka vēs-
turi izpētījusi un apkopojusi Elīza 
Brūklene. Daudzi mazpulku dalīb-
nieki veica pētījumus par sliek-
komposta izmantošanu dažādu  
kultūru audzēšanā.

Šī reģiona mazpulcēni nodarbo-
jušies arī ar trušu, šinšilu, zivju, 
kaķu audzēšanu, ar bebra dienas 
rituma pētniecību. Interesants D.
Butleres (Līvāni) projekts fenolo-
ģijā. D.Grundaspeņķe (Sunākste) 
izveidojusi sapņu ķērājus, bet P.
Gasiņš nodarbojies ar ziedputekš-
ņu vākšanu. A.Lucijanovs (Ābeļi) 
pētījis Kalna pagasta kultūrvēsturi, 
bet viņa brālis Renārs izzinājis sa-
vu mežu.

Līvānu mazpulks iekārtojis pie 
skolas Zaļo klasi. Bārbeles maz-
pulks izpētījis tūrisma objektus 
Vecumnieku novadā. Jersikas maz-
pulks prezentēja grupas projektu 
„Foto - vēstures liecinieks”. Bēr-
zaunes pamatskolas mazpulcēni 
grupas projektā izplānojuši un ie-

kārtojuši skolas apkārtni. Pārdo-
mātus projektus par tēmu „Latvie-
šu karavīrs laikmeta griežos” iz-
strādājuši Neretas, Aizupes „Eko-
pēdiņas” un Jēkabpils BJC 
mazpulki. Viņi izcīnīja tiesības 
piedalīties Ģenerālu kluba organi-
zētājā 2014. gada Lāčplēša dienas 
ieskandināšanas pasākumā 6. un 7. 
novembrī Balvos. Grupu projektu 
grupā uzvarēja Vārkavas mazpulks 
„Avotiņi” par stārķu uzskaiti Vār-
kavas pagastā. 

Mazpulcēni piedalījās interaktī-
vā pastaigā pa Līvāniem. Mazpul-
ku vadītāji iepazinās ar Līvānu 
Mākslas un Amatniecības centru, 
Stikla muzeju. Ar Līvānu novada 
Multifunkcionālā jaunatnes inicia-
tīvu centra „Kvartāls” aktivitātēm 
iepazīstināja Inga Zvaigzne-Snike-
re.

Sertifikāti, kas ir atzinība par 
gada darbu mazpulkā, aizceļoja uz 
jauno censoņu mājām. Foruma 
dalībnieki saņēma balvas - sporta 
tērpu somas ar mazpulka emblē-
miņu. Visi mazpulki saņēma pa-
teicības par dalību forumā. Līvānu 
BJC katram mazpulkam dāvāja 
mazas pateicības dāvanas un deva 
līdzi SIA „Daugulis un partneri”, 
SIA „ADUGS” un SIA ”Paula-3” 
sagādātu ceļamaizi. Čaklākās 
mazpulku dalībnieku ģimenes sa-
ņēma ābelītes. 

Noslēgumā koncertā uzstājās 
deju kolektīvs „Silava” un folkloras 
kopa „Ceiruleits”. Emocionālu pa-
cēlumu guvām, ejot pa Daces Ru-
dzātes izsapņoto un kopā ar skolas 
bērniem izveidoto labirintu pie Lī-
vānu 1. vidusskolas.  

Par ļoti pārdomātu, raitu un in-
teresantu pasākuma norisi paldies 
sakām  Līvānu pilsētai, visiem, ku-
ri piedalījās foruma organizēšanā 
un paši darbojās līdzi tā norisē, jo 
īpaši - Līvānu 1.vidusskolas kolek-
tīvam.  „Jūsu skolā var just koman-
das garu,”  teica Mazpulku atbildī-
gā sekretāre Ilze Jukņēviča.

Spodra Purviņa, Dace Rudzāte

 Skaisti pirmos „Asniņu” projektus izzīmējušas un aizstāvēja Kristiāna 
Pavāre no Dignājas mazpulka un Luize Lāčplēse no Ābeļu mazpulka. Abas 
meitenes skolas gaitas uzsāks tikai 2015. gadā. 

                  Turpinājums 9. lpp.

Viesītes mazpulka dalībnieki tirgus placī Līvānu KC. 
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Liepupes vidusskolā 18. oktobrī 
savā forumā pulcējās ap pusotra 
simta vidzemnieku. Taču šeit varēja 
sastapt arī trušmīļus ne vien no Vi-
dzemes, bet arī no  Lutriņiem un 
Penkules.                               

Tāpat kā citur, arī Liepupes vidus-
skolā vispirms mazpulcēni  rosījās, 
ierīkojot tirdziņu. To lieliski  ar vese-
līgu un garšīgu produkciju papildi-
nāja Normunda Bomja maizes ra-
žotnes „Lielezers” stends, z/s”Rēķi” 
garšīgie āboli, ar kuriem saimniece 
Lāsma Jonele arī vienkārši uzcienāja 
mazpulcēnus. Abos stendos varēja  
saņemt vērtīgu informāciju un pa-
domus. Dažāds bija arī pašu maz-
pulcēnu un viņu vecāku saimniecī-
bās izaudzētās veselīgās produkcijas 
un pašdarinātu lietu piedāvājums. 
Liela bija interese par trušiem, kurus 
mazpulcēni bija izvietojuši apskatei, 
piekrišanu izpelnījās arī vairāku 
mazpulku sagatavotās loterijas. Zālē 
ar programmu „No grauda līdz mai-
zei” interesentus aicināja Limbažu 
muzeja un Saulkrastu folkloras ko-
pas ļaudis. Tirgus placī un  arī citur 
savu vērīgo aci iemeta un labprāt  ar 
jauku humora devu kā tirgošanos, tā 
foruma norisi  uzraudzīja omulīgs 
Tirgus papus, kurā tie, kas Liepupē 
nebija pirmoreiz, atpazina bijušo 
skolas direktoru Žani Anži.

Foruma atklāšanā visus sveica 
Liepupes skolas mazie dziedātāji, 
skolas teātris izrādīja jautru ludziņu 

„Sakņu dārza sargs”. Liepupes maz-
pulka vadītāja Baiba Mantiņa deva 
vārdu uzrunām Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam, Liepupes vidusskolas 
direktorei Artai Rubezei, LM pado-
mes priekššēdētājai  Randai Mednei. 
Dalībnieki sirsnīgi sveica savā vidū 
Līviju Vilnes kundzi, kas par maz-
pulku dalībnieci kļuvusi tālajā 1933.
gadā un aizvien vēl interesējas par 
mazpulku gaitām. Zemkopības mi-
nistra Jāņa Dūklava diplomu nomi-
nācijā „Rītdienas sējējs – mazpulks” 
saņēma Vijciema mazpulka vadītāja 
Anita Lotiņa. LM padome dāvināja 
ābelītes ģimenēm un citiem, kas īpa-
ši  atbalstījuši mazpulkus.

Mazpulcēni divās maiņās gan 
prezentēja īstenotos projektus, gan, 
pateicoties  īpašnieku atsaucībai, de-
vās bezmaksas ekskursijā uz Min-
hauzena muzeju. 

 Vērtēšanas komisijās kopā ar Rī-
gas klubiņa dalībniekiem ar lielu ie-
interesētību strādāja LLKIC Limba-
žu nodaļas vadītājs Aigars Legzdiņš 
ar savu komandu, trušmīļu veikumu 
iepazina   Šķirnes trušu audzētāju 
asociācijas prezidente Ineta Fogele, 
bet konkursa „Latviešu karavīrs laik-
metu griežos” veidotajos projektos 
iedziļinājās Latvijas ģenerāļu kluba 
valdes priekšsēdētājs, viceadmirālis 
Gaidis Andrejs Zeibots. 

Gada darba rezultātu apkopošanas 
laikā  mazpulcēniem izklaidi sagādāja  

Tikšanās Liepupē

zinoši dalījās Anna Fedulova, Lat-
vijas pupu audzēšanā– Līga Paste-
re, flokšu zinībās – Viktorija Voi-
tehoviča, sīpolu audzēšanā – Ar-
tūrs Turkupols, trušu audzēšanā 
– Krista Silakrankere.
      Sevi kā pārliecinošu mazpulka 
projektu izstrādātāju un realizētā-
ju kārtējo reizi apliecināja Latvijas  
Mazpulku Goda nominācijas 
„Augsim Latvijai” ieguvēja, Dig-
nājas mazpulka dalībniece Paula 
Pavāre. Interesanti projektu „Sī-
poli” prezentēja Ieva Leiskina. 
Čakla dārzniecīte ir Krista Pavāre, 
kura ar izaudzēto ķirbi ieguva pir-
mo vietu Miķeldienas tirgū Jēkab-
pilī. Īpaši gribas uzteikt „Mazā 
asniņa” Kristas Pavāres rūpīgi 
rakstīto un zīmēto pirmo projek-
tu viņas sešos gadiņos. Paldies 
Kristas vecākiem par līdzdalību 
un pacietību!
      Daudz centības Latvijas pupu 
audzēšanā un novērojumu pie-
rakstos ielikusi Elizabete Zariņa 
no Jēkabpils BJC mazpulka. No-
pietni izstrādāts BJC mazpulka 
grupas projekts „Latvijas karavīrs 
laikmeta griežos” par Jāni Vald-
mani. Projekta vadītāja Betija 
Blūma, konsultante Sandra Āri-
ņa.
      Biedrības „Melnā muša” sim-
pātijas balvu par pupu audzēšanu 
un pētījumiem saņēma Rolands 

Lagūns no Krustpils mazpulka. 
Mazpulka vecbiedrs Vladislavs 
Daņiļevičs simpātiju balvas pa-
sniedza Kristeram Krēsliņam no 
Dignājas par rūpīgi izstrādāto zi-
nātniski pētniecisko darbu, au-
dzējot pupas, un Sūnu mazpulka 
dalībniecei Kristai Pasterei par 
rožu audzēšanu. LM brīvprātīgā 
darba veicēja Spodra Purviņa  
simpātijas balvas pasniedza Kris-
tai Pavārei un Raivo Stūrmanim.
     Par ieguldīto laiku un darbu 
rozes un Jēkabpils novada pateicī-
bu balvas saņēma mazpulku vadī-
tājas Aivita Ķiploka, Daina Kalve, 
Arta Pavāre, Sandra Āriņa, Sand-
ra Utināne. Paldies  Gitai Canke-
lei par radošo darbnīcu „Porcelā-
na apgleznošana”  vadītājiem! 
     Mazpulku dalībnieki savas zi-
nāšanas papildināja radošos kabi-
netos „Iepazīsim Jaunsardzes kus-
tību!”, „Pasaule ar bites acīm!”, 
„Mans sapņu zirgs!”, „Mans dārzs 
rudenī”, pateicoties Normundam 
Pasteram, Sarmim Kalniņam, Ie-
vai Jasei, Sandrai Mediņai Tolmā-
nei.
    Pusdienām sekoja  Jēkabpils 
BJC teātra izrāde, Rudens tirdziņš, 
rotaļas un dejas kopā ar BJC dra-
matisko kolektīvu un tā vadītāju 
Daci. Noslēgumā visi mielojās ar 
saldo pārsteigumu.
    Forumu raiti vadīja Jēkabpils 
BJC mazpulka dalībnieki Betija 
Blūma un Dainārs Kalniņš. Ru-

Saturīgi un saistoši

dens darba skati lieliski izplānoja 
un noorganizēja Jēkabpils BJC 
mazpulka vadītāja Sandra Āriņa.

