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Izauguši Latvijai
4. lpp.

Kāds bija projektu gads 2013

Silti sveicieni no Saulesdārza!
Šī avīzīte Tevi sasniegusi laikā,
kad Latvijā viesojas ziema. Vieniem
gribas sildīties pie mūrīša ar karstas
tējas krūzi, bet citiem – mesties ziemas piedzīvojumos ar slēpēm, slidām vai ragaviņām! Bet viens ir
skaidrs – lielie rudens darbi nu ir
aiz muguras – kapļi, lāpstas, spaiņi
un lejkannas glīti sakrauti šķūnīšos,
pagrabi un pieliekamie kambari pilni gardumu, un nu ir laiks pārdomāt, ko labu esam šai gadā paveikuši.
Mēs esam kopā aizvadījuši tādus
pasākumus kā konferenci Rīgā, veselīgās sporta spēles Penkulē, aizraujošu nometni Vidagā un četrus
bagātīgus projektu forumus Tukumā, Malnavā, Secē un Palsmanē.
Vai atpazini pasākumus, kuros biji
arī Tu? Vai varbūt Tu biji goda nominācijas „Augsim Latvijai” aizstāvēšanā vai kādā no mazpulcēnu –
Trušmīļu skolas pasākumiem
Daugmalē, Rāmavā, Ķīpsalā vai
citur? Varbūt kopā ar citiem mazpulcēniem Mārupē vai Pasienē
mācījies, kā audzēt Latvijas tomātus? Vai biji kādā no pārdomu pilnajiem mazpulku vadītāju semināriem? Varbūt biji viens no brīvprā-

tīgajiem seminārā „Izauguši Latvijai” vai pat viens no nedaudzajiem,
kuri tika sumināti Zemkopības ministrijas balvu pasniegšanas ceremonijā „Sējējs”? Ir bijuši vēl daudz
citu pasākumu – nometnītes novados, pārgājieni, ekskursijas – par
kuriem Tu man varētu pastāstīt
daudz labāk kā es Tev. Un tad izmantošu brīdi, lai teiktu paldies
visiem, kuri ir iesūtījuši savus piedzīvojumu stāstus, un esam varējuši tos publicēt mūsu draugiem.lv
lapā vai arī turpmākajās lappusēs
šajā avīzē! Paldies!
Lai arī šķiet, ka nekādu dižu pārmaiņu šajā gadā nav bijis, man gribas teikt, ka ir gan. Pirmkārt, es
priecājos, ka mūsdienu tehnoloģijas
mums ļauj būt arvien vienotākiem
- gan sociālajos tīklos, gan ar mājas
lapas starpniecību! Mūsu sekotāju
skaits sociālajos tīklos ar katru dienu pieaug, un mēs priecājamies saņemt no Tevis vēstules un komentārus! Tādā veidā mēs Tev esam tuvāk. Mūsu pamatvērtības paliek
nemainīgas – labi padarīts darbs,
latviskums, demokrātija un sakopti
Latvijas lauki, taču internets mūs
padara draudzīgākus, zinošākus

vienam par otru, vienotākus, un
mēs ātrāk varam uzzināt, kā Tev iet,
kas jauns Tavā mazpulkā un arī - ko
Tu domā par lielajiem mazpulku
pasākumiem!
Vēl šis gads bija mazliet neparasts ar to, ka katru projektu forumu uzsākām ar tirgošanos. Tur
mazpulki dižojās ar saviem skaistajiem darinājumiem, garšīgajiem
našķiem un veselīgajiem dārzeņiem! Bija spēles, konkursi un loterijas, kas apliecināja, ka katrā mazpulcēnā un mazpulku vadītajā iemājojis radošums un uzņēmība.
Katru tirdziņu es gaidīju ar nepacietību, jo tur varēja iegādāties
daudz noderīga – es joprojām dzeru mazpulcēnu ievāktās zāļu tējas
un valkāju darinātās rotiņas. Dažas
no tirdziņos iegādātajām lietām pacietīgi gaida Ziemassvētkus, lai iepriecinātu manus draugus un ģimeni.
Bet, kad Ziemassvētku rūķi būs
apstaigājuši visas Latvijas lauku un
pilsētu mājas un mazpulcēnu ģimenes mīļi un draudzīgi būs aizvadījušas šos gaidītos svētkus, Tu domāsi
– ko jaunu Mazpulkos nesīs 2014.
gads. Varu pačukstēt, ka zināma

gan sporta spēļu, gan nometnes vieta, ko paziņosim konferencē 1.februārī, un darīsim visu, lai šie pasākumi būtu arvien aizraujošāki. Bet,
ja vēl neesi izdomājis, par kādu tēmu nākamgad veiksi savu projektiņu, es ieteiktu ķiplokus vai pākšaugus. Jā, jā, pākšaugus, jo mēs taču
neļausimies viena gada neveiksmei
– nākamajā gadā Tu varēsi pētīt
Latvijas lauku brīnumu augu – cūku pupas – vai audzēt un pārdot
kādu no pākšaugiem, un es ticu, ka
šoreiz mums tas izdosies labāk! Un
vēl 2014. gadā mēs, visi Latvijā esošie mazpulcēni, dzīvosim vienotā
ritmā, jo savā 2014. gada mazpulku
kalendārā ieraudzīsi, ka katrs no
tiem ir veltīts kādai konkrētai mazpulku lapiņā apslēptai vērtībai –
asajam prātam, stiprajai veselībai,
čaklajām rokām un labajai sirdij!
Ar šīm vērtībām dzīvosim katru
dienu, esot viens otram par paraugu, par ticību un uzmundrinājumu!
Mēs esam par labiem darbiem 2014.
gadā!
Ar laba vēlējumiem un sveicieniem no visiem Saulesdārza iemītniekiemRanda Medne

6.–12. lpp.

Svētki Ziemeros
16. lpp.

Šī avīzes numura izdošana finansiāli tiek
atbalstīta no Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2017.
- 2013 gadam.
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Par godu pirmajam mazpulkam Latvijā
16. novembrī Ezeres pagastā par
godu 1929. gadā dibinātajam pirmajam mazpulkam Latvijā tika uzstādīts piemiņas akmens ar Laimes
āboliņa lapiņas simbolu un uzrakstu „Augsim Latvijai !”. Ideja par akmens uzstādīšanu radās Grīvaišu
HES īpašniekam Jānim Sipeniekam,
kad viņš uzzināja, ka 1935. gada
15.maijā no Ezeres skolas mazpulcēni kopā ar aizsargu organizāciju
devās gājienā uz Grīvaišu baznīcu
un atgriezušies stādīja parciņu. Tieši šajā parciņā , kurš šobrīd pieder
biedrībai „Pirmā stīga”, tagad mitinās piemiņas akmens. Biedrības vadītāja Anita Kontene bija viena no
galvenajām idejas realizētājām, kura uzraudzīja parka sakopšanas darbus, akmens uzstādīšanu un uzņēma viesus.

Interesentus uz šo pasākumu bija aicinājusi biedrības „Latvijas
Mazpulki” padomes priekšsēdētājas
vietniece Ilze Kļava un Ezeres mazpulka vadītāja Ance Meija. Pieminekļa autors ir akmeņkalis Rolands
Bergs, kam darbnīca atrodas Zirņu
pagastā. Pusi naudas maksāja mazpulku vecbiedrs Arvīds Bļodnieks
no ASV, otru pusi – Grīvaišu HES
īpašnieki Jānis Sipenieks un Jānis
Blūms. Lai būtu sakopts parciņš un
uzstādīts akmens, palīgā nāca Ilze
Kļava, Ezeres makšķernieku klubs,
lielsaimnieks Māris Kļaustiņš un
Ezeres mazpulcēni.
Jānis Blūms – viens no sponsoriem, kas mazpulkā iestājās 1937.
gadā, atcerējās, ka toreiz mazpulku
darbība bija ļoti organizēta, tajos
galvenokārt nodarbojās ar lauk-

saimniecību. „Es izaudzēju 420 kilogramus saulespuķu sēklu un nodevu
Liepājas eļļas fabrikā eļļas spiešanai.
Mazpulkiem notika lielas lauksaimniecības izstādes, kurās pulcējās
tūkstošiem mazpulcēnu. Bērni bija
aizrauti,” atcerējās Jānis Blūms.
Piemiņas akmens atklāšanā piedalījās Ezeres mazpulcēni, ciemiņi
no Krotes, Kursīšu un Druvas mazpulka. „Augsim Latvijai! Lai senču
piemiņa mums palīdz šodien darīt
daudz labu darbu, būt laimīgiem
mūsu zemē Latvijā!” visiem vēlēja
Ilze Kļava.
Visi mazpulcēni sirsnīgi nolika
pie akmens pašgatavotus lukturīšus
un ir gatavi turpināt augt un strādāt
Latvijā.
Ance Meija,
Ezeres mazpulka vadītāja

Latviešu karavīrs
laikmetu griežos
Mazpulks – katrā pagastā
Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu 2013.gada projektu konkursā atbalstu guva
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas iesniegtais projekts „ Mazpulks
katrā pagastā’’.
Tā kā rudens ir mazpulcēnu padarītā darba atskaites posms, Latvijas 95. dzimšanas dienas priekšvakarā aicinājām pie sevis Madonas un
Lubānas novadu mazpulkus pārrunāt paveikto un nākotnē darāmo.
Divas dienas Madonas un Lubānas novadu mazpulki ar dažādām
aktivitātēm - dziesmām, konkursiem, prezentācijām, pasaku inscinējumiem, darbošanos radošajās darbnīcās - pieskandināja Andreja Eglīša
Ļaudonas vidusskolu.
Paldies Anitai Stāmerei, Vitai Sniķerei, Marutai Gravānei, Ilzei Stradiņai, kas nopietni vada savu mazpulku darbu! Šajā mācību gadā atjaunojies 152. Mārcienas mazpulks, kura
pārstāvji šajā tikšanās reizē jau darbojās kopā ar mums. Lai Sandrai

Zavalei liela izturība, uzsākot darbu
mazpulkā!
Pasākumā piedalījās arī Degumnieku pamatskolas līdzpārvalde, kas
prezentēja sava pagasta mazpulka
vēsturi, pastāstot par Degumnieku
pamatskolas un bijušo Ošupes mazpulku.
Mazpulku aktivitātēs tiek darināti
kopēji darbi. No 2013. gada jūnija
mazpulku salidojuma Meirānos
mūsu mazpulku telpā tagad glabāsies dekors, kuru dāvināja meirānieši, savukārt vidusskolas priekšpusē
ļaudoniešus priecēs 2012. gada vasaras nometnes ”Mazpulcēnu pieccīņa
Ļaudonā‘’ un šī pasākuma dalībnieku pašgatavotie zvani.
Par pasākuma veiksmīgu norisi
izsaku pateicību Madonas novada
pašvaldībai, Ļaudonas pagasta pārvaldei, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Madonas BJC kolektīviem
un biedrībai ”Latvijas Mazpulki”.
Līga Grāvīte, 117. Ļaudonas
mazpulka vadītāja
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Gada sākumā biedrība ‘’Latvijas
Ģenerāļu klubs’’ izsludināja jauniešiem eseju konkursu par Latvijas
karavīriem un viņu ikdienu „Tu nāc
no šīs zemes, Tu neesi viens, Tu esi
viens no...” . Konkursa mērķis - aktualizēt dalībnieku interesi par Latvijas karavīru ikdienas trauksmaino
dzīvi, rosināt jauniešu interesi par
Latvijas vēsturi, attīstīt izpratni par
valstiskumu un patriotismu.
Šogad konkursu Latvijas Ģenerāļu klubs izsludināja jau trešo reizi.
Šo tradīciju tas aizsāka 2011.gadā,
organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms
Lāčplēša dienas ārpus Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par
Lāčplēša dienas un 18. novembra
nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu
armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā tāds
notika Trikātā, 2012. gadā Jēkabpilī,
bet šogad 7.– 8. novembrī Skrundā.
Pasākumu klubs organizēja sadarbībā ar Skrundas pašvaldību, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru un 1.
Zemessardzes novadu. To atbalstīja
Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki, un tas saliedē
dažādas Latvijas jaunatnes organizācijas - jaunsargus, skautus un gaidas, mazpulkus.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mazpulcēns Linda Pupele
un jaunsargu vienības dalībnieks
Jānis Sarmis Bajinskis rakstīja esejas par novadā pazīstamiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs bija vai ir
saistīti ar militāro dienestu dažādos
laikos, tā iegūstot tiesības 116. Neretas mazpulka un Neretas jaunsargu vienībai piedalīties pasākumā
Skrundā. Neretu pārstāvēja komanda astoņu jauniešu sastāvā: L. Mušperte, K. Griķis, I. Berezovska, L.
Pupele, S. Gadišķis, H. Pupelis, V.
Boldaševiča, L. Podžuka.
7.novembra vakarā dalībnieki 11
jauktās komandās pieredzējušu
instruktoru vadībā devās 13 kilo-

metrus garā pārgājienā „Kalpaka
taka”, kurā astoņos kontrolpunktos
gaidīja praktiski, vēsturiski un militāri uzdevumi. No pārgājiena jaunieši atgriezās īsi pirms pusnakts.
Nākamajā rītā devāmies ekskursijās pa Skrundas tuvākās apkārtnes
vēsturiskajām vietām. Neretas komanda iepazinās ar bijušā Skrundas lokatora teritoriju, apskatot
kādreizējo padomju armijas pilsētiņu. Pēcpusdienā Skrundas kultūras
namā skatījāmies dokumentālo filmu par lokatora iznīcināšanu un
klausījāmies aculiecinieku stāstījumu par šo notikumu. Pēc tam sekoja svinīgais pasākums, kurā tikāmies ar starptautisko misiju karavīriem – skrundeniekiem, ar viceadmirāli Gaidi Anndreju Zeibotu,