Spodra Purviņa 

Attēlos: Sūnu mazpulks Jēkabpils 
novada forumā.

Jēkabpils BJC mazpulka grupas 
projekta „Latvijas karavīrs laik-
meta griežos” dalībnieces (no 
kreisās) Diāna Zvaigzne, Betija 
Blūma, Sanija Vīksna, Judīte Bise-
niece, Diāna Balode kopā ar žūri-
jas locekļiem Raivi Rimicānu, Gi-
tu Cankali, Dainu Kalvi.

Turpinājums no 8. lpp.

deju lietpratēja Elīna Medne no Skul-
tes. Ar vadītājiem savos iespaidos par  
grupās redzēto un dzirdēto dalījās 
lauku konsultantu komanda. 

Dienas gaitā par mūsu labsajūtu 

rūpējās gan skolas un tās ēdnīcas dar-
binieki, gan Liepupes mazpulks.

Noslēgumā labāko prezentāciju 
autori saņēma uzslavas, mazpulcēni-   
sertifikātus, dāvaniņas, un visiem tika 

jauka balva -  Salacgrīvas mūzikas 
skolas audzēkņu  koncerts. Pēc tā visi 
devās skolas pagalmā, lai vakara de-
besīs palaistu krāsainas laternas. 

Silvija Dorša
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Liepupes trušmīļu rūpes,  
raizes un prieks

2014.gada  22. un 23. novembrī 
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā noti-
ka starptautiskā mājdzīvnieku un 
zooindustrijas izstāde ZOOEKS-
PO 2014. Izstādes laikā Latvijas 
Šķirnes trušu audzētāju asociācijas 
eksperti vērtēja arī mazpulcēnu 
audzētos trušus. Jau otro gadu aso-
ciācija organizē Latvijas mazpulcē-
niem Trušmīļu skolu – seminārus 
un apmācību, kā rūpēties par gar-
aušiem, tāpat vērtē bērnu darbu. 

Šajās aktivitātēs iesaistījies arī 
Liepupes mazpulks. Izstādē Zoo-
ekspo 2014 ar saviem mīluļiem 
piedalījās Arnis Krastiņš, Jānis 
Mantiņš un Elizabete Rubeze. 

elizabete – 
jaunākā Trušmīļu 
skolā
Elizabete Trušmīļu skolas projektā 
iesaistījās kā pati jaunākā dalībnie-
ce - tikai 7 gadus jauna -  un audzē-
ja trušus bez izciliem ciltsrakstiem 
un dokumentiem. Pagājušā gada 
pavasarī viņa ieguva savu pirmo 
trusi - fantastiski skaistu, raibu 
trušu meiteni,  bet tagad  viņai ir 
jau 21 trusis. 

Par jaunās truškopes gaitām 
Elizabetes māmiņa Arta  Rubeze 
stāsta:

- Nenovērtējama pieredze bija 
Rāmavas izstāde pavasarī, kur jau-
nie trušmīļi ieguva vērtīgas zināša-
nas par trušu kopšanu, audzēšanu, 
profilaksi pret trušu slimībām. Ine-
ta Fogele, Šķirnes trušu audzētāju 
asociācijas prezidente, kā līdzīgs ar 
līdzīgu runāja ar mazajiem trušmī-
ļiem gan Rāmavas seminārā, gan 
nenogurstoši konsultēja bērnus 
caur internetu – Trušmīļu skolas 
domubiedru grupu portālā drau-
giem.lv. Tad sekoja Trušmīļu sko-
las seminārs Liepupē, kur mazie 
trušmīļi sabrauca no visas Vidze-
mes un Latgales kopā ar saviem 
trušiem. Tur bērni iemācījās trušus 
svērt, satvert, pārnēsāt, apgriezt 
nagus un sapārot. Ineta Fogele ko-
pā ar Liepupes mazpulku vadītāju 
Baibu Mantiņu bija sarūpējušas 
gan semināru ar praktisku darbo-
šanos, gan izklaidi un cienastu. 

Mājās atgriezāmies krietni zino-
šākas un gandarītas. Nu tik bija jā-
gaida brīdis, kad trusenīte jāpāro.

Vasara pagāja, gādājot sienu, ra-
vējot runkuļus un ganot trušu jau-
nuļus, kuri divos metienos bija ve-
seli 16! Tika sietas slotiņas, būvēti 
būri. Protams, tika iesaistīta visa 
ģimene. Pašai Elizabetei tā bija pir-
mā tik atbildīgā pieredze, rūpējo-
ties par dzīvniekiem.

Rudens atnāca ar Mazpulku fo-
rumu, kur Elizabete ieradās 8 tru-
šu kompānijā. Ar mammas atbal-
stu tika gatavota atskaites prezen-
tācija. Šķirnes trušu audzētāju 
asociācijas un mazpulku pārstāv-
jiem bija jāizstāsta, kā projektā vei-
cies. 

Projekts tika atzinīgi novērtēts, 

iegūti jauni iespaidi, zināšanas, 
draugi. 

Elizabetei un arī mums, ģime-
nei, sanācis mācīties darot. Neizti-
kām arī bez kurioziem. Decembrī 
negaidīti tikām pie trusēniem, jo 
starp divām trusenītēm bija trāpī-
jies trušu kungs, kurš sākonēji tika 
noturēts par trešo meiteni. Patei-
coties rūpēm, izdzīvoja visi 14 ma-
zuļi, kuri nu jau apvēlušies, omulī-
gi  ļepato pa būdu.

prasmju apguve 
un plaša emociju 
gamma
Uz saviem trušmīļa piedzīvoju-
miem atskatās Jānis Mantiņš:

 - Trušus esmu audzējis jau vai-
rākus gadus, bet darbošanos maz-
pulcēnu Trušmīļu skolā uzsāku 
pērnajā pavasarī, kad man piedā-
vāja audzēt auntrušus. Apskatījos 
internetā , kādi viņi izskatās, un 
piekritu. Aprīlī braucām uz Rām-
avas izstādi, kur notika pirmais se-
minārs par svarīgākajām lietām 
trušu audzēšanā, un tā noslēgumā 
saņēmu dāvinājumā no Sanitas un 
Dzintara Slokām 2 auntrušus - bal-
to auntruseni un melno auntrušu 
tēvu.

 26. aprīlī mēs savā Liepupes 
skolā uzņēmām seminārā pārējos 
trušmīļus no Vidzemes un Latga-
les, kurā Ineta Fogele dalījās ar 
mums savā pieredzē par trušu au-
dzēšanu.

Maijā saslima mans melnais 
auntrusis, tas sāka krekšķēt un ļoti 
ātri elpoja. Ar antibiotiku palīdzī-
bu un rūpīgu kopšanu izdevās iz-
ārstēt, bet zāļu ietekmē viņam pie-
metās caureja. Lai gan sazinājāmies 
ar vetārsti, konsultējāmies ar Inetu 
un citiem audzētājiem, rezultāts 
bija bēdīgs. 3. jūnijā trusis nomira. 

Tad es vēl nezināju, ka mamma 
slepeni ir sapārojusi trušus, bet 
baltā auntrusene sāka dīvaini uz-
vesties- rūkt un lēkt uz rokām, kad 
baroju. Tā 26. jūnijā atklāju, ka 
trusene savā guļamistabā ir saliku-
si migu un tā ir silta, bija  piedzi-
muši astoņi trusēni -  4 balti un 4 
pelēcīgi. Divi  baltie bija vārgāki 
par pārējiem, vienu izdevās izglābt, 
bet otrs diemžēl 2 nedēļu vecumā 
nomira. Rezultātā ieguvu 7 veselī-
gus auntrušus, no kuriem 3 ir mei-
tenes un 4 - puikas. Šobrīd no pir-
mā metiena manā saimniecībā ir 
pieci truši, bet baltajai auntrusenei 
ar franču auntrušu tēvu otrajā me-
tienā ir 5 bērni . Esmu iegādājies 
arī franču auntrušu šķirnes meite-
ni.

18. oktobrī Liepupē organizē-
jām Vidzemes reģiona Mazpulku 
rudens  forumu. Tur mans darbs 
tika atzinīgi novērtēts,  ieguvu savā 
grupā 1. vietu. 22. un 23. novembrī 
ar saviem mīluļiem devos uz Rīgu, 
kur Ķīpsalas hallē notika izstāde 
Zooekspo 2014. Pirmajā dienā no 
paša rīta iekārtojāmies paredzētajā 

vietā. Par mums rūpējās pieredzē-
jušie trušu audzētāji Dzintra un 
Gatis. LŠTAA darbinieki bija ie-
kārtojuši vietu izstādē, sarūpējuši 
būrus, bet katrs dalībnieks ņēma 
līdz barību, ar ko pabarot trušus. 
Pirmajā dienā bija visgrūtākais 
darbs. Trušus vērtēja sertificēta 
vērtētāja Dace Kaula.Mārtiņš no 
Penkules bija sekretārs, kurš pie-
rakstīja visus datus, bet mēs ar Ar-
ni palīdzējām trušus pārvietot, lai 
darbs raitāk veiktos. 

Mani truši tika labi novērtēti. 
Izstādi apmeklēja daudz cilvēku, 
un viņiem tad arī demonstrējām 
savus trušus un stāstījām par tiem. 
Cilvēki bija priecīgi, ka varēja tos 
paglaudīt.

Līdz vakaram, kad bija jādodas 
uz naktsmājām Rīgas centrā, diena 
pagāja mierīgi. 

Nākamajā rītā bija agri jāceļas, 
lai laikā paspētu uz Ķīpsalu un sav-
laicīgi sakoptu un pabarotu trušus. 
No rīta atbrauca vēl trīs mazpulcē-
ni no Lutriņiem, un tādā lielākā 
kompānija bija arī jautrāk. Rādī-
jām  prezentācijas par savu darbu 
pieredzējušajiem trušu audzētā-
jiem. Mūs arī izjautāja pagājušā 
gada trušmīļi no Lutriņiem Ansis, 
Agita, Aivija, Alise  un Mārtiņš no 
Penkules. Dienai ritot, viens no 
maniem trušukiem aizbrauca uz 
citām mājām.

Diena pagāja ātri, jo varējām ie-
pazīties ar citu audzētāju veikumu, 
apskatīt citus izstādes  dzīvniekus- 
suņus, kaķus, baložus, seskus u.t.t, 
izmēģināt piepūšamās atrakcijas. 
Tad sekoja lielā tīrīšana, kad bijām 
visu sakopuši, devāmies mājās.

Projekta laikā esmu iemācījies 
apieties ar auntrušiem., Ja pie vi-
ņiem pierod, tad kopšana nav grū-
ta. Tas ir atbildīgs darbs - katru 
dienu pabarot dzīvniekus  no rīta 
un vakarā. Ja gribu, piemēram,  
braukt uz nometni, vispirms jāsa-
runā kāds, kurš paliks manā vietā 
un pabaros trušukus. Pats tīru bū-
rus, pats arī gatavoju būrus, kas 
der tieši auntrušiem, jo tie ir lielā-
ki, un vajadzīga lielāka telpa, kur 
dzīvot.

vislabākās zināšanas 
ir tās, ko iemācās 
praktiskā ceļā
Savā pieredzē dalās Arnis Kras-
tiņš:

 - Pavasarī  no Rāmavas izstādes 
pārvedu mājās audzētāju dāvinātos 
Lielo gaišo sudraboto trušu tēvu 
un Vīnes zilo māti. Diemžēl neiz-
devās iegūt pēcnācējus, bet pro-
jekts turpinās, un ceru, ka šis gads 
būs veiksmīgāks. Vidzemes nova-
da projektu forumā, aizstāvot pro-
jektu, savā grupā ieguvu 1. vietu.

Šajā projektā par trušiem es ie-
mācījos daudz ko jaunu, ko līdz 
tam nezināju. Piemēram, ka šķir-
nes trušus ir grūtāk audzēt nekā 
parastos bezšķirnes trušus, jo tru-

šus jau biju audzējis pirms šī pro-
jekta uzsākšanas. Šķirnes trušiem 
ir arī citādāks raksturs - tie ir cim-
perlīgāki, nav tik mierīgi, varētu 
pat teikt, ka kašķīgi, mēdz arī kost 
rokās.

Projekta laikā es iemācījos to, ka 
vislabākās zināšanas ir tās, ko ie-
mācās praktiskā ceļā. Pavasara se-
minārā Liepupē visinteresantāk bi-
ja klausīties un skatīties, kā tiek 
vērtēti truši. Šis ir pirmais projekts, 
kuru es tiešām izbaudīju, jo, manu-
prāt, audzēt trušus ir aizraujošāka 
nodarbe nekā dārzeņu audzēšana.

Izstādē ZOOEKSPO 14 ieguvu 
pieredzi par trušu vērtēšanu, ap-
skatīju daudz dažādu šķirņu tru-
šus. Es pats iegādājos Lielo gaišo 
sudraboto trušu mammu, bet man 
ļoti  patīk Vīnes zilie truši, un es 
labprāt iegādātos šīs šķirnes pār-
stāvjus.

Es ieteiktu arī citiem mazpulcē-
niem piedalīties šāda veida projek-
tos, bet sākt ar bezšķirnes jeb krus-
tojumu audzēšanu.

Baiba Mantiņa, Liepupes 
mazpulka vadītāja
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Labo darbu gadā mūsu maz-
pulks svinēja divkāršus svētkus – 
Latvijas Mazpulku 85.jubileju un   
mūsu mazpulka mājvietas - Valkas 
novada Bērnu un jauniešu centra  
„Mice” 45 darba gadu  jubileju. 
Mēs šos svētkus sagaidījām, turpi-
not  uzlabot BJC „Mice” vidi, pie-
daloties „Mices” jubilejas gada ra-
došajās un vides aktivitātēs, kā arī 
organizējot Valkas  novada maz-
pulku Rudens forumu „Labo darbu 
gads 2014”.  Tas 7. oktobrī Valkā, 
BJC „Mice” notika, pateicoties mū-
su mazpulka iegūtajam finansēju-
mam Valkas novada domes NVO 
kultūras aktivitāšu atbalsta kon-
kursā.

Pirms foruma mēs gatavojām un 
nogādājām ielūgumus viesiem, no-
formējām kāpņu telpu, sakārtojām 
telpas projektu grupām, dekorējām  
zāli, izvietojām apskatei fotoalbū-
mus  par novada mazpulku darbī-
bu kopš 1992.gada.  Mums bija savi 
pienākumi arī foruma gaitā. Kopā 
ar  Ērģemes, Kārķu un Vijciema 
mazpulcēniem izveidojām galveno 
svētku dekoru zālei – katrs maz-
pulks floristikas tehnikā  izgatavoja 
un atveda kopīgai instalācijai vienu 
no četrām Laimes āboliņa lapi-
ņām. 

Piedalīties forumā aicinājām 
Valkas novada domes pārstāvjus, 
bijušos mazpulku vadītājus un vai-
rākus bijušos mazpulcēnus, maz-
pulku vadītājus no kādreizējā Val-
kas rajona – Smiltenes novada Bils-
kas, Blomes un Palsmanes, Burt-
nieku novada Ēveles. Kā allaž, 
forumā piedalījās vairāki  lauk-
saimniecības speciālisti.

Svētkus sarūpējām paši
Svētkus atklāja mūsu vadītāja 

Silvija Dorša, kura ar mazpulku 
darbu  saistīta jau kopš 1992.gada. 
Viņa  nedaudz pastāstīja par maz-
pulku vēsturi novadā, kā arī norā-
dīja, ka tieši mazpulki ir tā nevals-
tiskā organizācija, kas mudina jau-
nus cilvēkus praktiskam darbam. 

Valkas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Viesturs Zariņš 
sveica visus svētkos un pasniedza 
domes  Pateicības rakstus par maz-
pulku darbam veltītajiem mūža 
gadiem bijušajām mazpulku vadī-
tājām Vallijai Ābelei, Tamārai Elzi-
ņai, Irīdai Klaipai (attēlā), Intai 
Skrastiņai. Īpašs mazpulcēnu pal-
dies tika bijušajam Valkas novada 
domes priekšsēdētājam Kārlim 
Albergam, kas kopš mazpulku at-
jaunošanas patiesi atbalstījis mūsu 
darbu.  Dāvanā viņi saņēma  Kār-
ķu mazpulka aprūpēto bišu medus 
podiņus un Valkas mazpulka izau-
dzētās istabas puķes kallas.  Nova-
da domes Pateicības rakstus saņē-
ma arī  ilggadējās mazpulku vadī-
tājas   Anita Lotiņa no Vijciema  
un Silvija Dorša. Mazpulcēnus ju-
bilejā sveica domes Izglītības, kul-
tūras, sporta un jaunatnes nodaļas 
vadītājs Rolands Rastaks un BJC 
“Mice” direktore Kristīne Ganiņa. 
Viņa  pasniedza Pateicības rakstu 
Kārķu mazpulka vadītājai Ģer-
trūdei Ābelei un sveica mūsu pul-
kā jauno Ērģemes mazpulka vadī-
tāju Agiju Reinieci.  

 „Mices” pagalmā pulcējāmies 
uz kopīgu foto, pēc tam visi devās 
uz savu projektu prezentācijām. 
Vērtēt mazpulcēnu veikumu bija 
uzticēts bijušajām un kaimiņu no-

vadu mazpulku vadītājām, lauk-
saimniecības speciālistiem, maz-
pulcēniem „veterāniem”. Visi pro-
jektu īstenotāji un arī vērtētāji sa-
ņēma balviņas.

Beidzot visnopietnāko foruma 
daļu, mazpulcēnus gaidīja ekskur-
sija uz vienu no lielākajām ražot-
nēm Valkā – SIA PEPI RER-  un 
Valgas profesionālās izglītības vi-
dusskolu, kurā atsevišķas profesijas 
dzimtajā vai angļu valodā var ap-
gūt arī jaunieši no Latvijas. Savu-
kārt mazpulku vadītājām ritēja  
kopīgs atmiņu mirklis (attēlā).

Atgriezušies „Micē”, baudījām 
launagu,  pēc tā pulcējāmies uz 
„Labo darbu gada ražas vētīšanu” . 
Vērtētāji izteica savu kopīgo pro-
jektu darba vērtējumu, paziņoja, 
kuri atzīti par veiksmīgākajiem 
projektiem un prezentācijām. To 
autori saņēma Atzinības un īpašas 
balvas – aproces ar latvju rakstiem. 
Katrs mazpulks saņēma kopējo fo-
ruma dalībnieku foto un klinģeri. 

Visus foruma dalībniekus  svei-
ca Latvijas Mazpulku atbildīgā 
sekretāre Ilze Jukņēviča un projek-
tu koordinatore Zane Šteinberga. 
Muzikālu sveicienu saņēmām no 
kaimiņiem – J. Cimzes bērnu mū-
zikas skolas audzēkņiem. 

Lielisku pārsteigumu mums bija 
sagādājis Kārlis Albergs - zālē tika 
ienesta liela svētku torte, dekorēta 
ar Laimes āboliņa lapiņu un skaitli 
85!

Noslēgumā mūs sagaidīja „pē-
dējais punktiņš uz i” – svētku sa-
lūts.

Elizabete Kristīne Tjullinena, 
Alise Dorša, 11.Valkas mazpulks

Ar ražu – uz 
“Ezerkauliņiem”

Bija agrs 21. novembra rīts. 
Mēs,  septiņi Ilzenes mazpulcēni, 
devāmies ceļā uz z/s „Ezerkauliņi” 
Salaspils novadā. Brauciens bija 
adrenalīna pilns, jo ceļš bija ļoti 
slidens, bet mūsu šoferītis ir pro-
fesionālis savā jomā, tādēļ gala-
mērķi sasniedzām sveiki un vese-
li. 

Uz semināru vedām savu gada 
ražu – 106 kg pupiņu. Šogad au-
dzējām gan „Eryka” šķirnes pupi-
ņas, gan cūku pupas, gan Ilzenē 
iecienītās krūmu pupiņas dažādās 
krāsās. 

Viens no čaklākajiem pupiņu 
audzētājiem ir Rihards Salmiņš, 
un par pupiņu audzēšanu viņš 
stāsta: „Kopā ar māsu Aneti mēs 
iesējām 3 vagas pupiņu. Sējām gan 
baltās „Eryka” pupiņas, gan mūsu 
pašu labās krūmu pupiņas. Šogad 
vislabākā raža bija sarkanajām pu-
piņām, kaut gan pagājušajā gadā 
vislabāk padevās raibās pupiņas. 
Tātad sapratu, ka labāk jāsēj dažā-
du šķirņu pupiņas, jo nevar pare-
dzēt, kuras aug labāk. No visiem 
darbiem man visvairāk nepatīk 

ravēšana, bet tur man izlīdzēja 
māsa. Kopā ar māsu nodevām 57 
kg pupiņu.”

Zemnieku saimniecībā mūs 
laipni sagaidīja „Ezerkauliņu” 
darbinieki,  Randa Medne, Ilze 
Jukņēviča un Zane Šteinberga. No 
rīta cienājāmies ar burkāniem un 
tēju. Pēc tam kopā ar Neretas maz-
pulcēniem, kas arī bija mērojuši 
garu ceļu,  devāmies aplūkot uz-
ņēmumu. Sapratām, ka uzņē-
mums ir milzīgs. Bija ļoti intere-
santi redzēt un uzzināt, kā no dār-
zā izaudzētajiem burkāniem tie 
pārtop par glīti safasētiem, kas ga-
tavi pārdošanai. Dažādās gudrās 
ierīces dārzeņus izšķiroja, nomaz-
gāja, sagrieza, norīvēja, sasvēra un 
glīti safasēja. Pēc uzņēmumu ap-
skates nodevām savu ražu un cie-
nājāmies ar „Ezerkauliņu” grau-
žamburkāniem. 

Diena bija divtik izdevusies, jo 
ne tikai guvām jaunas zināšanas, 
bet varējām izbaudīt arī pirmo 
sniegu!