ģenerālleitnantu Raimondu Graubi,
brigādes ģenerāli Juri Dalbiņu, ģenerāli Kārli Krēsliņu un citiem Latvijas Ģenerāļu kluba pārstāvjiem.
Klausījāmies Jūras karaspēka pūtēju orķestra un Skrundas vīru vokālā
ansambļa „Vecie zēni” muzikālu
sveicienu jaunajai paaudzei. Pēc
koncerta Raimonds Bergmanis pasniedza balvas labāko eseju autoriem. Tās saņēma arī L. Pupele un J.
S. Bajinskis. Noslēgumā lāpu gājienā devāmies pie kapakmens Skrundas centrā, kur notika svinīgā lāpas
– gaismas nodošanas ceremonija
nākamā gada pasākuma organizatoriem - Ludzas novadam.
Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja
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Ar patiesu patriotismu
Patrotisma iedvesmoti, atbildības pārņemti uz Latvijas valsts 95.
gadadienai veltītajiem svētkiem
Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā „Zeimuļs”
pulcējās Latgales mazpulki no Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Mežvidiem, Pudinavas, Nautrēniem, kā
arī Ziemeru mazpulka dalībnieki
no Vidzemes. Jau pirmais tikšanās
mirklis lika saprast, ka bērni un vadītāji braukuši iedvesmoties, mācīties un audzināt sevī darba prieku
un darba mīlestību, izpratni par
mazpulku simboliku, nozīmi un
darbības mērķiem. Šajā reizē tas
īpaši tika uzsvērts un parādīts, apmainoties pieredzē starp 29. Ziemeru mazpulku un Rēzeknes mazpulku „Taurenītis” Svinīgā solījuma
svētku organizēšanā. Šajā reizē papildinājām mazpulku rindas ar 32
jaunuzņemtiem dalībniekiem un
pierādījām viņu piederību, atbildību un pienākumus lielajai Latvijas
Mazpulku saimei.
Lai svētkus kuplinātu un uzzinātu, kā mīlestība pret darbu nāk
no pašiem cilvēkiem, devāmies
mācību ekskursijā uz SIA „Latgales
druka”. Paldies ražošanas administratorei Līgai Novikai par izsmeļošo stāstījumu un iespēju redzēt avīžu, kalendāru, grāmatu iespiešanas
procesu un vēl dabūt dāvanā papīru tik, cik tīk!
Draudzīgā noskaņā devāmies
iemūžināt tikšanās mirkli pie pieminekļa „Vienoti Latvijai!”. Kopīgas pusdienās kafejnīcā „Baravika”
cienājamies ar mazpulcēnu tik iecienītiem, Latvijā audzētiem dārzeņiem. Ar to viss nebeidzās! Pasākuma izvērtējums mazpulka „Taurenītis” telpās lika saprast, ka soli solī

Posāmies svētkiem

ar mazpulcēniem dzīvē iet svarīgas
vērtības: sirsnība, pacietība, mīlestība, atbildība, izturība, radošums,
laipnība, labestība, veselība. Bērnu
entuziasms, iesaistoties jebkurās
aktivitātēs vai radošajos atpūtas
mirkļos deva pārliecību, ka esam

uz pareizā virzības ceļa, lai viņi, saturīgi un lietderīgi pavadot savu no
skolas brīvo laiku, augtu par vispusīgiem, gudriem un emociju bagātiem cilvēkiem.
Dzintra Gribuste,
mazpulka „Taurenītis” vadītāja

915. mazpulka dalībnieki Annas
Brigaderes pamatskolā cītīgi veidoja dekorus skolas greznošanai uz
Latvijas valsts 95. gadadienas svētkiem. Mēs no kartona izgriezām
apļus, tos rūpīgi aptinām ar dziju
karoga krāsā. Darbiņš nebija grūts,
taču vajadzēja pacietību, lai to padarītu līdz galam. Mēs mācījāmies
sadarboties, jo veicās labāk, ja viens
tina, bet otrs pieturēja apli. Apļus

izrotājām ar mūsu vadītājas tamborētiem ziediņiem. Par paveikto
esam priecīgi.
Uz svētkiem mēs katrs pagatavojām arī apsveikuma kartīti saviem vecākiem. Izrotājām to ar
latviskiem ornamentiem.
Amanda Vanaga un
Milānija Voitova, 915.mazpulka
dalībnieces Tērvetes novada
Annas Brigaderes pamatskolā

Rīgas klubiņš saliedējas
Trešo gadu tradicionāli norisinājās Rīgas klubiņa jauniešu līderu apmācību seminārs „Izauguši Latvijai”.
Šoreiz 27 jaunieši trīs novembra dienas pavadīja Burtnieku multifunkcionālajā jauniešu centrā.
Pirmajā vakarā jaunieši savā starpā saliedējās un „lauza ledu” dažādās aktivitātēs. Otrajā dienā iepazinās ar jauniešiem, kuri stāstīja par
aktivitātēm Burtnieku novadā un
mazpulku darbību. Rīgas klubiņa
dalībniece Anda Jēkabsone prezentēja savu pētījumu par mazpulkiem
20.gs. 20.-30. gados. Toties citi Rīgas
klubiņa jaunieši dalījās pieredzē par
starptautiskajiem semināriem un
nometnēm, kuros būts šajā gadā.
Aktīvās tūrisma centra „EŽI”
projektu vadītājs Uģis Zihers vadīja
lekciju par komandas darba organizāciju. Vērtīgi bija padomi un dzīves
pieredze, kā vadīt aktivitātes bērniem un jauniešiem. Rīgas klubiņš
mācījās sniegt pirmo palīdzību dažādās situācijās kopā ar Sarkanā
Krusta jauniešiem no Cēsu nodaļas.

Protams, semināra dalībniekus vislabāk spēja saliedēt nakts orientēšanās Jauno Vanagu aktīvista Jāņa Pavasara un komandas vadībā. Pēc
nakts orientēšanās jaunieši dižojās
ar saviem hobijiem un talantiem.
Tie patiešām mums ir daudz un dažādi, piemēram, valodu mācīšanās,
teātris, fotografēšana, makšķerēšana, rokdarbi, izjādes ar zirgiem,
krustvārdu mīklu minēšana, un tā
varētu turpināt.
Trešajā dienā grupās tika izvērtēti šī gada mazpulku pasākumi un
izteikti jauni ieteikumi, kā uzlabot
nākamo darbību. Radītas idejas
mazpulku kalendāram. Noslēdzās
seminārs ar izvērtējumu un krekliņu apdruku ar uzrakstu „Izauguši
Latvijai”.
Katrs dalībnieks pilnveidoja savas
līdera prasmes, guva daudz pozitīvu
domu, atziņas, radošas idejas un
prieku par kopā pavadītajām dienām. Smaidu un smieklu šajās dienās netrūka.
Paldies Rīgas klubiņa jauniešiem,

kas vadīja līderu apmācību semināru un piedalījās, viesiem un Burt-

nieku multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra komandai par vies-

mīlīgo uzņemšanu!
Zane Šteinberga
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“Rītdienas Sējējs – 2013”
Konkursa “Sējējs” balvas visdažādākajās nozaru nominācijās jau
divdesmit gadus ir prestižākais
lauksaimnieku apbalvojums. 25.
oktobrī Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika sveikti konkursa
laureāti un veicināšanas balvu saņēmēji – lauksaimnieki, lauku uzņēmēji, zinātnieki un mazpulku
dalībnieki.
Par „Rītdienas sējēju – 2013”
kļuvusi Dobeles novada 53. Pen-

kules mazpulka dalībniece Kristīne Dombrovska (vadītāja Ilze Jansone).
Veicināšanas balvas saņēma
Dagdas novada 104. Dagdas mazpulka dalībniece Irēna Zvidriņa
(vadītāja Anna Krilova) un Kandavas novada 541. Zantes mazpulka dalībnieks Mārtiņš Poškus (
vadītāja Anita Gaile). Atzinības
balvas ieguva 17.Padures mazpulka dalībniece Lita Laine Maculē-

viča (vadītāja Vigra Leismane),
286.Bārbeles mazpulka dalībnieks
Reinis Jirjens (vadītājs Voldemārs
Barens), 504.Jersikas pamatskolas
mazpulka dalībnieks Guntis Litaunieks, (vadītāja Ina Smelcere),
470.Krāslavas valsts ģimnāzijas
mazpulka dalībnieks Jānis Korlāns
(vadītāja Romualda Veštere),
Strautiņu mazpulka dalībniece
Lāsma Ludviga (vadītāja Sandra
Buliņa).

Lai izdodas sasniegt virsotnes!

Zane Šteinberga intervē 53.
Penkules mazpulka dalībnieci un
konkursa ‘’Rītdienas sējējs 2013’’
laureāti Kristīni Dombrovsku.
- Kristīne, pastāsti, kad un kā
sākās Tavas mazpulcēna gaitas?
- Manas mazpulcēna gaitas sākās 2008. gada septembrī, kad es
sāku mācīties Penkules pamatskolas 5. klasē. Tā kā iepriekšējā
skolā biju aktīva, arī šajā skolā
pieteicos visos pulciņos, kur vien
var, un arī mazpulkā. Mani pirmie
darbiņi mazpulkā, cik atceros, bija ar salvetēm aplīmēt kļavas lapu
un citi radoši roku darbi. Man ļoti
patika šī rosīšanās, un tas, kā “vecie” mazpulcēni stāstīja savu pieredzi, arī mazpulka vadītāja bija
ļoti saprotoša un jauka, tāpēc nolēmu šeit palikt. Mans pirmais
projekts bija sīpolu audzēšana, un
katru gadu kopš tā laika esmu audzējusi dārzeņus. Šogad audzēju
pupiņas.
- Kādas ir svarīgākās vērtības,
ko tev ir devusi darbība mazpulkā?
- Pati lielāka vērīiba, ko man ir
sniegusi darbošanās mazpulkos, ir
draugi un jauns foršu cilvēku loks,
kuri tev sniedz daudz jaunu ideju,
pozitīvas emocijas un smaidu. Es
esmu ieguvusi daudz jaunu draugu, piedaloties nometnēs, semināros un citos pasākumos, kā arī iesaistoties Rīgas klubiņā. Visnotaļ
man tālākajā dzīvē noderēs iegūtā
pieredze projektu rakstīšanā un zināšanas dažādās lauksaimniecības
nozarēs.
- Ko Tev nozīmē titula ‘’Rītdienas sējējs’’ iegūšana?
- Titula ‘’Rītdienas sējējs’’ iegū-

šana man nozīmē ļoti, ļoti daudz.
Tas ir viens no visaugstākajiem tituliem, kādu mazpulcēns var saņemt! Ir milzīgs pagodinājums un
reizē arī lepnums par paveikto,
gandarījuma sajūta par to, ka cītīgais darbs nav veikts par velti, to ne
tikai paslavē tavs mazpulka vadītājs, bet novērtē arī plašāka sabiedrība. Tas dod lielu stimulu turpināt,
jo ir tā, ka daudzi bērni līdz ar skolas maiņu pamet mazpulkus, jo
vairs it kā neatliek laika, bet šādi
patīkami brīžī un izpalīdzīgi cilvēki dod motivāciju pierādīt sevi vēl
labāk.
- Tavs brālis Mārtiņš arī ir
mazpulkā? Kā Tava ģimene kopumā raugās uz Mazpulkiem?
- Man brālis arī mazpulkos jau
ļoti ilgi un čakli darbojas, šogadtrušmīļu skolā. Mūsu ģimenē “ierauti” mazpulkos ir gan vecvecāki,
gan vecāki. Vecākiem šī darbošanas patīk tāpat kā mums, viņi pat
palīdz atcerēties svarīgos pasākumus, atgādina, ka kaut kas ir jāizdara, un paši palīdz ar idejām, savukārt vecvevāki palīdz izplānot,
ko un kā darīsim. Uz mazpulkiem
mana ģimene raugās ļoti pozitīvi
tāpēc, ka paši esam darbīga ģimene, kura pati audzē sev nepieciešamo.
- Nu jau vairākas reizes esi bijusi pasākumos kā Rīgas klubiņa
pārstāve. Kā Tu raugies uz pasākumiem no šī skatu punkta, vai ir
kādi pārsteigumi?
- Sākot darboties Rīgas klubiņā,
mani pārsteidza tas, cik ļoti pozitīva gaisotne vienmēr tur valda. Tad,
kad tu esi mazpulcēns, tu nemaz
nezini, cik daudz darba un negulē-

tas naktis ir veltītas, piemēram, lai
izveidotu nometni, sporta spēles
un citus pasākumus. Pati kā mazpulcēns vienmēr braucu uz nometnēm, un tur viss notiek: mums izdala kartītes, ved ekskursijās, vada
aktivitātes, viss likās tik vienkārši… Tagad redzot, kāds darbs tam
ir jāvelta, teikšu godīgi, tas nemaz
nav tik viegli, ir jāizplāno katrs sīkums, katra nianse, lai bērniem būtu interesanti. Tas ir liels darbs! Es
esmu priecīga, ka esmu uzsākusi
darboties Rīgas klubiņā, jo gūstu
jaunu pieredzi, idejas un jaukas
emocijas.
- Ko Tu novēli esošajiem un vēl
tikai topošajiem mazpulcēniem?
- Mazpulcēniem es novēlu darboties ar prieku - darīt to, kas patīk, un gūt labas emocijas no tā.
Novēlu darboties ar lielu atdevi un
izstrādāt projektus kārtīgi, un, protams, gūt lielus panākumus! Lai
izdodas sasniegt pašas virsotnes!