Lelde Melece, Rihards Salmiņš, 
867. Ilzenes mazpulks
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Kurzemes un zemgales 
mazpulku projektu forums 

11. oktobrī ezerē
 „Mazie dārznieki”
1.vieta - astra Mazpreciniece ,53. Penkules mazpulks, 

„Mans draugs – burkāns”
Pateicība - Juris roga, 53. Penkules mazpulks, „buri, buri, 

burkāniņš”
Pateicība - Monta Štrausa, Valdemārpils mazpulks,  

„arbūzu audzēšana”
 „dzīvā daba”
1.vieta - Kārlis Lācītis, 114. Krotes mazpulks, „eglītes”
Pateicība - Nils Melbārdis, 53. Penkules mazpulks , „Koka 

darbi”
Pateicība – gusts Mūrnieks ,  asaru mazpulks, „Trušu 

meklētāji (spēle)”
 „dabas draugi”
1.vieta – beāte Kaļiņina , 114. Krotes mazpulks , „Tēji-

ņas”
Pateicība - Sveta Vatutina, elīna grīnvalde,  Staļģenes 

mazpulks, grupas projekts „Par zaļu pat vēl zaļāks!”
Pateicība – Mikus bergmanis, Maija erlate, Tukuma jau-

niešu mazpulks,  grupas projekts „Kas paliek aiz mums”
 „pētīsim Latvijas cūku pupas”
1.vieta - elisa Šekeruka,  599. Virgas mazpulks 
Pateicība - Nils Meiris,  Lutriņu mazpulks 
 „Audzēsim Latvijas cūku pupas”
1.vieta - alise Ērstiķe, Staļģenes mazpulks 
Pateicība – Maija anete betnere,  Valdemārpils maz-

pulks 
Pateicība – dāvids Pūce, Lutriņu mazpulks 
„skaists un vesels”
1.vieta - elīna Vlasova, Jaunlutriņu mazpulks,  „Sīpolu au-

dzēšana un Sliekkomposta pētījums”
Pateicība - Matīss Jansons,  53. Penkules mazpulks,  „Ķip-

loki manā dārzā”
Pateicība – daiga Kroņkalne, 632. Tumes mazpulks,   

„Ziloņķiploki”
„Cūku pupu audzētāji”
1.vieta - Karīna ahmaduļina, 114. Krotes mazpulks 
Pateicība - austra Podniece,  Irlavas mazpulks 
 „Asniņi”
Pateicība – dārta Marga,  auces mazpulksl,  „baziliks”
Pateicība – elīna Ķilda, Jaunpils- Viesatu mazpulks,   

„Mani truši”
Pateicība - elīza baumane,  Jaunpils- Viesatu mazpulks, 

„Tomāts”
Pateicība - denija Stūre,  Jaunpils- Viesatu mazpulks,  

„Puķes manā dobē”
 „Lielie dārznieki”
1.vieta – Signe Petrova , 514. Zantes mazpulks,  „Ziemas 

ķiploki”
Pateicība – Ketija Černika,  ezeres mazpulks,  „gurķu au-

dzēšana”
Pateicība – antra Salmgrieze,  auces mazpulks,  „Ķiršto-

māti puķu podā”
 „Mans dzīvais dārzs”
1.vieta - danija rosvalde, 114. Krotes mazpulks,  „Zeme-

ņu audzēšana”
1.vieta - Kristaps Norenbergs, 114. Krotes mazpulks,  

„Pupiņu audzēšana”
                        

Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
 godkalnu ģimenei,  asaru mazpulks
 dacei Sproģei, 485.annenieku mazpulks
 andrai  Zērvenai  remtes mazpulks
 Mārītei račiņai, 53. Penkules mazpulks 
 Santai  Podniecei,  Irlavas mazpulks
 Lilitai Kalniņai,  Irlavas mazpulks
 Kristīnei  Zarai, Irlavas mazpulks
 grīnbergu ģimenei, Jaunlutriņu mazpulks
 Kaļiņinu ģimenei,  Krotes mazpulks
 ritmai  Kucenko, Lutriņu mazpulks    
 Meiru ģimenei, Lutriņu mazpulks
 apiņu ģimenei, Tumes mazpulks     
 elgai  bunkai,  Virgas mazpulks

 
vidzemes mazpulku projektu forums

18. oktobrī Liepupē
„Audzēsim Latvijas cūku pupas”

1.vieta - Lelde Melece , 867. Ilzenes mazpulks 
Pateicība - alīna Kalniņa, 126. Ēveles mazpulks 
„Lielie dārznieki”
1.vieta - ernests Mednis,  867. Ilzenes mazpulks,  „Mans 

dzīvais dārzs”
Pateicība - elvis Pētersons , 867. Ilzenes mazpulks 
„audzēsim  Latvijas cūku pupas”
Pateicība - Monika Kaļva, Linda ābele , 239 Kārķu 
mazpulks,  grupas projekts „ābelīšu slimības”
„Trušmīļi”
1.vieta - Jānis Mantiņš, Liepupes mazpulks 
Pateicība-  elizabete rubeze,  Liepupes mazpulks 
Pateicība - Lutriņu mazpulks ansis Kviesis 
„Trušmīļi -2”
1.vieta - arnis Krastiņš , Liepupes mazpulks 
 Pateicība – Mārtiņš Ķepīts,  Striķu mazpulks 
Pateicība - Klāvs Tannenbergs,  Striķu mazpulks 
„Mans dzīvais dārzs”
1.vieta - eduards Līdummieks , 867. Ilzenes mazpulks, 

„Mans dzīvais dārzs”
Pateicība - Laila Ludviga,  Strautiņu mazpulks,  „Mans 

dzīvais dārzs ar saulespuķēm”
Pateicība - annija āboliņa, Strautiņu mazpulks,  „dārzeņi 

manā dārzā”
 „dabas draugi”
1.vieta - Jēkabs Kunstmanis , daugmales mazpulks 

“dzirkstelīte”,  „bites”
Pateicība - Miķelis Jānis roze,  196.bejas mazpulks,  
„Zivju audzēšana”
Pateicība - emīls Liepiņš un ralfs gavrilovs , 239 Kārķu 

mazpulks,  grupas projekts  „biškopības produkcija vese-
lībā”
 „Labie darbi ”
1.vieta - rihards Salmiņš , 867. Ilzenes mazpulks,  „Tomā-

tu audzēšana skolas kopgaldam”
 Pateicība - baiba bērtiņa, Strautiņu mazpulks,  „Latvijas 

karavīrs laikmetu griežos”
Pateicība - Maikls Stubailovs , Strautiņu mazpulks,  
„uz augšu!”
 „Mazie dārznieki”
1.vieta - raivis dāvis Steberis,  196.bejas mazpulks,  
„burkāni manā dārzā”
Pateicība - ulvis Puķēns ,178.Pociema mazpulks,  „burkā-

nu audzēšana”
 Pateicība - baiba feldmane, 687.Ērģemes mazpulks, 
„Zemenes piemājas dārzā”

Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
Intai uvārovai, Strautiņu mazpulks
Indrai Stauro, daugmales „dzirkstelīte”-
Meleču ģimenei, 867.Ilzenes mazpulks
agijai reiniecei , 687.Ērģemes mazpulks 
Intai Podiņai, 239 Kārķu mazpulks
Inesei  Mūzei, 11.Valkas mazpulks
Sandrai gekišai, Vijciema mazpulks
Mantiņu ģimenei, Liepupes mazpulks
raivitai beldevai,  178.Pociema mazpulks
Ingai Ivanovai, augšgaujas mazpulks 

zemgales - Latgales 
mazpulcēnu forums 
24. oktobrī Līvānos

grupa „Tomāti”
1.vieta – Sintija briede ,662. Liezēres mazpulks, „Ķirbji”
Pateicība – Intars briedis, 662. Liezēres mazpulks, 
„Tomāti”
Pateicība – Viktorija Korlaša,117. Ļaudonas mazpulks, 

„Saulespuķe”
grupa „Ķirbji”
1.vieta - Māra Madara Imša, 662. Liezēres mazpulks, 
„Cāļi”
1.vieta - agnese Skabe, 990. anspoku mazpulks, „bebra 

dienas ritms”
Pateicība- Laura Priede, 50.Sunākstes mazpulks, „Trušu 

audzēšana”
Pateicība – raimonda rubine, 990. anspoku mazpulks, 

„Texela auns”
grupa „Kartupeļi”
1.vieta – gustavs Šānbergs,36. Viesītes mazpulks, 
„Kukurūzu audzēšana”

Pateicība – Vita Lazdauska, 295. Seces mazpulks, „Mana 
dārza viesi”
Pateicība – Loreta Kalve,  748. Sūnu mazpulks, „arbūzu 

audzēšana”
grupa „Ķiploki”
1.vieta - 77. Madonas mazpulks, arta reine „arbūzi”
Pateicība – 286. bārbeles mazpulks, emīls Pelnis 
„Kukurūzas audzēšana”
Pateicība – 748. Sūnu mazpulks, Linda Ozoliņa „Vasaras 

aveņu audzēšana”
grupa „Kukurūza”
1.vieta – elīza brūklena,  Sunākstes mazpulks, 
„50. Sunākstes mazpulka vēsture”
Pateicība – una Livmane, 295. Seces mazpulks, „dzīvās 

puķes”
Pateicība – aivars Lucijanovs,  ābeļu mazpulks, „Kultūr-

vēsture Kalna pagastā”
grupa „puķkāposti”   
1.vieta – Nauris Pelsis, 117.Ļaudonas mazpulks, „Lilijas”
Pateicība – dita grundspeņķe, 50.Sunākstes mazpulks, 

„Sapņu ķērāju veidošana”
grupa „Asniņi”
Pateicība – Luīze Lāčplēse,  ābeļu mazpulks, „Saulespu-

ķe”
Pateicība - adriana Salīte, daugavpils mazpulks 
„Namiņš”, „Pelnrušķītes ķirbis”, „Cūku pupas”
Pateicība – Kristiāna Pavāre,  dignājas mazpulks , „Čaklā 

dārzniecīte”
Pateicība – dārta Henriete Zihmane, „aizputes ekopēdi-

ņas”, „Mazpulka asniņa projekts”
Pateicība - Vineta dairita danšina,  „aizputes ekopēdi-

ņas”, „Mazpulka asniņa projekts”
Pateicība – anda Vaivode, 1055. rožupes mazpulks, 

„Mazpulka asniņa projekts”
grupa „Audzēsim Latvijas cūku pupas”
1.vieta - Žanete Nikolaičenko, Izvaltas mazpulks, „Cūku 

pupas”
Pateicība – Vaivode Šulte, Vārkavas mazpulks „avotiņi”, 

„audzēsim cūku pupas”
grupa „pētīsim Latvijas cūku pupas”
1.vieta – Mareks Mjadjuta, Krāslavas pamatskolas 
mazpulks, „Kāršu pupiņu audzēšana 2”
Pateicība – Mārcis bikšis, 286. bārbeles mazpulks , „Cūku 

pupu audzēšana”
grupas projekti
1.vieta – Vārkavas mazpulks „avotiņi”, „Stārķi Vārkavas 

novadā”
Pateicība – 116. Neretas mazpulks, „Latvijas karavīrs 

laikmetu  griežos”
Pateicība – 279. Līvānu mazpulks, „Zaļā klase”

Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
aigai  Mistrei,Neretas mazpulks
Līgai Lucijanovai,  ābeļu mazpulks
edītei rubinei,  anspoku mazpulks 
Zemnieku saimniecībai „Lejas ādumnieki”, bērzaunes 

pamatskolas mazpulks 
Kristīnei Salītei,  daugavpils mazpulks „Namiņš” 
Tatjanai Timofejevai – Indriksonei,  dignājas mazpulks
Inārai un Žanim Nikolaičenko, Izvaltas mazpulks 
Ināras Krikovas ģimenei , Krāslavas pamatskolas maz-

pulks 
Valdai Vaivodei,  rožupes mazpulks
dzintaram Kazakēvičam,  Seces mazpulks
Natālijai Voitehovičai, Sūnu mazpulks 
Solvitai deidulei un Ivaram Vaivodam Šultam, Vārkavas 

mazpulks
Veltai Narkevičinai,  Viesītes mazpulks 

Latgales - zemgales  
novadu mazpulku projektu 
forums 31. oktobrī Rēzeknē
grupa „pupiņas”
1.vieta - armands Ivulāns,  447. Nautrēnu mazpulks,  
„audzēsim Latvijas cūku pupas”
Pateicība - Iveta Silaraša, 447. Nautrēnu mazpulks,  
„audzēsim Latvijas cūku pupas”
Pateicība - Santa gricāne,  447. Nautrēnu mazpulks,  
„audzēsim Latvijas cūku pupas”
grupa „puķkāposti” 