K. Ulmaņa stipendiāts –
mazpulcēns!
Vasaru noslēdzot, 1. septembrī
notika tradicionālais K.Ulmaņa
piemiņas pasākums viņa dzimtajās
mājās „Pikšās”, kur ik gadu piedalās
arī mazpulcēni. Viņi iepazīst Latvijas Mazpulku dibinātāja K.Ulmaņa
dzīvesstāstu, veido tematisku ziedu
paklāju un rīko mazpulku Tirgus
placi. Šajā svinīgajā dienā notiek arī
K. Ulmaņa stipendijas pasniegšana
čaklākajiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem. Šogad starp stipendijas saņēmējiem
biju arī es, bijusī 307. Džūkstes
mazpulka dalībniece Anda Jēkabsone. Biju patiesi saviļņota.
Šogad es izstrādāju pētījumu
“Mazpulki Latvijā 20. gadsimta
20.−30. gados un šodien”. Es studēju LLU Vides un ūdenssaimniecības specialitātē jau 4. kursā un paralēli studijām kopš vidusskolas

beigšanas aktīvi darbojas mazpulku Rīgas klubiņā.
Veicot pētījumu, nonācu pie secinājuma, ka par spīti daudzajām
atšķirībām organizācijas uzbūvē un
darbībā toreiz un tagad, galvenā
ideja - audzināt gudru, patstāvīgu,
radošu un atbildīgu jaunatni, kā arī
veicināt nacionālās un valstiskās
pašapziņas veidošanos, nav mainījusies. Gan 20.-30. gados, gan tagad
daudzie mazpulku pasākumi rada
kopības sajūtu, paplašina jauniešu
sociālo kontaktu loku, tā veicinot
sociālā kapitāla veidošanos Latvijā.
Katrai organizācija ir jāaug, jāattīstās un jāmainās līdzi laikam, bet
vienmēr der atcerēties savu vēsturi,
savus pamatus, uz kā viss būvēts.
Konfūcijs ir teicis: „Zini vēsturi, lai
veidotu nākotni.”
Anda Jēkabsone

Piešķirts tituls
“Izauguši Latvijai!”
14. novembrī svinīgā ceremonijā pie Brīvības pieminekļa apbalvojumu „Izauguši Latvijai” saņēma astoņi Latvijas Mazpulku
brīvprātīgie jaunieši, kas daudz,
atbildīgi un godprātīgi strādā
mūsu biedrībā, padarot tās dzīvi

krāsainu, mūsdienīgu, aizraujošu.
Titula ieguvēji ir: Edgars Grāvis, Austra Pavāre, Lita Mickēviča,
Anda Jēkabsons, Aiva Liepiņa, Lolita Hercoga, Līga Bernāne, Solvita
Bilinska.

mazpulki eiropā
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Projekts veidots Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas “Jauniešu apmaiņas” ietvaros, to finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Četras vērtības tavai dzīvei
No 18. līdz 25. augustam divdesmit aktīvi Latvijas un Igaunijas
mazpulku jaunieši tikās apmaiņas
pasākumā, kurš norisinājās Apes
novadā atpūtas bāzē „Kalnarušķi”.
Projekta nosaukums „Four values for your life” jeb „Četras vērtības tavai dzīvei” vēsta, ka pasākuma ideja balstīta uz mazpulku simbolu – četrlapu Laimes āboliņa lapiņu un tā četrām vērtībām: labu
veselību, asu prātu, čaklām rokām
un skaidru sirdi.			
Katrai no šīm vērtībām atvēlējām vienu dienu, lai no jauna atklātu to nozīmi mūsu dzīvē un bagātinātu katrs savu savu āboliņa lapiņu
ar jaunām zināšanām un pieredzi,
tāpēc projekta uzsvars likts uz mudinošu, retorisku jautājumu, uz kuru katrs var atbildēt pie sevis klusībā
un padomāt: “Kad bija pēdējā reize,
kad kaut ko darīji pirmo reizi?”
Jauniešu apmaiņas pasākums
dalībniekiem deva iespēju piedalīties un pašiem veidot daudzpusīgas
aktivitātes, balstītas uz neformālās
izglītības metodēm. Pirmo pasākuma dienu veltījām komandas saliedēšanas aktivitātēm un vērtībai –
veselība. Dalībnieki atsvaidzināja
zināšanas par pirmās palīdzības
sniegšanu un teatrāli izspēlēja, kā
rīkoties dažādās dzīves situācijās,
ja notikusi nelaime.
Gatavojoties piedzīvot nākamo
vērtību, jaunieši jau mājās bija sagatavojuši pa vienam eksperimentam vai trikam ar pavisam ikdienisķiem priekšmetiem, ko demonstrēt pārējiem. Diena asam prātam
atklāja jauniešu kreativitāti. Sadalījāmies grupās, un katra grupa sagatavoja priekšnesumu, muzicējot
ar pašu radītiem instrumentiem no
plastmasas pudelēm, avīzēm, baloniem, rīsiem, kartona ruļļiem. Pēcpusdienā dalībnieki bija pārsteigti
par redzēto vides muzejā „Dabas

labirints” Alūksnē. Īpaši spilgti atmiņā palikusi fluorescento minerālu kolekcija. Un, ja reiz esam stāvējuši pie Jaunās pils sliekšņa un
skatījušies pāri ezeram uz Saules
tiltu, tad devāmies arī turp, lai paraudzītos uz pili no tās puses un,
baudot klusumu un mieru, Tempļa
kalna pakājē mācījāmies jogas vingrojumus. 			
Dienā, kas veltīt rokām, mācījāmies zīmju valodas pamatus un
čakli pastrādājām Māriņkalnā kopā
ar vietējiem - 29.Ziemeru mazpulka mazpulcēniem un vadītāju Jāni
Bērtiņu, gatavojot vides instalāciju,
sapošot Māriņkalnu gaidāmajiem
Ziemera pagasta svētkiem. Sirds tematikai tika atvēlēta pēdējā pasākuma diena. Latviešu un igauņu komandas samainījās ar labi zināmām
pasaku lugām un uzveda teātri. Bija
ļoti interesanti redzēt, kā igauņi bija
izpratuši un iestudējuši Annas Brigaderes „Sprīdīti”. Ļāvām sirdij izpausties mākslā, un no tukšām pudelēm un veciem apaviem radījām
jaunus, dekoratīvus elementus, reizē piešķirot vecajam otro elpu.
Pasākumā ietvertas arī nacionālās dienas, kuru laikā mācījāmies

kaimiņzemes valodu un varējām
salīdzināt mūsu senču saimniekošanas tradīcijas, viesojoties pa vienai lauku sētai katrā valstī.		
Ik dienu noslēdzām ar izvērtējumu. Dalībnieki rakstīja savus piedzīvojumus uz puzles kauliņiem.
Katrai dienai savs kauliņš, lai pēc
pasākuma, saliekot šo puzli kopā,
ir iespēja paraudzīties uz piedzīvoto, kur esam saskatījuši 4H vērtības. Sapratām, ka „Kalnarušķi” ir
īsta laimes zeme - tur atradām īstu
četru lapu āboliņu!
Pēc pasākuma tiek veidota īsfilma, kurā atspoguļojam pasākuma
norisi. Šis video tiks ievietots interneta vietnē youtube.com, kā arī
tiks izplatīts populārākajos sociālajos tīklos facebook.com un draugiem.lv.
Sadarbība ar Noorteühing Eesti
4H aizsākusies jau 2011. gadā, kad
iepazināmies ar igauņu jauniešiem
Eiropas Lauku jauniešu organizācijas (RYE) rīkotā seminārā Strasbūrā. Kopš tās reizes esam viesojušies viens pie otra vasaras nometnēs, taču šis ir mūsu pirmais kopā
realizētais projekts!
Lolita Hercoga

No ģeogrāfiski vistālākā punkta?!
29. novembrī notika programmas „Jaunatne darbībā” izvērtēšanas pasākums, uz kuru ieradāmies
arī mēs, Kārsavas mazpulka „Upe”
dalībnieces Kristīne Mežale un
Linda Pastare. Pasākumā tika izteiktas atzinības kvalitatīvāko projektu īstenotājiem ES programmā
„Jaunatne darbībā”, aģentūras reģionālajiem sadarbības partneriem
un informācijas punktiem, projektu vērtētājiem, Eiropas Brīvprātīgā
darba akreditatoriem un apmācītājiem. Tad nu mūsu mazpulks saņēma nomināciju „„Jaunatne darbī-

bā” projekts no ģeogrāfiski vistālākā punkta” par projektu „ Mana
zeme -mani lauki” -. Un nav jau
brīnums, jo no Rīgas mūs šķir 272
km. 				
Projekts „ Mana zeme-mani lauki” tika realizēts jau 2007. gadā. Tā
mērķis bija iesaistīt jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
Projekta laikā noticis konkurss, iepazītas saimniecības Latgalē un
Zemgalē, gūta pieredze par Austrijas jauniešu darbību apmaiņas

programmā IFYE un izdots informatīvais buklets. 			
Taču šie nav vienīgie jaunumi
no mūsu mazpulka. No šī gada
mums ir jauns un atraktīvs Kārsavas mazpulka „Upe” vadītājs- Juris
Vorkalis! Iespējams, daudzi viņu
pazīst pēc šova „Dziedošās ģimenes”. Un nešaubieties, viņš mazpulku vada tikpat labi kā dzied! Un
mēs ticam, ka drīz vien ar viņa palīdzību radīsim daudz jaunu projektu un lielisku pasākumu.
Linda Pastare,
mazpulka „Uoe” dalībniece
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“Marsieši satiek
venērietes”

„Marsieši satiek venērietes” bija
internacionāls projekts, kura mērķis bija noskaidrot, cik atšķirīgi ir
vīrieši no sievietēm. Tas norisinājās no 3. līdz 10. augustam Polijā,
un tajā piedalījās cilvēki no sešām
Eiropas valstīm – Polijas, Turcijas,
Spānijas, Rumānijas, Itālijas, kā arī
mūsu pašu Latvijas.
Tā nu mūsu Latviešu grupa, kas
sastāvēja no trim puišiem, trim
meitenēm un grupas vadītājas, sēdāmies autobusā un devāmies noskaidrot, cik tad atšķirīgi esam. Jachrankā (vietā, kur norisinājās seminārs) ieradāmies pirmie un tikām sadalīti pa istabām, kurā katrā
bija pa divām vai trim gultām, tādēļ jau nopratām, ka mūs saliks
kopā ar citu valstu pārstāvjiem un
tā arī bija.
Katru dienu mēs tikām dalīti
grupās, un mūsu uzdevums bija
apspēlēt gan atšķirības, gan stereotipus, gan arī vienojošās lietas starp
pretējiem dzimumiem. Radošo
darbnīcu laikā mums bija atklātās
diskusijas, lomu spēles, plakātu
veidošana, filmu veidošana un dažādas citas interesantas un reizē
izglītojošas nodarbes.
Galvenais notikums bija doša-

nās uz Polijas galvaspilsētu Varšavu, kurā mēs pārģērbušies puiši
par marsiešiem un meitenes par
venērietēm devāmies pa pilsētu,
izdalot, cilvēkiem radošajās darbnīcās sagatavotās papīra lidmašīnas un līmlapiņas ar projekta moto
„Mēs neesam labāki vai sliktāki,
mēs vienkārši esam atšķirīgi”.
Katru vakaru mums tika dota iespēja iepazīstināt semināra dalībniekus ar Latvijas kultūru, kā arī
iepazīties ar citu tautu kultūrām.
Bija vakars, kad prezentējām nacionālos ēdienus, vakars, kad parādījām nacionālos tērpus un arī vakars,
kad mācījām tradicionālās dejas.
Tas bija laiks, kad pieredzējām cik
katra tauta ir atšķirīga, tomēr mēs
visi spējām būt tik vienoti.
Pēdējā vakarā mums bija sava
„Oskara balvu pasniegšana” jeb
darbnīcās izveidoto mēmo filmu
prezentēšana un projekta noslēguma pasākums, kad mums ar asarām acīs bija jāatvadās no jauniegūtajiem draugiem.
Es droši varu teikt, ka šī projekta
laikā ieguvu lielisku pieredzi un
neaizmirstamas emocijas, garais
brauciens bija to vērts.
Kristiāna Mukāne

Esmu ieguvējs!
Eiropas Brīvprātīgā darba programma ir iespēja jauniešiem veikt
brīvprātīgo darbu kādā citā valstī.
Veicot brīvprātīgo darbu, iespējams gūt labumus, gan arī sastapties ar grūtībām, bet šajā procesā
Tu, iespējams, mainīsi savu dzīvi,
domāšanu un kļūsi par citu cilvēku
ar atvērtu prātu un sirdi.
Man brīvprātīgā projekts Latvijas Mazpulkos palīdzēja vairāk iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas un
cilvēkus. Man bija iespēja piedalīties dažādās nodarbībās, semināros un nometnēs, kā arī piedalīties
dažādu aktivitāšu organizēšanā.