1.vieta - Viktors drozdovs , 447. Nautrēnu mazpulks, 
„gladiolas”
Pateicība – agita Silkāne,  752. Ludzas mazpulks, „brīnu-

mainās pārvērtības”
grupa „Kukurūza”
1.vieta - 447. Nautrēnu mazpulks,  grupas projekts „Latvi-

jas karavīrs laikmetu griežos”
Pateicība - Viktorija Kušnire,  baltinavas vidusskolas 

mazpulks , „Manas dzimtas vēsture”
Pateicība – Virdžīnija Vīcupa , 252.rugāju mazpulks,  
„es savai dzimtenei”
grupa „zirņi”
1.vieta - baiba Juškeviča,  rēzeknes mazpulks “Taurenī-

tis”,  „audzēsim cūku pupas”
Pateicība - dana grebņova , 104. dagdas mazpulks,  
„Pupiņas”
grupa „burkāni”
1.vieta - Zane apele,  407. Pasienes mazpulks,  „Mans dzī-

vais dārzs”
Pateicība – 447. Nautrēnu mazpulks, grupas projekts 

„Mans dzīvais dārzs”
Pateicība – Vladislavs avdejenoks , 407. Pasienes 
mazpulks,  „Mans dzīvais dārzs”
grupa „Tomāti”
1.vieta - Irina adeļeviča , 407. Pasienes mazpulks,  
„garšaugu audzēšana un Mans dzīvais dārzs”
Pateicība - airita Olehnoviča , 104. dagdas mazpulks,  

„Zemenes”
Pateicība - Kristofers Kairišs,  Mežvidu mazpulks “Cielavi-

ņa”,  „burkāni no sēklām”
grupa „baklažāni”
1.vieta – Olga Kurakina,  104. dagdas mazpulks,  „Truši”
Pateicība – Oskars barovskis,  Priežmalas mazpulks,  

„Trušmīļu skola” un „ Mans dzīvais dārzs”
Pateicība - dairis augstkalns,  rēzeknes mazpulks 
“Taurenītis”,  „Mani šķirnes truši”
grupa „Ķirbji”
1.vieta – Kristīne deksne,  rēzeknes mazpulks “Taurenī-

tis”,  „Zirņi”
1.vieta – Mairita dukovska,  1018.Viduču mazpulks,  
„Mana mazpulka izpēte - mazpulcēna  Staņislavas Šaicā-

nes - Vērses dzīves gājums”
Pateicība – elvis Zeps,  132.Kalupes mazpulks,  „bišu mai-

ze”
Pateicība – agnese Skangale , 518.Salnavas mazpulks , 

„gleznas no dabas materiāliem”
 grupa „Kartupeļi”
1.vieta – elīna Staģe , 104. dagdas mazpulks,  „Ķiploki” 

un „Pupas”
Pateicība – alekss girss, 407. Pasienes mazpulks,  
„Ziemas ķiploku audzēšana”
Pateicība – rihards Pundurs,  rēzeknes mazpulks 
“Taurenītis”,  „Sīpoliņi”
grupa „Ķiploki”
1.vieta – Jānis burmeisters,  18.Salnavas mazpulks , 
„Ziemas un vasaras ķiploki”
Pateicība – anastasija Kazaka,  407. Pasienes mazpulks , 

„Ziemas ķiploku audzēšana”
Pateicība – ernests Krilovs,  104. dagdas mazpulks , 
„Ķiploki”

Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
Olgai un Sergejam drozdoviem,  477.Nautrēnu 
mazpulks
Marinai Žibenko,  407.Pasienas mazpulks
Indrai Punanei, 518.Salnavas mazpulks
aļonai Jokstei un Jānim Kašam, baltinavas vidusskolas 

mazpulks
Līgai un Ivaram Novikiem,rēzeknes mazpulks „Taurenītis”
Inai un aigaram Celmiņiem,165.Tirzas  mazpulks
Ilzei Locei, Ludzas mazpulks
anitai reščenko, Priežmalas mazpulks  
Lanai  Krišānei, Pudinavas mazpulks   
Svetlanai Ševeļovai,  grāveru mazpulks   
Marijai Ivanovai, Šķeltovas mazpulks   
austrai  Ludboržai, mazpulks „Cielaviņa”    
annai Zvidriņai, dagdas mazpulks   
Ligitai Pobudinai, Krāslavas vidusskolas mazpulks 
„Ceļteka”   
Nagļu ģimenei,Kārsavas mazpulks”upe”  
Ivandai Zavadskai,  132.Kalupes mazpulks    
Stivriņu ģimenei, 252.rugāju mazpulks     
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Ābeļu mazpulka  
pirmā dzimšanas diena

Ābeļu pamatskolā mazpulks  
Sandras Utinānes vadībā darbojas 
otro gadu.  Un paldies par doto ie-
spēju katru mēnesi kā Latvijas Maz-
pulku brīvprātīgā darba veicējiem 
mums abiem ar Voldiņu palīdzēt 
Sandrai novadīt kādu nodarbību. 
Kopā jautrāk gan mums, gan maz-
pulcēniem. 

Oktobrī nodarbībā, kas veltīta 
Ābeļu mazpulka pirmajai dzimša-
nas dienai, ar mazajiem Asniņiem 
runājam par seno latviešu laimes 
zīmi – četrlapu āboliņa lapiņu. Arī 
mazpulka emblēmai ir četras lapi-
ņas. Lai tiktu pie tādas nozīmītes ir 
jābūt gudrai un godīgai galviņai, 
mīļai sirsniņai, čaklām rociņām un 
labai veselībai. Runājam arī par to, 
ka jāiemācās visus darbiņus, gan 
lielus, gan mazus, veikt ar prieku – 
tā, lai par padarīto būtu prieks pa-
šam un citiem. Lielisks piemērs ir 
sešgadīgās Luizes Lāčplēses rūpīgi 
izstrādātais pirmais projekts „Sau-
lespuķes”. To ar interesi un prieku 
skatās ikviens. Luize projektu ļoti 
zinoši paskaidro. Mīļš paldies par 
sadarbību Luizes māmiņai, tētim 
un īpaši vecmāmiņai! Luize maz-
pulka dzimšanas dienā saņēma mū-
su dāvinātus baltās biezās pelargo-
nijas zariņus, lai tos stikla burkā ie-
liktu ūdenī, regulāri novērotu, kā 
veidojas saknītes, un pēc tam  stādī-

tu jaunās puķes podiņos. 
Kopā ar lielākajiem mazpulcē-

niem ievēlējām jaunu mazpulka 
priekšnieku. Šajā mācību gadā maz-
pulka priekšnieka pienākumus veiks 
Raivo Stūrmanis. Pārrunājām darba 
plānu pirmajam pusgadam. Inesei 
uzdevām par pienākumu saskaņot 
ar mājturības skolotāju, kad ir iespē-
jams novembrī darbmācības kabi-
netā sagatavot piparkūku mīklu, lai 
decembrī to varētu izcept. Piparkū-
ku dekorēšanu varam veikt mazpul-
ka darba telpās. Vēl paspējām iemā-
cīties saliekt un sasiet kārklu viciņas 
– izejmateriālu Adventes vainadzi-
ņiem. Lai  sagatavojām  salmiņus 
puzuriem

Sekoja interesantākā nodarbību 
daļa - mājās konservēto dārzeņu un 
ievārījumu degustācija. Attapīgākie 
degustētāji, kuri labāk noteica, kas 
kurā burciņā, izrādījās Viktors, 
Alens, Luize. Lai cik nebūtu dīvaini, 
pirmā tika iztukšota marinēto  gur-
ķu burciņa. Atzinīgu vērtējumu gu-
va arī aveņu, kazeņu, zemeņu, 
ķirbja-smilkšērkšķu-ingvera ievārī-
jumi.

Novēlam ar darba prieku un mī-
lestību piepildītas turpmākās maz-
pulka nodarbības daudzu gadu ga-
rumā!

Spodra un Voldis Purviņi, 
LM brīvprātīgā darba veicēji

Jau vairākus gadus, pateicoties 
Tukuma novada domes atbalstam, 
Tukuma novada mazpulki drau-
dzīgi sadarbojas vietējās mazpulku 
kustības aktivizēšanā. Ar novada 
domes finansiālu atbalstu kopīgi 
organizējam braucienus uz repub-
likas mēroga pasākumiem, kā arī 
rīkojam novada mazpulku sadrau-
dzību un izglītību veicinošus pasā-
kumus. 

Pagājušo gadu aizsākām ar dalību 
novada jauniešu forumā  Tukumā, 
kurā prezentējām mazpulku darbī-
bu un dalījāmies pieredzē ar citām 
novada jauniešu organizācijām, dis-
kutējām par to, kā līdzdarboties, kā 
uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti un 
attīstīt savstarpējo sadarbību. 

Pavasaris atnāca ar Vislatvijas 
mazpulku sporta spēlēm, kuras šo-
reiz norisinājās tepat kaimiņos, 
Lapmežciemā.  Bet pirms tam, vēl 
tai pašā dienā piedalījāmies sliek-
komposta seminārā uzņēmumā 
BioEC, kur apskatījām sliekkom-
posta ražotni un saņēmām pa spai-
nītim sliekkomposta izmēģināšanai 
savos dārzos. 

Jau par tradīciju ir kļuvušas kopī-
gās novada mazpulku „Vasaras sko-
las”. Šogad ar prieku mums pievie-
nojās draugi no kaimiņu novadiem. 
19. un 20. jūnijā mazpulku vasaras 
skola notika Pūrē, lai kopā ar drau-
giem - Pūres, Tumes, Zantes, Lap-
mežciema, Tukuma, Irlavas un 
Jaunpils mazpulkiem - mācītos, 
draudzētos, svinētu un smeltos 
saulgriežu enerģiju. Lauku sēta „In-
dāni”, Kandavas vecpilsēta, Čužu 
purvs, Saulgriežu ielīgošana, dārz-
kopības zinātne (šogad īpaši par pu-
pām, bet arī par nātrēm) un gardā 
šokolāde... Divas aizraujošas dienas 

Pūres pusē. 
21. – 25. jūlijā devāmies uz gada 

gaidītāko notikumu - XV Latvijas 
mazpulku nometni “Visu daru es ar 
prieku” Neretā. Nometnes ietvaros 
kļuvām par vides pētniekiem (ģeo-
logi, ekologi, hidrologi, mikologi 
u.c. dažādu vides nozaru pārstāvji), 
kuri zemes, gaisa un ūdens noslēpu-
mus atklāja kopā ar profesoru Skā-
bekli. Nometnes vienmēr ir gaidīts 
notikums, tomēr tāls un dārgs brau-
ciens mazpulcēnu ģimenes budže-
tam. Bez pašvaldības atbalsta te ne-
iztikt, bet mēs priecājamies taupīt 
un ekonomēt gan naudu, gan fosilos 
resursus, tāpēc sadarbojamies ar 
kaimiņu novadiem un šoreiz kāpām 
Jaunpils novada autobusā.  

Lielākajiem mazpulcēniem šī bija 
arī starptautiskiem notikumiem ba-
gāta vasara. 