Rīkojot šīs aktivitātes, es daudz iemācījos un attīstīju prasmes, apguvu jaunas komunikācijas metodes:
kā strādāt ar jauniešiem, mācīties
mācīties utt. Sava projekta ietvaros
es strādāju kopā ar brīvprātīgā darba veicējiem no citām valstīm, kā
arī vietējiem brīvprātīgajiem. Es
paplašināju savu draugu loku. Un
ļoti ceru, ka tie, kurus es šajā gadā
satiku mūsu rīkoto aktivitāšu ietvaros, kaut ko iemācījās arī no
manis.
Miroslavs Marics,
brīvprātīgais no Serbijas
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Gada darbs – izvērtēts
Rudens un ražas novākšanas
laiks ir beidzies. Tādēļ atskatīsimies uz šajā rudenī notikušajiem
četriem reģionālajiem Projektu
forumiem. 26.oktobrī ar Vidzemes forumu Palsmanē noslēdzās
Latvijas Mazpulku reģionālo Projektu forumu maratons. Trīs oktobra nedēļas nogales - 12. oktobrī
Tukumā, 18. oktobrī Malnavā, 19.
oktobrī
Secē un 26. oktobrī
Palsmanē - norisinājās šī rudens
Projektu forumi. Tajos mazpulcēni
iepazīstināja ar savu šīgada veikumu. Forumu ietvaros notika mazpulcēnu lauku labumu un ražojumu tirdziņi un mazpulcēnu realizēto projektu prezentācijas. Forumu mērķis ir apzināt aktīvākos
biedrības „Latvijas Mazpulki”
biedrus, novērtēt un sniegt atzinību mazpulcēnu veiktajam projek-

tu darbam. Forumos varēja piedalīties visi mazpulcēni, kuri veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvējuši
savus projektus vietējā mazpulka
ražas skatē.
Rezultātā 448 mazpulcēni no 66
mazpulkiem prezentēja savus projektus šīgada aktuālajās jomās –
„Mazpulcēnu trušmīļu skola”, „Audzēsim Latvijas tomātus”, „Viena
maza latvju pupa”, kā arī citus dārzkopības, rokdarbu, vides un novadpētniecības projektus. Visu to organizēja un vadīja lieliskie Rīgas
klubiņa jaunieši.
Projektu forumu laikā mazpulcēni ne tikai prezentēja savu veikumu, bet piedalījās radošajās darbnīcās, mācījās latviešu dančus, spēlēja vides izglītības spēles, apmeklēja vietējās zemnieku saimniecības
un devās ekskursijās pa forumu

norises vietu apkārtni. Savukārt
mazpulku vadītāji diskutēja par
Latvijas Mazpulku attīstību laukos
un pilsētā, devās ekskursijās, ciemojās pie dzejnieces Marikas Svīķes kopā ar dziesminieku Juri Žagariņu.
Lauku labumu un radošo darbu
tirdziņos Projektu forumu apmeklētāji varēja iegādāties mazpulcēnu
izaudzētos sīpolus, ķiplokus, pupiņas, tomātus un citus dārzeņus,
puķu un dārzeņu sēklas, sīpolus un
garšaugu stādus,
pašdarinātus
rokdarbus. Daži bija konservējuši
dārzeņus vai žāvējuši ābolus, tā radot produktus ar pievienoto vērtību.
Tukuma forumā ļoti pārsteidza
Krotes mazpulka dalībnieki - bija
īpaši padomāts par tērpiem un no
dārzeņiem pagatavotu gardumu

degustācijām. Jaunākajai Krotes
mazpulka dalībniecei Enijai Valdmanei ir tikai 5 gadi, bet viņa lieliski tika galā ar dotajiem uzdevumiem un prezentāciju. Īstenībā tā
varētu minēt ikvienu dalībnieku,
jo katrs bija centies! Protams, īpašs
prieks ir par tiem mazpulcēniem,
kas piedalījās pirmo reizi – apsveicama ir viņu uzdrīkstēšanās un apņēmība piedalīties!
Katrā forumā dalībnieki saņēma īpašu Latvijas Mazpulku kladīti, bet labākie projektu autori USB atmiņas, uz kurām iegravēta
Latvijas Mazpulku simbolika. Turpinot tradīciju sveikt ģimenes, kuras atbalsta mazpulku un kuru
bērni darbojas mazpulkā, tika dāvinātas ābelītes, kuras iegādātas
par bijušā mazpulku dalībnieka,
Amerikas latvieša Arvīda Bļod-

Forumu laureāti – 2013
Kurzemes un Zemgales
projektu forums Tukumā
2013. gada 12. oktobris
Pupiņu pētnieki 1, I pakāpe
1. vieta: Žaklīna Madara Valdmane, Lutriņu mazpulks
2. vieta: Samanta Nazarova,
Aizputes EKO mazpulks
3. vieta: Linda Jezupa, 420. Kalētu mazpulks
Pupiņu pētnieki 2
1. vieta: Laura Ķere, 420. Kalētu mazpulks, II pakāpe
2. vieta: Sveta Vatutina, Staļģenes mazpulks, II pakāpe
3. vieta: Nils Meiris, Lutriņu
mazpulks, I pakāpe
Biznesa pupiņas
1. vieta: Karīna Ahmaduļina,
114. Kortes mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Elizabete Cukura,
599. Virgas mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Ariandra Ķude, 599.
Virgas mazpulks, III pakāpe
Dārzeņi, III pakāpe
1. vieta: Kristaps Nornbergs,
114. Krotes mazpulks, projekts
„Ķiploki”
2. vieta: Inese Liepiņa, 632.
Tumes mazpulks, projekts „Burkāni”
2. vieta: Beāte Barbara Kaļiņina, 114. Krotes mazpulks, projekts: „Garšaugu audzēšana”
Dārzeņi, I un II pakāpe
1. vieta: Jūlija Kņūta, 114. Krotes mazpulks, projekts „Burkāni”,
I pakāpe
1. vieta: Alise Ērstiķe, Staļģenes mazpulks, projekts „Ķirbji”, I
pakāpe
Pateicība: Enija Valdmane,
114. Krotes mazpulks, projekts
„Ķirbji”, I pakāpe
Pateicība: Dāvis Ramlavs, 915.
Annas Brigaderes mazpulks, projekts „Tomātu audzēšana”, II pakāpe
Tomātu audzētāji
1. vieta: Signe Petrova, 541.
Zantes mazpulks, III pakāpe

2. vieta: Kārlis Lācītis, 114.
Krotes mazpulks, I pakāpe
Vides projekti /Mājturība/
Tirgus
1. vieta: Gusts Mūrnieks, Asaru
mazpulks, projekts „Sakopsim
vidi”, I pakāpe
1. vieta: Elīna Grīnvalde, Staļģenes mazpulks, projekts „Rudens pārgājiens ar uzdevumiem”,
V pakāpe
Mājdzīvnieki
1. vieta: Madara Hūne, 599.
Virgas mazpulks, projekts „Mans
zirgs”, III pakāpe
1. vieta: Lutriņu mazpulks,
projekti „Trušmīļu skola”
Puķkopība
1. vieta: Aleksis Krontāls, 485.
Annenieku mazpulks, projekts
„Saulespuķes”, II pakāpe
2. vieta: Elīza Apine, 632.
Tumes mazpulks, projekts „Lilijas”, III pakāpe
3. vieta: Valērijs Šteinbergs,
541. Zantes mazpulks, projekts
„Istabas puķe kalanhoja”, III pakāpe
Atzinības mazpulcēnu
ģimenēm
Ķudes ģimene,
599.Virgas
mazpulks
Šenbrūnu ģimene, 582.Kapsēdes mazpulks
Petrovu ģimene, 541.Zantes
mazpulks
Nazarovu ģimene, Aizupes
EKO mazpulks
Turku ģimene, Remtes mazpulks
Romaņu ģimene, Kursīšu pamatskolas mazpulks
Norenbergu ģimene, 144.Krotes mazpulks
Veidu ģimene, 311.Mežmuižas
mazpulks
Kviešu ģimene, Lutriņu mazpulks
Smiļģu ģimene, Lutriņu mazpulks

Šilbergu ģimene, Lutriņu mazpulks
Krontālu ģimene, 485.Annenieku mazpulks
Cveigelu ģimene, 1013.Aizputes mazpulks
Grīnvaldu ģimene, Staļģenes
mazpulks
Dombrovsku ģimene, 53.Penkules mazpulks
Jansonu ģimene, 654.Lapmežciema mazpulks
Kristapauru ģimene, 554.Lažas mazpulks
Jēkabsonu ģimenei no 307.
Džūkstes mazpulka- par foruma
organizēšanu

Latgales projektu forums
Malnavā
2013. gada 18. oktobris
Dārzeņi 1
1. vieta: Artis Krikovs, Krāslavas pamatskolas mazpulks, projekts „Ziemas ķiploku audzēšana”, II pakāpe
1. vieta: Ralfs Punans, 518.
Salnavas mazpulks, projekts „Arbūzi”, I pakāpe
Pateicība: Diāna Drozdova,
477. Nautrēnu mazpulks, projekts „Mājas zemenes”, III pakāpe
Pateicība: Viktors Drozdovs,
477. Nautrēnu mazpulks, projekts „Mans gurķu lauks”, I pakāpe
Dārzeņi 2
1.vieta: Elvijs Čeirāns, Rekavas
vidusskolas mazpulks, projekts
„Kartupeļi”, IV pakāpe
1. vieta: Anastasija Kazaka,
407. Pasienes mazpulks, projekts
„Dilles”, II pakāpe
Pateicība: Aija Kirsanova, 477.
Nautrēnu mazpulks, projekts
„Audzēsim Latvijas kāļus”, III pakāpe
Mazpulcēnu labie darbi
1. vieta: Nelda Milkāne, Reka-

vas vidusskolas mazpulks, projekts „Atkritumu apsaimniekošana Šķilbēnos”, IV pakāpe
1. vieta: Irēna Zvidriņa, 104.
Dagdas mazpulks, projekts „Liellopi”, III pakāpe
Pateicība: Armands Ivulāns,
477. Nautrēnu mazpulks, projekts „Viena maza latvju pupa”,
III pakāpe
Pateicība: Jolanta Markeviča,
Krāslavas pamatskolas mazpulks, projekts „Krūmpupiņu audzēšana”, III pakāpe
Mājsaimniecība
1. vieta: Agita Silkāne, 752. Ludzas mazpulks, projekts „Ziedu
gamma virtuvē”, II pakāpe
1. vieta: Patrīcija Reščenko,
Priežmalas mazpulks, projekts
„Ārstniecības augi pirtij”, I pakāpe
Pateicība: Artūrs Purpišs,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mazpulks, projekts „Ziepes
mājas apstākļos”, III pakāp.
Puķkopība
1. vieta: Marija Dukšta,Andrejs
Ivanovs, Karīna Mitroščenko, 407.
Pasienes mazpulks, projekts „Lilijas”, II pakāpe
Pateicība: Agnese Skangale,
518. Salnavas mazpulks, projekts
„Puķu dārziņš”, I pakāpe
Pateicība: Baiba Juškeviča, Rēzeknes mazpulks „Taurenītis”,
projekts „Mazā mazpulcēna dālijas”, I pakāpe
Pupiņu pētnieki 1
1. vieta: Viktorija Lukšāne, 477.
Nautrēnu mazpulks, I pakāpe
1. vieta: Loreta Makņa, Krāslavas pamatskolas mazpulks, II pakāpe
Pateicība: Alekss Girss, 407.
Pasienes mazpulks, I pakāpe
Pupiņu pētnieki 2
1. vieta: Mareks Mjadjuts,
Krāslavas pamatskolas mazpulks,
II pakāpe
1. vieta: Dmitrijas Birjukovs,

nieka ziedojumiem.
„Latvijas Mazpulku” padome
saka paldies visu četru forumu noorganizēšanā visiem tiem, kas uz
vietas rūpējās par forumu norisi,
un mazpulku vadītājiem, kuri bijuši kopā ar saviem mazpulcēniem
projektu īstenošanas gaitā no idejas, cauri ikdienas darbam līdz pat
prezentācijas brīdim lielajā forumā! Un īpašs paldies - Rīgas klubiņam! Viņi cītīgi vērtēja dalībniekus, organizēja spēles, vadīja dalībnieku grupas un rūpējās par to,
lai forumi tiktu godam sarīkoti.
Jaunieši ir fantastiska komanda,
kas rāda lielisku piemēru visiem
mazpulcēniem, kā jādara labi darbi un jālepojas, ka esi mazpulcēns.
Zane Šteinberga, biedrības
„Latvijas Mazpulki”
projektu koordinatore