9.-12. augustā astoņi Džūkstes, 
Tumes un Pūres mazpulcēni bija 
Igaunijas 4-H klubu nometnē. Šiem 
mazpulcēniem tā bija pirmā starp-
tautiskā pieredze. Kristiāna Mukāne 
9.-16.augustā pārstāvēja Latvijas 
Mazpulkus Eiropas lauku jaunatnes 
organizāciju salidojumā RYE Rally 
2014 - Velsā. Rolands Jēkabsons no 
5.līdz 11. augustam - Erasmus+ 
projekta ietvaros  iepazinās ar Aus-
trijas mazpilsētas Oberwölz jaunie-
šu dzīves veidu, dažādiem uzņēmu-
miem un kalnu burvību. 

Linda Kalvāne no 4. jūlija līdz 25. 
augustam, devās uz Šveici IFYE 
programmas ietvaros, kur, dzīvojot 
viesģimenēs,  iepazina Šveices ie-
dzīvotāju dzīvesveidu. 

Jauno mācību gadu visi kopā aiz-
sākām 7. septembrī, kad kopā ar vēl 
150 mazpulcēniem no visas Latvijas 
bijām “Pikšās” , Kārļa Ulmaņa 137. 

jubilejas pasākumā. 
Protams, pa vidu visiem aizraujo-

šajiem pasākumiem rit čakls ikdie-
nas darbs pie projektiem. Pavasarī 
izplānoti, vasarā realizēti, klāt ru-
dens ar ražas vākšanu, svēršanu, iz-
vērtēšanu. Un atkal visi kopā sakā-
pām autobusā un 11. oktobrī brau-
cām aizstāvēt projektus uz Ezeri. 

Mazpulku gadu noslēdzot, Tuku-
ma novada mazpulki patriotiskās 
noskaņās kopā sanāca Lāčplēša die-
nas un valsts svētku priekšvakarā. 
Devāmies ciemos pie Saldus maz-
pulcēniem, bet pa ceļam apmeklē-
jām Džūkstes piemiņas parku, Les-
tenes leģionāru kapus, Saldū iepazi-
nāmies ar Saldus novada un Latvijas 
vēsturi, apmeklējām Oskara Kalpa-
ka piemiņas muzeju „Airītes”. 

 Ir īpašs prieks par to, ka aizgāju-
šajā gadā mūsu pulks ir kļuvis par 
diviem mazpulkiem bagātāks, dar-
bu uzsācis jauns, enerģisks Tukuma 
jauniešu mazpulks, un savu darbību 
ir atjaunojis Slampes mazpulks 
„Saulespuķe”. Nu mēs novadā esam 
seši draudzīgi mazpulki. 

Prieks un lepnums par Pūres 
mazpulka vadītāju Gunitu Siljāni , 
kura aizvadītā gada nogalē par ilg-
stošu, nesavtīgu darbu, vadot Pūres 
mazpulku, un mazpulku kustības 
popularizēšanu Tukuma novadā un 
valstī tika apbalvota ar Tukuma no-
vada domes Atzinības rakstu. 

Paldies Tukuma novada domei 
par finansiālu atbalstu novada maz-
pulkiem, bez pašvaldības atbalsta 
nebūtu iespējama tik bagāta maz-
pulku sadarbība.  

Lai mums un Jums tikpat bagāts 
un aizraujošs arī šis gads! 

Gundega Jēkabsone,
307. Džūkstes mazpulka vadītāja

Aizvadīts bagāts gads

 Jau trešo gadu Staļģenes maz-
pulcēni pulcējās Mārtiņu nakts 
piedzīvojumā. Šajā gadā Staļģenes 
mazpulkā ir daudz dalībnieku, tā-
pēc mazpulcēni  7. – 8.novembrī 
darbojās un nakšņoja IKC „Līdumi 
”  filiālē „Jaunlīdumi”. 

 Bijām priecīgi, jo pasākumā kopā 
ar 34 mazpulcēniem atkal bija skolo-
tāja seniore Regīna Krīgere un fol-
kloras kopas „Liepāre” dalībnieki. 

 Pēc iekārtošanās istabiņās ar 
divstāvu gultām, laiku vadījām ra-
došajās darbnīcās un folkloras no-
darbībās. Izveidojām saulītes, čie-
kuru svečturus un salmiņu virte-
nes, ar kurām greznojām zāli. Kopā 
ar folkloras skolotāju Ilzi Vēveri 
darinājām dažādus mūzikas ins-
trumentus – lietus kokus, sniega 
maisiņus un „pērtiķu bundziņas”. 

 Vakars noslēdzās ar pasaku 
stāstīšanu pie sveču ugunskura, jo  
sliktā laika dēļ bija jāpaliek telpās.  
Istabiņās  vēl ilgi skanēja balsis.

 Otrās dienas rīts sākās ar manā-
mu satraukumu, jo kopā ar folklo-
ras kopu „Liepāre” gatavojāmies 
Rudens pavadīšanas aktivitātēs  
„Nu atnāca Mārtiņdiena…”.  Šoreiz 
pasākumā  piedalījās arī  folkloras 

kopa „Nāburdzīte” no Valgundes, 
„Tarkšķi ” no Iecavas un  slāvu an-
samblis „Raduga”. Domājam, ka ne 
tikai mums pašiem, bet arī vecā-
kiem un pārējiem  apmeklētājiem 
patika šis pasākums. 

Labi izdevās arī Rudens labumu 
izsole, kuru vadīja  lielākie maz-
pulcēni Samanta Spurķe un Elīna 
Grīnvalde. Kopā tika sasolīts 39,20 
EUR. Šo naudiņu tērēsim piparkū-
ku cepšanai. Pēc labi padarīta dar-
ba cienājāmies ar grūbu biezputru 

, desiņām un ceptiem āboliem.
Paldies mazpulks saka Saivai 

Drupai un mūsu vecākiem par gar-
dajām ēdienreizēm, z/s „Zūmaņi” 
un personīgi Dignai Skroderei par 
lauku labumiem, „labajiem gari-
ņiem”  Andžellai Janovičai un Ai-
nai Lazdovskai, Jaunsvirlaukas pa-
gasta pārvaldei par finansiālo at-
balstu, visiem šoferīšiem par darbu 
sestdienā!

Anda Skrupska, 
Staļģenes mazpulka vadītāja

Mārtiņu nakts Dzirniekos
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Apceļojam kaimiņu novadu
 Jēkabpils BJC mazpulcēni rude-

nī apceļoja Madonas novadu. 
Kalsnavas aborētumā gids snie-

dza mazpulcēniem zinašanas par 
augu izmantošanu tautas medicīnā 
un praktiski rādīja koku un kail-
sēkļu dažādās formas, kas ir selek-
cijas ceļā un dabas veidotas. Iepazi-
nām augu sēklu daudzveidību. 
Katrs mazpulcēns dāvanā ieguva 
ciedru riekstus, lai no tiem izau-
dzētu savu koku.

Tālāk ceļš veda uz Madonu, kur 
mūs sagaidīja Madonas Bērnu un 
jauniešu centra direktore Gunita 
Kļaviņa. Iepazināmies ar Madonas 
BJC un 117. Ļaudonas mazpulku. 
Mazpulka vadītāja Sandra Zavale 
mums bija sagatavojusi radošo 
darbnīcu, kurā no filca gatavojām 
piespraudes - āboliņa lapiņas. Inte-
resanti bija iepazīties ar „Madonas 
karameļu” tapšanas procesu, ko 
mums labprāt atklāja jaunie uzņē-
mēji Linda un Arnis Blažēvici. Lie-
lu sajūsmu mazpulcēnos radīja pa-
šu karameļu degustācija, savas ka-
rameles zīmēšana un garšīgākās 
karameles noteikšana. Visvairāk 
balsu tika nodotas par riekstu ka-
rameli.

 Ar lielu interesi klausījāmies 
Madonas novada pašvaldības Uz-
ņēmējdarbības un tūrisma attīstī-
bas nodaļas speciālisti Ilzi Voginu, 
kura iepazīstināja ar pašvaldības 
attīstības programmām jaunajiem 
uzņēmējiem. Biznesa ideju kon-
kursā „Madona var labāk” ir at-
balstīti projekti dažādās nozarēs, 
piemēram, filcēšanas darbnīca, 
strausu audzētava, Madonas kara-
meļu ražotne, koka loku ražotne 
u.c. Laika posmā no aprīļa līdz jū-
nijam ir atbalstītas septiņas biznesa 
idejas, piešķirot 2000,00 EUR fi-
nansējumu jaunu produktu vai pa-
kalpojumu izveidei un uzņēmumu 
ražošanas jaudas palielināšanai.

Tālāk ceļš veda uz keramiķa Jāņa 
Seiksta darbnīcu. Tur iepazināmies 
ar māla trauku tapšanas procesu, 
bet mazpulcēniem vislielākā deg-

   Aizvadītajā rudenī mēs, Variņu 
pamatskolas skolēni, nodibinājām  
savu mazpulku. Pagaidām mēs maz-
pulkā esam 10 bērni. Santa Pole no 
8.klases tika ievēlēta par mazpulka 
priekšnieci, bet viņas vietniece ir 
Amanda Zvirbule, arī no 8.klases. 
Mūsu vadītāja ir Daiga Ērmane.
    Zinām, ka Mazpulku šūpulis ir 
Amerikas Savienotās Valstis, kur  
jau 19. gs. radās  organizācija, kas 
dod ievirzi jauniešiem turpmākajai 
dzīvei. Meitenes tolaik mācījās rok-
darbus un ēst gatavošanu, bet zēni 
apguva lauksaimniecības prasmes 
un mājdzīvnieku audzēšanu.
    Sākumā mēs vācām herbāriju un 
gatavojām rozītes no kļavu lapām. 
Bija arī izstāde, kurā varēja redzēt, 
kas kuram interesants pa vasaru iz-
audzis. Interesanti bija cilvēciņi no 
kastaņiem un zīlēm. Decembrī 

Variņos arī mazpulks!

skolā bija Ziemassvētku tirdziņš. 
Bija daudz līdzjutēju, spēlējām ro-
taļas, spēles, bija arī loterija. Visi 
bijām priecīgi. Skolotāja Daiga Ēr-

mane pasniedza diplomus aktīvā-
kajiem bērniem par piedalīšanos 
pasākumos.

Elīna Zvirbule 

sme bija pašiem iemēģināt roku 
māla veidošanas procesā, kurā ta-
pa kaķu figūriņas un rozes meista-
ra vadībā.

Mājupceļā devāmies caur Ļau-
donu. Tur saimnieki Inese un El-
mārs Bieles mūs iepazīstināja ar 
savu bioloģisko saimniecību „Bie-
les”. Viņi veido pašpietiekamu 
saimniecību. Saimniekiem patīk 
viss, kas ir dabisks un varbūt pat 
nedaudz netradicionāls. Viņiem 
patīk eksperimentēt, bet nepatīk 
pilsētas stīvums. Saimniecībā  ap-
skatījām dažādus eksotiskus un ne 
tik eksotiskus mājdzīvniekus, pie-
mēram, Vjetnamas minicūkas, In-

dijas skrējējpīles (pudeļpīles), pēr-
ļu vistas, dažādas Amerikas un 
Krievijas šķirņu vistas, dažādu 
šķirņu trušus un pundurtrušus, 
Sevastopoles plīvurzosis, zvanu pī-
les (smējējpīles), muskuspīles, zaļo 
iguānu, savvaļas zirgus (Konik Pol-
ski), Dienvidāfrikas būru kazas, 
stepes murkšķi un citus... Izstaigā-
jām 660m garu enerģētisko spirāli, 
pa kuru pastaigājoties, var uzņemt 
kosmosa enerģiju un atgriezt sev 
spēkus.

Šī diena pagāja, šķiet,  pavisam 
nemanot, bet atstāja mums daudz 
jaunu zināšanu un iespaidu! 

Sandra Āriņa

Pociema bibliotēkas mājīgajās 
telpās 178. Pociema mazpulka da-
lībnieki gadskārtējā Ziemassvētku 
radošajā darbnīcā šoreiz mācījās 
veidot glezniņas no pogām. Visiem 
iejusties pasakainā Ziemas Saulgrie-
žu gaidīšanas gaisotnē palīdzēja 
jaunā māksliniece Signe Perševica 
no Tiegažiem. Jau oktobrī un no-
vembrī aicinājām iedzīvotājus uz 
bibliotēku nest dažādas pogas. Pal-
dies visiem, kuri atsaucās aicināju-
mam, īpaši Rasmai Pūrvietei, Leon-
tīnei Bērziņai, Elgai Gulbei. Pogas 
sašķirojām pa krāsām. Signe parā-
dīja un pastāstīja, kā pogas lietot 
Ziemassvētku kartīšu un glezniņu 
pagatavošanā. Bija prieks vērot, kā 
no pogām top savdabīgi mākslas 
darbi - koki un Ziemassvētku eglī-
tes. Kopā darbojoties, mūsos raisījās 
brīnumu un svētku priekšnojauta. 
Tapa skaisti mākslas darbi, kurus iz-
vietojām izstāžu stendā, radot svēt-
ku un omulības gaisotni bibliotēkas 
telpās. Visburvīgākās glezniņas iz-
devās mazpulcēniem Laurai Brīdi-

ņai, Ulvim Puķēnam, Nikolai Siņi-
cai, Tomasam Rumjancevam, Gun-
tim Puriņam, Samantai Dalkai, Sa-
mantai un Ronaldam Smalkiem. 

Pociema lieliskā kūku cepēja mūs 
iepriecināja ar gardām kanēļmaizī-
tēm. Pie tējas un kafijas tases pārru-
nājām turpmākās ieceres. Kopā ra-
dījām un izbaudījām gaišu pirms-
svētku noskaņu. Mazpulcēnus svēt-
kos ar dāvaniņām sveica bibliotekāre 
Rota un mazpulka vadītāja. Pasā-
kums varēja notikt, pateicoties mū-
su Gaismas nesējai Rotiņai un maz-
pulka ilggadējam draugam un at-
balstītājam Bruno Plūmem no Pāles. 
Pēc dažām dienām saņēmām skum-
ju ziņu- Bruno Plūme 23. decembrī 
aizgājis Mūžībā. Nu paliek tikai at-
miņas par bezgala skaisto draudzī-
bu 20 gadu garumā. 

Sirds un dvēseles gaišums ir kā 
magnēts citu sirds siltumam - dots 
devējam atdodas. Tāpēc - vairosim 
gaismu sevī! 

Edīte Melne, 178.Pociema 
mazpulka vadītāja

Vairosim gaismu sevī!

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
īpašs. Mums gribas būt labākiem, 
pārdomāt par paveikto, dāvāt līdzcil-
vēkiem prieku un saņemt labestību 
un mīļumu no tuviniekiem, drau-
giem. Taču nevaram nepamanīt to, 
ka ne visiem klājas labi. Mēs dzīvo-
jam valstī, kur viss ir mierīgi, bet 
vienaldzīgi nevaram palikt tad, ja 
dzirdam, kā klājas bērniem Ukrainā. 
Īpaši karavīru bērniem. Tāpēc mēs, 
Valdemārpils vidusskolas mazpulcē-
ni, kopā ar savu vadītāju Andu Dze-
ni aicinājām skolēnus, skolotājus un 
pilsētas iedzīvotājus no 27. novem-
bra līdz 5. decembrim vākt ziedoju-
mus ukraiņu bērniem. Tika saziedo-
tas saimniecībā noderīgas preces, 
apģērbs, kārumi, rotaslietas, spēles. 
Priecājamies par atsaucīgo Talsu au-
tobusa šoferīti, kurš savāktās mantas 
nogādāja Rīgā. Tur ziedojumus sa-
vākšanas vietā nogādāja Ērika Šau-
dere – atsaucīga un izpalīdzīga sie-
viete.

Netālu no mums skaistā vietā pie 
Sasmakas ezera atrodas Ārlavas pan-
sionāts. 14.decembrī vēlējāmies ie-
priecināt pansionāta iemītniekus ar 
pašceptiem kārumiem. Nelielu mu-
zikālu sveicienu sniedza 3.klases 
skolniece Kristiāna ar savu skolotāju 
Lidiju Lauu un Anete Kasjaņenko, 

Samanta Purgaile, Alita Ceraukste 
kopā ar skolotāju Ilzi Dimzu. Maz-
pulka priekšnieks Edžus Bumbieris 
visiem novēlēja jaukus Ziemassvēt-
kus un veselīgu Jauno gadu. Vienojā-
mies, ka sadarbība turpināsies un 
pavasarī mazpulcēni palīdzēs sakopt 
pansionāta apkārtni.

Mīlestība un rūpes nepieciešamas 
arī mūsu mazajiem draugiem – dzīv-
niekiem. Tāpēc 29.decembrī Laura 
Šironova, Sabīne Bērziņa un maz-
pulku vadītāja Anda Dzene devās uz 
Talsu dzīvnieku patversmi, lai nogā-
dātu Valdemārpils vidusskolas sko-
lēnu un skolotāju sarūpēto cienastu 
un dzīvniekiem noderīgas lietas.

Sabīne Bērziņa un Laura Šironova 
kopā ar skolotājam Airu Salenieci un 
Andu Dzeni sagatavoja ķirbju salā-
tus Valdemārpils vidusskolas pen-
sionētajiem skolotājiem.

Esam gandarīti par to, ka šajā Zie-
massvētku gaidīšanas laikā varējām 
iepriecināt kaut dažus no līdzcilvē-
kiem un samīļot četrkājainos drau-
gus.

Dodot citiem, esam kļuvuši bagā-
tāki un labestīgāki paši. Nekad ne-
drīkstam aizmirst, ka ikvienam rei-
zēm varētu būt nepieciešams baltā 
labestības eņģeļa pieskāriens.

Valdemārpils mazpulcēni

Eņģeļa pieskāriens

28. novembrī Saldū, tirdzniecī-
bas centrā “Akvārijs” Adventes tir-
dziņu rīkoja Saldus novada maz-
pulki. Tirdziņā rosījās Lutriņu, 
Jaunlutriņu, Druvas, Striķu, Kursī-
šu, Remtes un Saldus 2.vidusskolas 
mazpulcēni, pavisam kopā 72 tir-
gotāji, kas piedāvāja iegādāties Ad-
ventes vainadziņus, Ziemassvētku 
rotājumus, kartiņas un dekorus. 
Visi darbiņi bija rūpīgi un glīti iz-

gatavoti, un bērniem patiešām iz-
devās radīt jauku un mīļu Ziemas-
svētku sajūtu. 

Mazpulku vadītāji atzina, ka lie-
lisku iedvesmu rotājumu gatavoša-
nai deva 2.novembrī Andas Skrup-
skas vadītā darbnīca “Svētku 
prieks”, kurā mazpulcēnu mammas 
un mazpulku vadītājas saņēma 
daudz vērtīgu ideju.

Ilze Kļava

Adventes tirdziņš Saldū
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 2014.gads 17.Padures mazpul-
kam aizritēja ļoti aktīvi. Jau trešo 
gadu mums ir sadarbības līgums ar 
z/s Upeskalni un SIA Amazone, un 
mēs kopjam 0,8 ha lielu zemes platī-
bu.  „Mūsu zemē” realizējām divus 
grupas projektus. Vienu sadarbībā 
ar Pūres DPC par cūku pupu audzē-
šanu, bet otru ar BioEc par sliek-
komposta lietošanu. Taču neiztrūk-
stoši šo trīs gadu laikā audzējam 
dažādus dārzeņus Kuldīgas Diako-
nijas centra zupas virtuvei. Arī šo-
gad zupas virtuvei aizvedām burkā-
nus, bietes, sīpolus, dilles. Ar savu 
izaudzēto produkciju jau otro gadu 
piedalāmies hercoga Jēkaba tirgū 
Kuldīgā. 

2014.gads no visiem citiem ga-
diem vēl atšķīrās ar to, ka sadarbo-
jāmies arī ar biedrību „Padure”, ku-
ras projekta ietvaros  fondā Ziedot.
lv visas vasaras garumā reizi nedēļā 
pulcējāmies ne tikai, lai koptu un 

ravētu „Mūsu zemi”, bet arī piedalī-
tos radošās aktivitātēs un apgūtu 
dažādas jaunas prasmes un iema-
ņas. Katrā tikšanās reizē bija iespēja 
paēst siltas un gardas pusdienas. Kā 
kulminācija vasaras aktivitātēm bija 
5 dienu nometne.

Turpinājās sadarbība ar Kuldīgas 
Lauku konsultāciju centru. Ar viņu 
atbalstu bijām ekskursijā pie sklan-
du raušu cepējas un murkšķu fermā, 
pastāstījām un parādījām Laidu pa-
matskolas skolēniem, kā strādā 
mazpulcēni.

Ļoti aktīvi mazpulka darbā ie-
saistījās pirmsskolas bērni - Mazie 
Asniņi. Ziemā viņi audzēja lokus un 
kressalātus, diedzēja asniņus un 
mācījās gatavot veselīgus našķus, 
bet visu vasaru, tieši tāpat kā lielie 
mazpulcēni, strādāja pie sava indi-
viduālā projekta. 

Prieks ir par to, ka mazpulcēnu 
darbu pamana Kuldīgas novada 

laikraksta „Kurzemnieks” pārstāvji 
un raksta par mūsu aktivitātēm. 
Diakonijas centra zupas virtuve 
mums vairākkārt ir pateikusi pal-
dies par ieguldīto darbu un ziedota-
jiem dārzeņiem, nosaucot mūs par 
lielākajiem ziedotājiem. Jā, varbūt 
pārdodot dārzeņus, mēs iegūtu tik 
nepieciešamos līdzekļus, bet ziedo-
jot mēs mācamies dalīties ar tiem, 
kuriem pašlaik klājas grūti. Mūsu 
produkcija ir ekoloģiski tīra, un arī 
tas priecē zupas virtuves darbinie-
kus. 

Jau par tradīciju kļuvis arī Vislat-
vijas mazpulcēnu salidojums, kuru 
organizējam sadarbībā ar SIA Ama-
zone un aicinām tajā piedalīties 
mazpulkus no visas Latvijas, lai ie-
pazītu uzņēmējdarbību un iegūtu 
jaunas zināšanas. Arī šogad notiks 
šāds pasākums. 

Virga Leismane, 17.Padures 
mazpulka vadītāja

Padurē strādājam  
radoši un ražīgi

pupiņas augušas labi
    Neretieši kā pēdējo kultūru savā 
dārzā vāca pupas un pupiņas. Čak-
li strādāja Sintija Gadišķe, Linda 
Baumane, Jānis un Kārlis Lejnieki, 
Gints Kuzņecovs, Edgars Gradec-
kis un Aivis Podžuks. Nedaudz no 
pupiņu ražas mazpulcēni paņēma 
sev ģimenes ēdienkartes papildi-
nāšanai, bet lielāko daļu pupiņu ar 
skolotājas Marijas Šalnas atbalstu 
(lūdzām viņu palīdzēt ar personīgo 
vieglo automašīnu) nogādājām So-
ciālās aprūpes centra iemītniekiem 
kā mazpulka dāvanu. SAC iemīt-
nieki izlobīja dāvinātās pupiņas un 
nodeva virtuvei žāvēšanai.