407. Pasienes mazpulks, I pakāpe
Pateicība: Dairis Augstkalns,
Rēzeknes mazpulks „Taurenītis”,
II pakāpe
Tomātu audzētāji 1
1. vieta: Airita Oļehnoviča ,
104. Dagdas mazpulks, II pakāpe
1. vieta: Daniela Čapkeviča,
104. Dagdas mazpulks, II pakāpe
Pateicība: Dārta Stivriņa, 252.
Rugāju mazpulks, II pakāpe
Tomātu audzētāji 2
1. vieta: Irina Adeleviča, 407.
Pasienes mazpulks, II pakāpe
1. vieta: Dans Kazimirs Valeniks, Mežvidu mazpulks "Cielaviņa", III pakāpe
Pateicība: Viktorija Kušnere,
Baltinavas vidusskolas mazpulks,
III pakāpe
Truškopība
1. vieta: Oskars Barovskis,
Priežmalas mazpulks, III pakāpe
1. vieta: Olga Kukarova, 104.
Dagdas mazpulks , II pakāpe
Pateicība: Viktorija Sobiļa,
Priežmalas mazpulks, II pakāpe
Atzinības mazpulcēnu
ģimenēm
Galvanovsku ģimene, 477.
Nautrēnu mazpulks
Šamaka ģimene, Grāveru mazpulks
Laduševu ģimene, 124. Pudinavas mazpulks
Zepu ģimene, 132.Kalupes
mazpulks
Pobedinu ģimene, Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas mazpulks
Ruta Zviedre, 752. Ludzas
mazpulks
Silkānu ģimene, 752. Ludzas
mazpulks
Sobiļu ģimene, Priežmalas
mazpulks
Kušneru ģimene, Baltinavas
vidusskola
Mjadjutu ģimene, Krāslavas
pamatskolas mazpulks
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Turpinājums no 6. lpp.
Odiņecu ģimene, 104. Dagdas
mazpulks
Naidekovu ģimene, Šķeltovas
mazpulks
Jaškeviču ģimene, Rēzeknes
mazpulks „Taurenītis”
Kalvānu ģimene, Ciblas mazpulks
Lapeškinu ģimene, Pasienes
mazpulks
Eleonorai Obrumānei no Ludzas mazpulka - par foruma organizēšanu
Sēlijas projektu forums
Secē
2013. gada 19. oktobris
Dārzeņi 1
1. vieta: Emīls Pelnis , 286. Bārbeles mazpulks, projekts „ Arbūzi”, III pakāpe
Pateicība: Krista Pastare, 748.
Sūnu mazpulks, projekts „Rudens avenes”, III pakāpe
Pateicība: Aivars Lucijanovs,
Jēkabpils BJC mazpulks, projekts
„Vīnogas”, III pakāpe
Dārzeņi 2
1. vieta: Harijs Mencendorfs,
295. Seces mazpulks, projekts
„Ķiploki”, III pakāpe
Pateicība: Sigita Mihoļaškina,
295. Seces mazpulks , projekts
„Ķiploki”, III pakāpe
Pateicība: Renārs Purviņš, 504.
Jersikas pamatskolas mazpulks,
projekts „Cūku pupas”, I pakāpe
Dzīvnieki/augi
1. vieta: Saiva Staģīte , 116.
Neretas mazpulks, projekts „
Truši manā saimniecībā ”, I pakāpe
1. vieta: Gustavs Šēnbergs, 36.
Viesītes mazpulks, projekts „ Kazas manā sētā”, II pakāpe
Pateicība: Dita Dubovska,
1055. Rožupes mazpulks, projekts „Ārstniecības augi”, II pakāpe
Puķkopība
1. vieta: Ance Renāte Pundure,

1055. Rožupes mazpulks, projekts „Puķes”, II pakāpe
Pateicība: Guna Grundspeņķe,
50. Sunākstes mazpulks , projekts „ Ūdensrožu izplatīšana ”, II
pakāpe
Pupiņu pētnieki
1. vieta: Viktorija Voitehoviča,
748. Sūnu mazpulks, II pakāpe
1. vieta: Sandis Gadišķis, 116.
Neretas mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Klinta Narkevičina,
36. Viesītes mazpulks, II pakāpe
Dažādi
1. vieta: Arta Volkova , 1055.
Rožupes mazpulks, projekts
„Prom no mājām ”, III pakāpe
1. vieta: Paula Slīpā, 748. Sūnu
mazpulks, projekts „Origami”, III
pakāpe
Pateicība: Vita Lazdauska, 295.
Seces mazpulks, projekts „Svētku
kartiņas”, II pakāpe
Tomātu audzētāji 1
1.vieta: Annija Liepiņa , 36. Viesītes mazpulks, projekts, II pakāpe
Pateicība: Krista Silakrankere,
748. Sūnu mazpulks, II pakāpe
Pateicība: Krista Abatniece , Jēkabpils BJC mazpulks, III pakāpe
Tomātu audzētāji 2
1. vieta: Sanija Bogdāne , Izvaltas mazpulks, I pakāpe
Pateicība: Linda Luksteniece,
36. Viesītes mazpulks, II pakāpe
Atzinības mazpulcēnu
ģimenēm
Punduru ģimene , 1055. Rožupes mazpulks
Upelnieku ģimene , 439. Daudzeses mazpulks
Inetas un Ata Staģīšu ģimene,
116. Neretas mazpulks
Liepiņu ģimene, 36. Viesītes
mazpulks
Jolanta Lakša, 720. Vīgantes
mazpulks „Staburags”
Terēze Stroža, Dignājas mazpulks
Lucijanovu ģimene, Jēkabpils
BJC mazpulks

Fedulovu ģimene, 748. Sūnu
mazpulks
Barbinjagru ģimene, 295. Seces mazpulks
Mencendorfu ģimenei no 295.
Seces mazpulka – par foruma organizēšanu
Vidzemes projektu forums
Palsmanē
2013. gada 26. oktobris
Puķkopība/Augļi/Augi
1. vieta: Nauris Pelsis, 117.
Ļaudonas mazpulks, projekts:
„Lilijas”, III pakāpe
Pateicība: Linda Ābele un Monika Ābele, 239. Kārķu mazpulks,
projekts “Skolas ābeļdārzs”, V pakāpe
Pateicība: Annika Epnere,
Strautiņu mazpulks, projekts
„Citroni”, III pakāpe
Biznesa pupiņas 1
1. vieta: Elvis Pētersons, 867.
Ilzenes mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Anete Zaķe, 29. Ziemeru mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Signe Jermacāne,
165. Tirzas mazpulks, IV pakāpe
Biznesa pupiņas 2
1. vieta: Kristiāna Žvarte , 542.
Galgauskas mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Matīss Luiks, 29. Ziemeru mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Lāsma Ludviga,
Strautiņu mazpulks, III pakāpe
Dārzeņi/Dzīvnieki
1. vieta: Dārta Dagmāra Cigle,
568. Litenes mazpulks, projekts
„Savvaļas zirgu izpēte”, II pakāpe
Pateicība: Viktorija Korlaša,
117. Ļaudonas mazpulks, projekts „Kabači”, I pakāpe
Pateicība: Māra Madara Imša,
662. Liezēres mazpulks, projekts
„Gurķi”, I pakāpe
Pupiņu pētnieki 1
1. vieta: Kate Ceriņa, 867. Ilzenes mazpulks, I pakāpe
1. vieta: Intars Briedis, 662.
Liezēres mazpulks, I pakāpe
Pateicība: Roberts Mednis,

867. Ilzenes mazpulks, I pakāpe
Pateicība: Elīna Uvarova,
Strautiņu mazpulks, II pakāpe
Pupiņu pētnieki 2
1. vieta: Eduards Līdumnieks,
Rihards Salmiņš un Lelde Melece, 867. Ilzenes mazpulks, II pakāpe
Pateicība: Santa Marija Vīnupe, 367. Vijciema mazpulks, I pakāpe
Pateicība: Jānis Elijāss, 117.
Ļaudonas mazpulks, II pakāpe
Tomātu audzētāji
1. vieta: Annija Āboliņa, Strautiņu mazpulks, I pakāpe
1. vieta: Anete Salmiņa, 867.
Ilzenes mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Elizabete Kalniņa,
Jaunpiebalgas mazpulks, I pakāpe
Trušmīļi
1. vieta: Ernests Mednis, 867.
Ilzenes mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Amanda Oleksa, 367.
Vijciema mazpulks, III pakāpe
Pateicība: Kārlis Ludvigs,
Strautiņu mazpulks, III pakāpe
Mazpulcēnu labie darbi
Pateicība: Daniela AnčevaGrandāne, Strautiņu mazpulks,
projekts ” Keramika”, I pakāpe
Pateicība: Ketija Duļbinska,
1018.Viduču mazpulks, projekts
„1. septembris - Zinību diena”, V
pakāpe
Pateicība: Arvis Pētērēns un
Edgars Skrastiņš, 239.Kārķu
mazpulks, projekts „Kā tikt pie
sava medus poda?”, II pakāpe
Specbalva: Dāvis Krišjānis
Ciglis un Mārtiņš Ostrovskis,
568. Litenes mazpulks, projekts
„Kauguru ezera izpēte”, V pakāpe
Atzinības mazpulcēnu
ģimenēm
Ludvigu ģimene, Strautiņu
mazpulks
Sandra Rudzone, 662. Liezēres
mazpulks
Kārkliņu ģimene, 542. Galgau-
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skas mazpulks
Kalēju ģimene, 165. Tirzas
mazpulks
Sandra Vīnupe, 367. Vijciema
mazpulks
Spriču ģimene, 29. Ziemeru
mazpulks
Initai Biķei no Palsmanes mazpulka, – par foruma organizēšanu
Pasaku konkursa
veiksminieki
Projekta ‘’Viena maza latvju
pupa’’ ietvaros mazpulcēniem
bija iespēja piedalīties arī radošā
pasaku konkursā. Kopumā saņēmām 35 pasakas.
Labāko pasaku autori
Dmitrijs Birjukovs, 407.Pasienas mazpulks
Paula Šilberga, Lutriņu mazpulks
Alekss Girss, 407.Pasienas
mazpulks
Anta Narkevičina, 36.Viesītes
mazpulks
Sindija Žvīgure, 867.Ilzenes
mazpulks
Nikola Žvīgure, 867.Ilzenes
mazpulks
Anete Salmiņa, 867.Ilzenes
mazpulks
Alita Dzilna, 867.Ilzenes mazpulks
Kalvis Melecis, 867.Ilzenes
mazpulks
Baiba Buša, Aizupes EKO mazpulks
Kitija Ķibilda, Aizupes EKO
mazpulks
Elīza Ķibilda, Aizupes EKO
mazpulks
Samanta Nazarova, Aizupes
EKO mazpulks
Marta Lukševica, 599.Virgas
mazpulks
Dana Jermacāne, 165.Tirzas
mazpulks
Signe Jermacāne, 165.Tirzas
mazpulks
Markuss Beļakovs, 11.Valkas
mazpulks
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Vērtējot padarīto, domājam Ļaudoniešiem –
par nākamajiem darbiem veiksmīgs gads
12. oktobrī, 114. Krotes mazpulks brauca uz Tukumu, kur notika Kurzemes un Zemgales mazpulku rudens forums. Es pats mazpulkos jau darbojos sesto gadu, tāpēc
ar lielu interesi gaidīju forumu.
Atklājot forumu, tika teiktas uzrunas un sveiktas to mazpulcēnu
ģimenes, kas aktīvi atbalstījušas savus mazpulcēnus. Arī mana ģimene saņēma Pateicību un ābelītes
stādu, kuru es ar lepnumu iestādīju
savā dārzā. Pēc gadiem tā būs laba
piemiņa par manu mazpulkos pavadīto laiku. Pirms tam jau uzkārtojām tirgus galdus un tirgojām to,
ko bijām pa vasaru izaudzējuši.
Visvairāk pirka ķimenes un piparmētru tēju. Tirgojoties katrs mazpulcēns ieguva lielisku pieredzi.
Katrs projekta darba gads mazpulkos ir veltīts kādam no dārzeņiem. Šogad tas bija veltīts pupiņām un tomātiem, bet es pats šogad audzēju ķiplokus.
Pirms projekta prezentācijām
noteikti bijām uztraukušies visi.
Pats jau es arī biju uztraucies, bet es
saņēmos un pieteicos runāt pirmais. Manuprāt, es savu projektu
prezentēju labi, un tad arī uztraukums rimās. Kamēr žūrijas locekļi
apsprieda redzēto un dzirdēto,

mazpulcēniem tika piedāvātas dažādas nodarbes. Vieni brauca ar
velosipēdiem policijas pavadībā,
citi devās uz ugunsdzēsēju depo,
vēl citi orientējās pa Tukumu, smukumu meklējot. Es pats braucu ar
velosipēdu, un man tas ļoti patika.
Es jutos ļoti svarīgs, jo mani vēl nekad nebija pavadījis policijas eskorts! Dienas beigās visi bijām ļoti
noguruši, bet ar nepacietību gaidījām rezultātus.
Krotes mazpulks ieguva 3 pirmās vietas un 3 pateicības. Pateicī-

bas ieguva Beāte Barbara Kaļiņina,
Kārlis Lācītis un Enija Valdmane.
Enijai ir tikai pieci gadi, bet mazpulkā viņa darbojas jau otro gadu!
Pirmās vietas ieguva Karīna Ahmadūļina, Jūlija Kņūta un es. Par mūsu
mazpulka rezultātiem ļoti priecīga
bija arī vadītāja Indra Zvirbule.
Pēc nelielas atelpas atkal jāsāk
domāt par jauniem projektiem.
Veiksmi visiem Latvijas mazpulcēniem!
Kristaps Norenbergs, Krotes
mazpulka priekšnieks

Septembris un oktobris 117.
Ļaudonas mazpulkā pagāja, gatavojoties Vidzemes mazpulku Projektu forumam. Mazpulcēnu veiktais darbs bija rūpīgi jāatspoguļo
individuālajos projektos. Pēc veiktā darba un sagatavotās izstādes
26. oktobrī astoņi mūsu mazpulka
dalībnieki piedalījās Projektu forumā Palsmanē.
Amanda Nagle, Renārs Bērziņš,
Egīls Kalniņš stāstīja par savu trušu audzēšanu. Katrīna Melānija
Kļaviņa bija veikusi pētījumu par
Latvijas tomātu audzēšanu, audzējot „ Pūres konservu” tomātus un
iegūstot no tiem sēklas. Nauris Pelsis vairākus gadus pēc kārtas audzē
lilijas, šovasar viņam tika dots
īpašs uzdevums - no selekcionāru
dotajiem vairsīpoliņiem izaudzēt
lilijas.
Lāsma Pommere un Jānis Elijāss interesanti stāstīja par savu

darbu ” Latvijas krūmpupiņas”.
Ļoti centīgi vasarā bija strādājusi un visus darbus pierakstījusi 4.
klases skolniece Viktorija Korlaša,
kura audzēja kabačus.
Foruma noslēgumā bijām gandarīti, saņemot sertifikātus, kurus
krājam, darbojoties mazpulkā.
1. vieta - Naurim Pelsim, pateicības - Viktorijai Korlašai un Jānim
Elijāsam.
Savukārt 9. - 10. novembrī
Egīls Kalniņš ar saviem auntrušiem
piedalījās izstādē ” Zooekspo2013” Ķīpsalā. Īpašs prieks Egīlam
ir par saņemto izstādes medaļu.
Gribu teikt lielu paldies visiem
mazpulcēnu vecākiem un vecvecākiem , kas palīdz mūsu kopējā darbā. Paldies par atbalstu Madonas
novada pašvaldībai un Ļaudonas
pagasta pārvaldei!
Līga Grāvīte, 117.
Ļaudonas mazpulka vadītāja

“Dārznīca”– tas bija lieliski!

Latvijas stādu audzētāju biedrības konkurss 1. – 6. klašu skolēniem „Dārznīca” noritēja jau otro
gadu. Arī mēs, piecas meitenes no
Valkas mazpulka, nolēmām, ka
stādu audzēšana būs mūsu šīgada
mazpulcēnu projekts, pieteicāmies
un piedalījāmies konkursā ar lielu
interesi un aizrautību. Bija jāaudzē
trīs augi – tulpe, palsā kastaņa, Kanādas egle, kā rezerves variants bija
iedotas grieķu periplokas sēkliņas.
Mēs uzreiz iestādījām visus augus.
Vajadzēja dokumentēt augšanas
gaitu, izdarīt novērojumus un secinājumus „Auga dienasgrāmatā”. Ne
viss gāja tik labi, kā cerējām. Tulpe
auga labi, taču aizgāja bojā, jo sīpols bija inficēts, egļu sēkliņas neizdīga. Taču mums ir jauki palsās
kastaņas un periplokas stādiņi.
Mēs, komanda „Zaļie īkšķīši”,
audzējām arī vasaras puķu - piecu
šķirņu samteņu, pusdienziežu, auzenes, lauvmutīšu stādus. Daļu
samteņu iestādījām pie Valkas novada BJC „Mice”, bet pārējos stādus
– pie savām mājām. Mūsu puķes
auga ļoti labi.
Izrādās, ka vērtēšanai tika iesūtīti 176 individuālie un 193 komandu darbi, no kuriem tika noteikti
labāko darbu autori. Gandrīz 60
skolēni un skolotāji no 17 Latvijas
skolām saņēma galveno balvu - ielūgumu uz noslēguma pasākumu
LU Botāniskajā dārzā 20.septembrī. Bijām tik priecīgas, ka arī mēs
saņēmām ielūgumu!
Rīgā, LU Botāniskā dārzā, visus

Kāļu sēklas iegūtas

laipni sagaidīja jau pie vārtiem. Pēc
svētku atklāšanas četrās grupās gidu vadībā devāmes ekskursijā pa
dārzu un piedalījāmies tematiskajās laboratorijās, meklējot Fibonači
skaitļus dabā, pārbaudot savas zināšanas dažādu augu atpazīšanā
un izmēģinot savas prasmes praktiskajā dārzkopībā. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši!		
Pasākuma noslēgumā notika
trīs labāko individuālo un grupu
darbu apbalvošana. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Andris Vītoliņš
atzina, ka uzdevums noteikt uzvarētājus nebija viegls, jo rūpīgu,
skaisti noformētu un radoši papildinātu darbu bijis ļoti daudz. Stādu
audzētāju biedrība bija parūpēju-

sies ne vien par neaizmirstamu
piedzīvojumu pilnu dienu Botāniskajā dārzā, bet sarūpējusi arī skaistas dāvanas.
Domājam, jūs sapratīsiet, cik
priecīgas un pārsteigtas bijām izdzirdot, ka mūsu komanda atzīta
par labāko komandu darbu grupā!
Mūsu projekts par vienu no labākajiem grupas projektiem tika
novērtēts Valkas novada forumā,
to prezentējām arī Vidzemes forumā. Esam nolēmušas dārznieka
darba noslēpumus apgūt arī turpmāk, jo mums tas liekas saistoši.
Alise Dorša, Elizabete Kristīne
Tjullinena, 11.Valkas
mazpulka dalībnieces

Pirms diviem gadiem mums Pūres
Dārzkopības Pētījuma centrā (DPC) ienāca prātā doma, ka
mēs varētu sadarboties ar mazpulcēniem. Bija un joprojām ir pārliecība, ka šo bērnu un jauniešu vidū ir daudz tādu, kas ar savu
darbošanos pierādīs, ka lauksaimniecība ir viena no Latvijas pamatnozarēm.
Tā nu domājām, kas būtu tas, ko
mēs varētu jaunu, interesantu iemācīt. Un izdomājām, ka ļoti liels izaicinājums gan mums, gan mazpulcēniem varētu būt projekts par līdzdalību dārzeņu ģenētisko resursu saglabāšanā. Tā tika izsludināts projekts
„Audzēsim Latvijas kāļus”. Sākumā
gan bija mazliet uztraukums, par to,
kā ies, jo darbs ir diezgan sarežģīts –
iegūt sēklas no divgadīgiem augiem.
Bija liels pārsteigums, ka šo sarežģīto
procesu vēlējās izmēģināt 90 apņēmības pilni mazpulcēni un arī bija mazpulku vadītāji, kuri vēlējās darboties
līdzi un audzēt. Ik pa laikam, apzinot
situāciju, bija ļoti iepriecinoši lasīt
vadītāju e-pastus, cik labi iet ar kāļu

audzēšanu. Bija prieks lasīt, ka ir sadīgušas sēkliņas, ka novāktas saknes,
veiksmīgi tās pārziemojušas un izstādītas un ir arī iegūtas sēklas. Kaut arī
bija mazpulcēni, kuriem projektiņš
aprāvās pirmajā gadā, tas nemazināja
mūsu prieku un gandarījumu par
mazpulcēnu vēlmi izzināt un iemācīties kaut ko jaunu.
Prieks par 29. Ziemeru mazpulka
Jāņa Pavloviča izaudzēto gandrīz kilogramu sēkliņu, labi veicās arī 104.
Dagdas mazpulka dalībniekam Ernestam Krilovam, Mežvidu „Cielaviņas” dalībniecei Aijai Urtānei, Annai
Kalvei no 748. Sūnu mazpulka, 124.
Pudinavas mazpulka dalībniecei Dainai Poikānei un daudziem citiem.
Sakām ļoti lielu paldies par Jūsu
darbu, ieguldījumu, mērķtiecību šo
divu gadu garumā! Jūs katrs esat pelnījis uzslavu par savu uzdrīkstēšanos
veikt kaut ko jaunu. Jo īpašs gandarījums par katru, kam izdevās tikt pie
savām sēkliņām un paraugus nodot
Pūres DPC.
Uz veiksmīgu sadarbību ceram arī
turpmāk!
Solvita Zeipiņa, Rīgas klubiņa
dalībniece, Pūres DPC
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Projekts “Audzēsim Latvijas
tomātus!” noslēdzies
Kā jau būsiet pamanījuši, daudziem mazpulcēniem šis bija tomātu gads, kad mācījāmies audzēt
Latvijas vietējās šķirnes lauka tomātus „Pūres konservu” un iegūt
to sēklas. Un šis bija īpašs un atšķirīgs projekts ar to, ka savs veikums
bija jāparāda ne tikai projektu forumā, bet jau laikus ar interneta
starpniecību bija jāiesūta sava darba tā brīža rezultāti.
Kā mums gāja saskaņā ar iesūtītajiem rezultātiem?
• 158 mazpulcēniem tika izdalītas katram 30 sēklas.
• 64 mazpulcēni atsūtīja pirmo
atskaiti par to, ka kopā ir izsētas
1661 sēklas, no tām uzdīga 723
sēklas, bet uz lauka tika izstādīti
688 stādiņi.
3. jūlijā pirmo tomātu ražu ievāca Sannija Bogdāne no Izvaltas
mazpulka. Izaugušie tomāti visvairāk no dobes nonāca tieši uz kārā
zoba. Bet daļa tika arī izmantota
dažādās receptēs, gan svaigos salātos, gan sautējumos, gan tika konservēti ziemai – želejā, salātu konservos, lečo un daudzos citos veidos. Neliela daļa tika arī pārdoti.
Bet svarīgākais uzdevums bija
iegūt sēklu ražu. Jāteic, ar to visi tika veiksmīgi galā, un ir prieks par
tik labiem panākumiem. Taču, ņemot vērā, ka katram mazpulcēnam
mājās ir citādas mērierīces, kopīgā
iegūtā sēklu raža ir sekojoša - saskaitītas 7392 sēklas, plus 7 tējkarotes, plus 3 grami, plus „dažas paciņas”, „ tik ļoti daudz, ka nevar saskaitīt”. Manuprāt, ļoti ievērojama
sēklu raža, kas apliecina, ka projekts kopumā skaitļos ir veiksmīgs.
Taču ne vienmēr svarīgi ir skaitļi. Lūk, ko rakstīja mazpulcēni:
• Man pašai patīk audzēt tomātus. Katru gadu tos audzē mamma
siltumnīcā, bet parasti jau pati tik

ļoti neiedziļinos to audzēšanā un
kopšanā. Tagad pašai ir interesanti
tos kopt, skatīties, kā tie aug.
• Man ir īpašs prieks par tomātiņu pirmajiem augļiem.
• Mani tomāti ieauga labi, tikai
vienu tomātu mēs ar mazo māsu
nejauši nolauzām.
• Īpaši interesanti bija vērot to,
kā sēkliņas uzdīga, jo visas vienā
dienā nedīga. Žēl bija piķējot tos
trīs nīkulīgos stādiņus izmest.
• Abas ar mammu atklājām lielisku garšu buķeti, mazos Pūres konservu tomātus pievienojot maziem
gurķīšiem marinējot. Šādas lieliska
izskata burciņas ir vērts dāvināt saviem mīļajiem Ziemassvētkos.
• Prieks, prieks, prieks! Šis, manuprāt, ir visforšākais projekts, kādu vien es savā mazpulku darbības
laikā esmu pildījusi. Man ļoti patīk
ievākt tomātus, visu smalki pierakstīt. Man ļoti patīk ievākt no
tomātiem sēklas, patiesībā tas ir
vieglāk, nekā liekas. Šis process
mani ir aizrāvis, tagad ievācu arī
citu šķirņu tomātiem, lai nākamajā
gadā mammai nevajadzētu pirkt
sēklas. Pirmajā sēklu ievākšanas
reizē man bija nedaudz bail, jo to
darīju pirmo reizi, bet man viss izdevās, jo darba burtnīcā cītīgi lasīju, kā tas jādara, un pajautāju vecmammai (drošības pēc! ).
• Augusta otrajā pusē garšas īpašības strauji uzlabojās, gatavoju
daudz gardu kokteiļu draugiem.
• Manu tomātu ražu izpostīja
vistas, kurām ļoti garšoja šī tomātu šķirne, jo netālu augošos tomātus tās tik labi neēda.
• Patika pētīt un gaidīt, kad būs
pirmā raža, aplūkot, cik daudz
nakts laikā tomāts ir nogatavojies.
• Likās interesanti stādīt tomātus
laukā, pēc tam kniebt ‘’paduses’’, jo
parasti to darīja omīte. Šoreiz varē-

ju to darīt un apgūt pati saviem
spēkiem.
• Man likās grūti katru ražas novākšanas reizi svērt un atzīmēt, kurā stādā cik augļu.
• Žēl, ka beigās tomēr neizdevās
nosargāt dobīti no lakstu puves, jo
laiks bija mitrs, miglains. Sausajā
un karstajā laikā tomāti gan labi
auga, bet tos bija jālaista ļoti bieži.
Labi, ka man palīdzēja ģimene.
Kā jau minēju, šis projekts bija
īpašs ar to, ka savi darba rezultāti
mazpulcēniem bija jāiesūta trīs interneta aptaujās. Tas bija izaicinājums, gan mazpulcēniem, gan
mums, projekta koordinatoriem.
Tāpēc gribas uzslavēt vispedantiskās
rezultātu iesūtītājas, kuras visas trīs
reizes iesūtīja precīzas atbildes uz
visiem jautājumiem un precīzas fotogrāfijas. Tās ir: Agnese Pidrika no
Auces mazpulka; Annija Āboliņa no
Strautiņu mazpulka; Alise Dorša no
11.Valkas mazpulka un Anete Salmiņa no 867. Ilzenes mazpulka.
Projekts noslēdzās ar semināru
2. oktobrī Mārupē, kad tomātu audzētāji no visas Latvijas sabrauca
kopā, pārrunāja veiksmes un neveiksmes, paradīja fantastiskas tomātu ‘Pūres konservu’ reklāmas un
sagatavotās skaistās sēklu paciņas,
kā arī ar projektu forumiem, kuros
tika noskaidroti katra novada labākie tomātu audzētāji. Bet projekts
turpinās, jo katra audzētāja uzdevums bija dāvināt iegūtās sēklas
vismaz 3 citiem draugiem. Tātad
nākamgad vēl vairākos sakņu dārzos augs ‘Pūres konservu’ tomāti!
Paldies par padomiem un palīdzēšanu projektā Līgai Lepsei un
Solvitai Zeipiņai no Pūres Dārzkopības pētījumu centra!
Gundega Jēkabsone,
307. Džūkstes
mazpulka vadītāja