Labo darbu nedēļā
   Labo darbu nedēļā piedalījās arī 
Neretas mazpulcēni. Visi kopā ar 
savām klasēm kopa skolas apkārt-
ni. 14.oktobrī kopā ar mani Sintija 
Gadišķe, Linda Baumane, Sandis 
Baumanis un Matīss Zeiza grāba 
lapas Neretas Sociālās aprūpes 
centra parkā. Mēs iesaistījāmies kā 
palīgi centra sētniecei un pārējiem 
darbiniekiem, jo koku parkā daudz 
un lapu vēl vairāk. Pēc darba SAC 
vadītāja Ina Riekstiņa mazpulcē-
nus uzcienāja ar karstu tēju, maizī-
tēm un šokolādi.
Bērni jau pazīst dažus SAC iedzī-
votājus, un viņi pazīst mazpulcē-
nus. Darbinieki priecājās, ka bērni 
esot bijuši vienkārši burvīgi ar savu 
dzīvesprieku.

patriks – īsts brīvprātīgais!
   No 27.septembra līdz 11.oktob-
rim Neretas mazpulkā, Aigas Mis-
tres ģimenē jauniešu apmaiņas 
programmā kā brīvprātīgais vieso-
jās Patriks no Šveices. Viņš paspēja 

veikt vairākus labus darbus - palī-
dzēja Valdim Tomsonam iztīrīt 
muižas parku no kritušiem ko-
kiem, kā arī piedalījās aitu cirpša-
nas pasākumā (nocirptas tika ap 80 
aitiņas), J. Jaunsudrabiņa muzejā 
palīdzēja atjaunot jumtu malkas 
šķūnītim, māksliniecei keramiķei 
Zandai Ragelei -  ierīkot grīdas klā-
jumu jaunajā izstāžu zālē. Patriks 
palīdzēja Mārtiņam Mistrim, saim-
nieces dēlam, sazāģēt malku zie-
mai. Tā bija atvesta no meža, bet 
nebija sazāģēta. Tātad, vēl viens la-
bais darbiņš, ko Patriks kā brīvprā-
tīgais paveica. Visi,  kuriem Patriks 
palīdzēja, viņu slavēja kā ļoti prak-
tisku, prasmīgu un čaklu puisi.
    Arī mēs kultūras programmu 
veidojām piesātinātu. Iepazīstinā-
jām Patriku ar Viesītes novadpēt-
niecības muzeju “Sēlija” un Mazbā-
nīša muzeju, ar Pūpola vīnogu dār-
ziem, Ormaņkalnu, Saukas dabas 
parku. Aizvedām Patriku uz liello-
pu izsoļu namu Mazzalves pagastā, 
kurš ir lielākais un laikam arī vienī-
gais izsoļu nams Baltijas valstīs. 
Tur Patriks mēģināja pielabināties 
kādai šķirnes gotiņai ar izteiksmī-
giem ragiem. Apmeklējām Aijas 
un Raimonda Leišu piena lopkopī-
bas saimniecību “Čaidāni”, kur de-
gustējām saimnieces mājās sietos 
sierus, sarunājāmies ar saimnie-
kiem.
      Bet 9. oktobrī  kopīgās vakariņās 
pie Irmas un Valda Tomsoniem  ti-
kāmies visi, kuriem iznāca ilgsto-
šāka sadarbība ar Patriku. Nāka-
majā dienā kopā ar Valdi Tomsonu 
braucām ekskursijā uz Lietuvu, kur 
iepazīstinājām Patriku ar kaimiņ-
valsti un Biržu pili - muzeju.

 Lidija Ozoliņa

Draudzīgas sadarbības ritmi Neretā
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Tikšanās pie “Baltās grāmatas”  
oazeiša ar līlim rogīm

23. janvārī Neretā, Neretas 
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 
notika Zemgales reģiona maz-
pulku vadītāju un mazpulcēnu  
seminārs “Tikšanās pie „Baltās 
grāmatas” oazeiša ar līlim rogīm”. 
Seminārā mazpulku vadītāji iz-
vērtēja mazpulku  darbību Latvi-
jā un Zemgalē pēdējos divos ga-
dos, kā arī pārrunāja 2015.gadā 
ieplānotos pasākumus. Mazpul-
ku padomes priekšsēdētāja Ran-
da Medne iepazīstināja klāteso-
šos ar Latvijas Mazpulku stratē-
ģiju 2015.-2020.gadam. Seminā-
ra otrajā daļā vadītāji piedalījās 
Andas Skrupskas radošajā darb-
nīcā.

116. Neretas mazpulks un va-
dītāja Lidija Ozoliņa šajā dienā  
svinēja mazpulka 5 gadu jubileju. 
Sveikt jubilārus bija ieradušies 
ciemiņi no Penkules, Līvānu, Se-
ces, Krāslavas, Dignājas un Dau-
dzeses mazpulkiem. Neretieši 
ciemiņiem bija sagatavojuši eru-
dīcijas spēli ‘’Kilograms mazpul-
ka’’, kā arī sniedza ieskatu 116.
Neretas mazpulka 5 gadu pastā-
vēšanā. Īpašs brīdis 116.Neretas 
mazpulka dalībniekiem bija Svi-
nīgā solījuma nodošana – viņi 
tika arī pie mazpulku nozīmītes.

sveicam 116.Neretas mazpul-
ku 5 gadu jubilejā un vēlam 116.
Neretas mazpulkam un viņu va-
dītājai Lidijai izturību un vēl ra-
žīgākus nākamos piecus gadus!

 Zane Šteinberga, Mazpulku 
projektu koordinatore

Straujiem soļiem tuvojas marts. 
Saprotams, ka tas ir pavasara un 
saules mēnesis, tomēr Tukuma jau-
niešu mazpulkam, tas ir īpašs – 
dzimšanas dienas mēnesis. Pirms 
gada 11. martā nodibinājās mūsu 
mazpulks. Pavisam mazs, kautrīgs 
un īsti vēl nesaprata, kas viņu sa-
gaida šajā lielajā Mazpulku saimē.

Tomēr mums nebija laika daudz 
prātot, jo sākās mazpulku aktīvā 
sezona. Bija jādomā par to, kādus 
projektus katrs izstrādās. Nolēmām 
veikt vienu grupas projektiņu „Kas 
paliek aiz mums?”. Pētījām, kur pa-
liek mūsu vecās un nevajadzīgās 
drēbes un ko no tām var izgatavot. 
Rezultātā paši uztaisījām lupatu 
paklājiņu, spilvenus un leļļu sedzi-
ņas. Visu izgatavoto, sagatavojuši 
nelielu priekšnesumu, aiznesām uz 
bērnudārzu. Un mums ir liels 

Mums 
klājas  
lieliski!

prieks, ka ar mūsu pašu rokām ga-
tavotajām mantām varēs spēlēties 
daudzi bērni. Un arī par to, ka go-
dam varējām aizstāvēt savu projek-
tu forumā.

Bet jaukākais un sirsnīgākais 
notikums bija visu Tukuma nova-
da mazpulcēnu tikšanās „Vasaras 
skoliņā” Pūrē. Ekskursiju laikā uz-
zinājām daudz vērtīgas informāci-
jas, apskatījām Kandavas skaistā-
kās vietas,  apmeklējām Pūres šo-
kolādes muzeju. Tomēr, klausoties 
vecāku atsauksmēs pēc pasākuma, 
sapratu, ka gulēšana teltīs un rota-
ļas bija vislabākās lietas.

Mācoties kopīgi strādāt, pama-
tot savas domas, izzināt ko jaunu, 
pagāja vasara. Tai sekoja brauciens 

uz K.Ulmaņa „Pikšām”, kur jaunie 
mazpulcēni ieguva daudz vērtīgas 
informācijas par mazpulku dibinā-
šanu un Latviju un tās bijušo prezi-
dentu. Pēc Latvijas dzimšanas die-
nas svinībām jutāmies pietiekoši 
nobrieduši un pieauguši, lai varētu 
nodot svinīgo solījumu un saņemt 
mazpulcēnu biedru kartes.

Tās ir tikai spilgtākās atmiņas 
no pagājušā gada notikumiem. Ir 
darīts vēl daudz jauku lietu, būts 
kopā ar skautiem un gaidām, esam 
gājuši pārgājienos, pētījuši mūsu 
skaisto dabu.

Pamazām mūsu mazpulkā no-
stiprinās jaunas tradīcijas. Piemē-
ram, jubilārus sveicam ar „īpašu” 
dziesmu, pēc tam kopīgi uzzīmējot  

sajūtu gleznu. 
Vienā no mūsu tikšanās rei-

zēm, palūdzu mazpulcēniem uz-
rakstīt, kā viņi jūtas un ko domā 
par mazpulkiem. Liels bija prieks 
par atbildēm: „šeit nav kā skolā”, 
„esmu apmulsis, jo laimīgs”, ”man 

patīk strādāt”.
Darot pavisam vienkāršas lietas 

kopā ar bērniem un jauniešiem, 
mēs dodam viens otram prieku un 
vēlēšanos būt kopā. 

Santa Bergmane, Tukuma 
jauniešu mazpulka vadītāja

Annenieku mazpulkā darbīgs  
sācies jaunais, 2015.gads.Pirmajā 
tikšanās reizē rezumējām paveikto 
pirmajā mācību semestrī. Atzi-
nums par pašu vērtīgāko bija vie-
nots - tās ir  9 nodarbības par bēr-
nu personisko drošību „Džimbas” 
programmas ietvaros. Rudens pe-
riodā  mazpulcēni paši gatavoja 
veselīgus salātus no dārzeņiem, kā 
arī vienkāršu  kārumu - rīvētus 
ābolus ar jogurtu. Vasarā savāktās 
zāļu tējas degustējām „Tējas pēc-
pusdienā”. Par tradīciju ir kļuvusi 
ugunskura vietas sakopšana rude-
nī un kopīgs atpūtas brīdis pie 
ugunskura. Šajā mācību gadā pir-
mo reizi arī rudenī organizējām 
akciju „Tīras ceļmalas manā pagas-
tā”, lai Rīgas – Liepājas šosejas ma-
las Kaķenieku ciemata teritorijā 
būtu bez atkritumiem. 

Janvāra sākumā noritēja tradi-
cionālā akcija „Palīdzēsim ziemā 
putniem!”. Gatavojām vienkāršas 

putnu barotavas un izvietojām tu-
vējā mežā . Regulāri piebarojam 
putnus arī pie skolas. Šomēnes or-
ganizējām arī apsveikumu kartiņu 
izstādi un Lielo gudrību dienu. Ie-
pazināmies ar 37 dažāda veida en-
ciklopēdijām, mācījāmies atrast 
vajadzīgo informāciju. 

Mazpulks atbalsta un piedalās 
Ekoskolas organizētajos pasāku-
mos. Gada nogalē mazpulcēni pie-
pildīja 3 konteinerus ar makulatū-
ru Līgatnes papīrfabrikai. Janvārī 
piepildījām jau ceturto konteineru. 
Ar prieku uzzinājām, ka Latvijas  
skolu vidū ar savāktiem 2677 kilo-
gramiem lietotā papīra pašlaik 
esam otrajā vietā. 

Mazpulcēni uzsākuši plānot sa-
vas projekta darba tēmas 2015.ga-
dam.  Šis mums ir jubilejas gads, jo 
2000.gadā  mūsu pagastā tika at-
jaunots 485. Annenieku mazpulks.

  Inta Balčūna, 485.Annenieku 
mazpulka vadītāja

Gads iesācies sparīgi