Tomātu ceļi
Zilupē

407. Pasienes mazpulks, sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazpulki” 16. augustā Zilupē organizēja
lauka tomātu audzēšanas semināru. Tas bija lielākais pasākums,
kuru līdz šim bijām organizējuši.
Ciemos pie mums atbrauca Ludzas, Šķeltovas, Priežmalas, Grāveru, Mežvidu mazpulcēni, kopā
55 dalībnieki.
Dienas programma bija ļoti
piesātināta. Degustējām ne tikai
daudzās tomātu šķirnes, bet arī izvērtējām padarīto. Mācījāmies
nolasīt informāciju, ko mums
sniedz paši augi, atpazīt neveiksmju cēloņus un apzināt jomas, kurās savas zināšanas vēl jāpilnveido.
Mazpulcēni aktīvi dalījās pieredzē,
zināšanās. Pasienes mazpulka dalībnieki Irina Adeļeviča un Deniss
Grišcenko iepazīstināja klātesošos
ar saviem pētījumiem un iesaistīja
visus rezultātu izvērtēšanā. Protams, mazpulcēni ne tikai mācījās,
bet arī aktīvi darbojās, piedalījās
tomātu sporta spēlēs un izstaigāja
tomātu ceļus Zilupē.
Mūsuprāt, pasākums izdevās.
Milzīga pateicība lieliskajai organizatoru komandai!
Bet visam pamatā ir rūpīgs ikdienas darbs un neatsverams ģimenes atbalsts.
Ivetas māmiņa: „Seminārā guvu daudz derīgu zināšanu, iepazinu daudzas tomātu šķirnes. Ļoti
interesants šķita Irinas un Denisa
pētījums. Bērni tiešām ir malači!”
Dmitrija māmiņa: ”Prieks apzināties, ka ne tikai citur Latvijā, bet
arī mūsu bērni var izdarīt daudz.
Augstu vērtēju iespēju bērniem
strādāt pašiem.”
Irinas vecāki: „Tas bija ļoti pamācošs projekta starpposma pasākums, kur bērni varēja izvērtēt
jau paveikto un paspēt novērst nepilnības, uzlabot rezultātu, smelties pieredzi. Tā bija lieliska iespēja Denisam un Irinai iesaistīt sava
zinātniskā pētījuma izvērtēšanā
visus klātesošos. Tomātu seminārs
mūsu bērnus vienoja lieliskā pasā-

kumā, kur viņi katrs iesaistījās ar
savu iniciatīvu, atraisīja kreaktivitāti, iejutās gida, radošās darbnīcas vadītāja, organizatora un citās
lomās. Process bija tik interesants,
ka tas aizrāva arī mūs, vecākus,
mēs neviens nepalikām malā. Mēs
visi kopā guvām lielu gandarījumu un prieku ne tikai par paveikto, bet arī iespēju kopā ar bērniem
tik interesanti, mērķtiecīgi darboties. Arī pasākuma noslēgums,
kad ciemiņi jau bija devušies mājās, bija ļoti jauks. Paldies par iespēju būt piederīgiem Latvijas
Mazpulkiem!”
Ilga Ivanova, 407.
Pasienes mazpulka vadītāja
16. augustā mēs, Aglonas novada mazpulcēni no Grāveriem,
Priežmales un Šķeltovas, devāmies
uz Zilupi, kur notika izglītojošs
seminārs «Audzēsim tomātus ar
prieku!». Visa semināra laikā Pasienes 407.mazpulka mazpulcēni
un viņu vadītāja Ilga Ivanova palīdzēja visiem klātesošojiem labāk
izzināt tādus brīņišķīgus dārzeņus
kā tomāti. Mēs papildinajām savas
zināšanas tomātu audzēšanā. Šis
seminārs bija ne tikai izglītojoss,
bet arī ļoti «garšīgs». Mazpulcēniem bija dota iespēja nogaršot 24
tomātu šķirņu ar skaistiem nosaukumiem, tādiem kā Agata, Belij
naliv, Jabloki na sņegu, Black
Cherry, Sprīdītis un pat Snežnij
bars. Izvērtējuma lapās mēs atstājām savus viedokļus par katru
sķirni. Katrs var izvēlēties tomātus
pēc garšas, lai tos izaudzētu savos
dārzos.
Tomātus svētkus turpināja tomātu spēles un orientēšanas spēle
«Tomātu ceļi Zilupē». Atmiņai par
piedalīšanos mazpulcēni zīmēja
uz asfalta smieklīgus un jautrus tomātus.
Domāju, ka pēc šī semināra
mazpulcēni audzēs tomātus tikai
ar prieku!
Evita Islamgarajeva, Grāveru
mazpulka dalībniece
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Bagāta diena Jēkabpilī

Tikāmies Turnā
Pārstāvot biedrību „Latvijas
Mazpulki”, 11.Valkas mazpulks
veiksmīgi piedalījās Valkas novada
domes NVO kultūras projektu
konkursā, tāpēc 2. oktobrī Ērģemes pagasta Turnas tautas namā
kopīgi izvērtēt aizvadītajā projektu
gadā paveikto varēja mazpulcēni
no Vijciema, Valkas, Kārķiem un
Ērģemes. Novada forumu sarīkot,
sniedzot materiālu, praktisku,
emocionālu un radošu atbalstu,
mums palīdzēja Valkas novada
BJC „Mice”, Turnas tautas nama
vadītāja Līga Krama, Līvija Kreile
ar Turnas sieviešu klubiņu, SIA
„Valdis”. Visu četru pagastu pārvaldes nodrošināja transportu.
Ieradušies Turnā, mazpulcēni
zālē izvietoja sava veikuma prezentācijas materiālus, projektu mapes
un reklāmas. Forums sākās ar
draudzīgām pusdienām tautas nama terasē pie lielā gardās rudens
zupas katla. Pēc tām visi pulcējāmies zālē uz projektu prezentāciju.
Ieinteresēti ar mazpulcēnu veikumu iepazinās kompetenta vērtēšanas komisija: lauku konsultantes
agronome Ilona Krūmiņa un zootehniķe Monta Skotele, bijusī ilggadējā Kārķu mazpulka vadītāja
Vallija Ābele un BJC „Mice” direktore Vita Kalvāne. Visi mazpulcēni
un vadītājas varēja sekot līdzi un
iepazīt visu mazpulku veikumu.
Domājam, ka tas ļāva iepazīt citu
mazpulku darbu, salīdzināt savu
un kaimiņu mazpulcēnu uzstāšanās prasmes, gūt jaunas idejas.
Vijciema mazpulkā šogad veikti
nopietni darbi - audzēti truši, tomāti, pupiņas. Kārķēniešiem - interesanti grupu projekti par darbu
skolas bišu dravā un jaunajā ābeļdārzā, individuāli kāds audzējis
trušus, cits iepazinis vistu kopšanu.
Mēs, valcēnieši, grupas projektā
„Darām kopā!” ar „Mices” atbalstu

organizējām novada mazpulkiem
vides izglītības pasākumus – divu
dienu radošo praksi „Par zaļu pat
vēl zaļāks” un Putnu dienu kopā ar
vides spēļu konkursu, kā arī „Mices” pagalmā uzkrāsojām uz asfalta
āra spēļu laukumiņu un izveidojām „Mices” reklāmu. Ar materiāliem mums palīdzēja SIA „Valkas
būvnieks” un „Arka Plus”. Otru
grupas projektu „Dārznīca” īstenojot, kļuvām par uzvarētājiem Latvijas Stādu audzētāju biedrības
konkursā, kā arī izaudzējām daudz
vasaras puķu stādu „Mices” un savu māju dobēm. Alise, Elizabete
un Sāra veiksmīgi audzēja Latvijas
lauka tomātus, Karīna izveidoja vides spēli par Ziemeļgauju.
Ērģemes mazpulkā šoruden –
„jaunais iesaukums”, ceram, ka
mazajiem , topošajiem mazpulcēniem bija vērtīgi dzirdēt un saprast,
kā būs jāstrādā.
Pēc projektu prezentācijas mazpulcēni devās ciemos pie Turnas
zemniekiem Mārtiņa Kreiļa un
Viļņa Vehi, bet žūrija pabeidza
vērtēšanu.
Atgriežoties tautas namā, mazpulcēni uzzināja vērtētāju viedokļus, saņēma atzinības rakstus un
balvas. Turnas amatierteātra mazie
un lielie dalībnieki iepriecināja
mūs ar fragmentu no lugas ”Pie
sapņu fejas” un ierāva visus jautrā,
mutuļojošā deju virpulī. Pēc tā īsti
vietā bija pašu klātie launaga galdi.
Noslēgumā Ērģemes mazpulcēni aicināja mūs tautas nama pagalmā, kur no ziediem bija izlikuši
Latvijas kontūru. Gaidot savas
valsts 95.dzimšanas dienu, ieklausījāmies kārķēnietes Ilzes runātajā
dzejā, un kā sveiciens Latvijai vakara debesu zilgmē aizlidoja četras
zaļas laternas.
Silvija Dorša, 11.Valkas
mazpulka un projekta vadītāja

1934. gadā Mazpulku sanāksmē
Kārlis Ulmanis ir teicis: ”Mēs visi
savās sirdīs izjūtam, ka mazpulku
darītais darbs ir dziļi nopietns, jo
no šīs paaudzes nāks cilvēks, kas
izpildīs svarīgus uzdevumus.” Šie
vārdi atklāj ikviena mazpulcēna
būtību arī mūsdienās.
11. oktobrī Jēkabpils Bērnu un
jauniešu centrā uz vietējo projektu
forumu ieradās mazpulku vecbiedri, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvji, mazpulcēni no
Dignājas, Sūnu, Ābeļu pamatskolas, Aknīstes un Jēkabpils BJC. Tā
atklāšanā klātesošos uzrunāja Jēkabpils BJC direktors Oskars Elksnis, Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļas pārstāve Ilona Skrode un
vecbiedrs Valdis Sakars. Ar muzikālajiem priekšnesumiem šo brīdi
bagātināja Ieva Indāne no Jēkabpils BJC, Loreta Kalve no 748.Sūnu
un Paula Pavāre no Dignājas mazpulka.
Projektu aizstāvēšana risinājās
sešās grupās, katrā darbus prezentēja septiņi mazpulcēni, un tos
vērtēja divi žūrijas locekļi. Projektu tēmas – ļoti dažādas: „Sīpoli”,
„Bietes”, „Ķirbji”, „Audzēsim Latvijas tomātus”, „Smilkšērkšķi”,
„Pupiņas”, „Origami”, „Aksesuāri
jaunietes gardrobē”, „Burkāni”.
Prezentācijas bagātināja izaudzētā
raža, konservi, rotas, plakāti, origami darbiņi, sēklas, citi uzskates
materiāli. Pēc prezentācijām sekoja apbalvošana. Mazpulcēni un to
vadītāji saņēma daudz atzinīgu
vārdu no žūrijas locekļiem un vecbiedriem, bet bērni bija sajūsmā
par jauko žūriju. Par veiksmīgu
projektu prezentēšanu mazpulcēni
saņēma Atzinības rakstus, pākšaugu sēklas un specbalvas no biedrībām „Melnā muša”, „Dārznieks”, “
Jēkabpils NVO resursu centrs”,
„Izglītības projekti” un SIA „Sedumi”, „Rēnijs”, „Rimmer design”,
portāla „cilvekam. lv” un Jēkabpils BJC. Mazpulku vecbiedri arī
izvēlēlējās saņēmējus savām balviņām.
Bet Jēkabpils BJC mazpulcēni
„Sedumi” siltumnīcu agronomam
Sarmim Kalniņam dāvināja pavasarī apsolītās, pašu iegūtās „Pūres
konservu ” tomātu sēkliņas, lai
tās bagātinātu viņa kolekciju.
Pēc pusdienām visi iepazinās ar
SIA “Sedumi” siltumnīcu darbību,
piedalījās dažādos konkursos par
puķkopību un ieguva balviņas.
Bērni tur jutās kā ziedu paradīzē!
Pēc ekskursijas mazpulcēni BJC
pedagogu vadībā savas prasmes
bagātināja radošajās darbnīcās, bet
mazpulku vadītājiem biedrības
„Melnā muša”vadītāja Gita Cankale ierādīja lentīšu izšūšanas tehniku. Pēc tam sākās īsts rudens tirgus, kur aktīvi darbojās pircēji,
pārdevēji un BJC jaunie aktieri.
Tika pirkts, pārdots, neiztika bez
kaulēšanās! Viss ņigu un ņegu gāja
kā īstā tirgū! Kad čalas tirgū rimās,
DJ Rimmer vadīja kāju izvingrināšanu jautrā deju solī, bet mazpulku
vadītāji apciemoja jaunās stikla
mākslinieces Sanitas Seiles darbnīcu, lai iepazītos ar stikla veidošanu

un izgatavotu savu pirmo stikla
pērlīti.				
Diena bija bagāta, un vakars atnesa gandarījumu par kopā pavadīto laiku! Paldies visiem, kas šo
dienu mazpulku saimei darīja tik
neaizmirstamu!
Lūk, mazpulcēnu pārdomas!
Renāte Ozola, 9 gadi: „Izstrādāju savu pirmo mazpulcēna projektu ‘’Audzēsim Latvijas tomātus’,’ no sēklām izaudzēju tomātus
un ieguvu sēklas. Man patika tirdziņš un ekskursija uz ‘’Sedumiem’’, jo par puķēm daudz interesanta uzzināju.”
Linda Kaņepe, 8 gadi:„Arī es izstrādāju savu pirmo projektu „Audzēsim Latvijas tomātus”. Man
patika ravēšana un laistīšana.Man
patika aizstāvēt projektu, iepirkties
tirdziņā un rotaļas!”
Sanija Vīksne, 16 gadi: „Šogad
īstenoju projektu „Aksesuāri jaunietes garderobē”- meklēju infor-

māciju par aksesuāru modes tendencēm un gatavoju rotas dažādās
tehnikās. Man bija prieks par to, ka
veiksmīgi aizstāvēju projektu.”
Silvija Aizporiete,13 gadi: „Aizstāvēju projektu par vistiņām. Projektā pētīju vistiņas: cikos viņas
ceļas, cikos iet gulēt, ko ēd? Novēroju vistiņu uzvedību. Esmu priecīga, ka teicami aizstāvēju savu
darbu! Nākošajā gadā izstrādāšu
projektu par taureņiem. Man viss
ir izplānots! Forumā man ļoti patika žūrija : Elīna Elste no „cilvekam.
lv” un agronome no „Sedumiem” ,
jo viņas bija ļoti laipnas un deva
noderīgus padomus.”
Linda Kvedere, 13 gadi: „Es
rakstīju, īstenoju un ļoti labi aizstāvēju projektu „Viena maza latvju
pupa ”, ieguvu speciālo balvu - L.
Vītolas kalendāru no portāla „cilvekam.lv”.
Sandra Āriņa, Jēkabpils BJC
mazpulka vadītāja
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Miķeļdiena Krotē
Krotes Kronvalda Ata pamatskolā notika mazpulka rudens skate un Miķeļtirgus. Krotē skates notiek katru rudeni, lai varētu redzēt
un novērtēt katra mazpulcēna gada
veikumu, noskaidrot, kurš brauks
uz forumu Tukumā. Sākumā bija
Miķeļtirgus, kur pārdeva to, kas nu
katram mājās saražots. Daži tirgoja
kūciņas, daži ābolus, ķimenes, puķes, medu, bet zemnieki - maizi.
Tirgojās arī mājražotāji, piemēram,
čības, koka izstrādājumus, bija rotaļlietas, Latvijas kontūras, kuras
paredzētas latu turēšanai, arī dzijas
izstrādājumi. Tirgus laikā padzert
kafiju piedāvāja mazpulcēnu kafejnīca ,,Zīlīte’’. Vienlaikus jebkurš apmeklētājs, skolēns vai mazpulcēns
varēja apskatīt mazpulcēnu projektus un tam projektam, kurš patika
vislabāk, piešķirt vienu vai divus
čiekurus. Tas, kurš saņēma visvairāk čiekuru, saņēma apmeklētāju
balvu - galda lampu.
Pēc tirgošanās sākās pats svarīgākais - projektu prezentācija.
Katrs pie savas prezentācijas iepriekš bija strādājis ļoti nopietni .
Katram bija sava pieeja un sava
,,odziņa’’. Prezentēja gan lieli, gan
mazi mazpulcēni un arī piecgadīgā
Enija, kura saņēma arī skatītāju
simpātiju balvu. Katrs savu veikumu īpašai zemnieku komisijai centās parādīt, kā nu prot. Gan rādīja,
gan stāstija, gan piedāvāja degustēt.
Bija arī prezentācija datorā. Tradicionāli mūsu mazpulcēnus katru
gadu vērtē zemnieki, vietējie uzņēmēji, mazpulka fanu kluba prezidente, pagasta pārvaldnieks, šogad
- pavisam 9 cilvēki. Pēc prezentācijām mazpulcēni atpūtās un gaidīja

biedrības „Liliu Balticum” biedru
rindās un mums sūta savas domas
un vēlējumu:
„Mīļie mazpulcēni, mēs esam pazīstami jau vismaz desmit gadus, un
var teikt, ka gandrīz katra mazpulcēna, kaimiņa, radu mājā aug Lilium
Balticum lilijas. Esam jums iedevuši
arī liliju sēkliņas. Un Tev jāzina, ka
šis augs ir tikai Tev un vienīgi Tev otra tāda auga šajā pasaulē nav. Tāpēc vari arī dot šim augam vārdu!
Un var gadīties, ka starp šīm izaudzētajām lilijām izaug tāds šedevrs,
kuru Tu pat varētu nest uz izstādi,
un tas varētu tapt novērtēts ar augstu punktu skaitu. Bet tikai viens no
1000 sējeņiem ir tā vērts, lai tam varētu dot šķirnes nosaukumu un iziet
plašā pasaulē.
Tad, kad jūsu dobēs augs nevis
desmitiem vai simtiem, bet tūkstošiem jaunu hibrīdu, tad jūs sapratīsiet, cik tas ir brīnišķīgi - iziet ārā,
tikko saulīte uzlec, un novērtēt, kurš
zieds ir iznācis vislabākais.”
Skaistāko fotogrāfiju autori mazpulku Rudens forumu laikā saņēma
atkal jaunu liliju sīpolu dāvinājumu
no Jāņa Vasarieša un biedrības „Lilium Balticum”.

visi devāmies nelielā ekskursijā pa
Eisbahovas muižas parku ap Priežmalas pamatskolu. Uzzinājām
daudz interesantu faktu par kokiem. Ekskursijas noslēgumā bija
jāatrod apslēptie dārgumi. Izrādās,
rudens lapās bija paslēpušies dekoratīvie ķirbīši. Tā nu katram Aglonas novada mazpulcēnam tika pa
tādam dārgumam, no kura sēkliņām nākošgad izaugs skaisti rudens dekori.
Esam vienisprātis, ka rudens
darbu skate notiks arī nākošgad,
kad tiksimies Grāveros, jo, braucot
viens pie otra, mēs gūstam jaunus
iespaidus un ierosmi radošām idejām.
Ingrīda Kroiče, Priežmalas
mazpulka vadītāja

rija no 24 projektiem uz mazpulku
forumu Tukumā izvirzīja 12 projektus. Noslēgumā mazpulcēni un
žūrijas pārstāvji cienājās ar tēju un
plātsmaizēm un priecājās cits par
cita panākumiem.
Kristaps Norenbergs

Mēs un cēlie ziedu zvani

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks
Jānis Vasarietis savu mūžu veltījis
skolotāja amatam, liliju selekcijai un
aviācijai, un pērn svinēja 90 gadu jubileju.
13. jūlijā Vecumnieku 8.Liliju
svētkos LR Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa viņam pasniedza
Atzinības rakstu par ieguldījumu
spēcīgas Latvijas valsts attīstībā.
Latvijas Mazpulki jau daudzu gadu garumā pazīst mūsu iedvesmotāju liliju audzēšanā, sadarbojas ar
viņu un biedrību „Lilium Balticum”.
Šogad daudziem mazpulcēniem bija
iespēja izmēģināt, vai izdosies izaudzēt krāšņo puķu stādiņus no sēklām. Bet tie mazpulcēni un mazpulku vadītāji, kuru dārzus jau grezno
liliju stādījumi, lielajā ziedēšanas
laikā bija aicināti piedalīties fotokonkursā, lai parādītu arī citiem
krāšņās lilijas, kuras viņu dārzos
nonākušas no biedrības „Lilium
Balticum” liliju audzētājiem, īpaši
no selekcionāriem Gunta Granta un
Jāņa Vasarieša.
Sarunā ar mūsu biedrības padomes priekšsēdētāju Randu Medni
Jānis Vasarietis aicināja mazpulku
dalībniekus un vadītājus stāties
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Aglonas novadā –
pirmo reizi
8. oktobrī pirmo reizi norisinājās Aglonas novada mazpulku rudens darbu skate. Grāveru un Šķeltovas mazpulcēni viesojās Priežmalā. Rudens projektu vērtēšana
notika divās grupās: trušmīļu un
augkopju. Vērtētāju vidū bija Aglonas novada lauksaimniecības speciāliste Silvija Podskočija, vetārste
Regīna Pašķeviča, Šķeltovas un
Grāveru mazpulka vadītāja Ludmila Kormiļceva un Priežmalas
mazpulka vadītāja Ingrīda Kroiče .
Izvērtējot prezentācijas, nolēmām,
kuriem mazpulcēniem dosim „zaļo gaismu” braucienam uz Latgales
mazpulku forumu Malnavā.
Pēc rudens darbu skates mazpulcēna māmiņas un Priežmalas
skolotājas Anitas Reščenko vadībā

rezultātus, - cits ar smaidu, cits ar
nepacietību, cits ar bailēm, jo pats
svarīgākais bija uzzināt, kurš saņems sertifikātu ar atļauju piedalīties mazpulku forumā Tukumā.
Pēc rezultātu apkopošanas žūrija
pasniedza savas simpātiju balvas,
kuras gaidīja visi. Kompetentā žū-

◆

Tie ir:
Lubānas mazpulka vadītāja Anita
Stāmere,
Grāveru un Šķeltovas mazpulka
vadītāja Ludmila Kormiļceva
Nautrēnu mazpulka vadītāja Anita Šķestere
Mežvidu mazpulka vadītāja Janīna Širina
29. Ziemeru mazpulka vadītājs
Jānis Bērtiņš
11.Valkas mazpulka vadītāja Sil-

Krāšņās
lilijas
Jūrmalā

vija Dorša
11.Valkas mazpulka dalībniece
Karīna Dorša
407.Pasienes mazpulka dalībnieks
Vladislavs Avdejenoks
Bērzaunes mazpulka dalībniece
Laine Džeriņa
Mazpulku atbalstītāja Sandra
Medne
117. Ļaudonas mazpulka dalībnieks Nauris Pelsis
Jūrmalas BJIC mazpulks

Pašā vasaras plaukumā „Mazpulka” redakcija saņēma jauku vēstuli no Asaru mazpulka. Lūk, ko
raksta Vivita Mūrniece.
Kad vasara rit pilnā sparā, dārzos sākas svētki. Ziedos visas dobes!
Pavasaris mums dāvāja narcišu,
tulpju un hiacinšu smaržu, bet vasarā zied rudzupuķes, margrietiņas, un savus lielos, krāšņos ziedus
ver lilijas. Esam priecīgi par selekcionāra Jāņa Vasarieša dāvātiem liliju sīpoliem, kas šobrīd izauguši
tik lieli, ka priecē visus Jūrmalas
BJIC apmeklētājus ar savu ziedu
skaistumu.
Rudenī, kad tos stādījām, pat
nenojautām par to daiļumu. Ziedi
ir lieli un dažādā krāsu gammā –
spilgti dzelteni, gaiši dzelteni, līdz
viegli rozā. Tonis nomaina toni, un
tu saproti, ka vasarā ir tik skaisti un
jauki pavadīt laiku dārzā, kura
kopšanā un tapšanā esi pats pielicis
roku!
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Vijciemiešiem prieks
Par paveikto un piedzīvoto stāsta
Vijciema mazpulka dalībnieki, kuri
savus trušmīļu projektus veiksmīgi
īstenojuši un prezentējuši gan Valkas novada, gan Vidzemes mazpulku forumos, kā arī piedalījās ZOOEKSPO izstādē Rīgā, Ķīpsalā.
Emīls Vīnups:
- Es šogad piedalījos projektā
„Trušmīļu skola”. Aprīlī man Latvijas Šķirnes trušu audzētāji uzdāvināja ‘Vīnes zilpelēko’ trušu māti,
kas bija ieguvusi 95,5 punktus no
100 iespējamiem un ieguvusi zelta
medaļu. 11. maijā viņai piedzima 9
trusēni, par kuriem visu vasaru katru dienu bija jārūpējas.
Manu darbu labi novērtēja forumos Turnā un Palsmanē. Ļoti priecājos, ka mana mamma, kas man
un māsai daudz pamāca un palīdz,
saņēma pateicību par atbalstu mazpulka darbā.
Uz Rīgas izstādi- pārdošanu vedu divas jaunās trusenītes. Viena no
tām ieguva zelta medaļu, lai gan
abām bija 95,5 punkti. Abu tēvs bija
‘Lielais gaišais sudrabotais’.
Man kā vienam no labākajiem
audzētājiem piešķīra kausu, uz kura
rakstīts „Mazpulcēnu trušmīļu skola- 2013. gads”, kā arī medaļu, sertifikātu un diplomu. Man ir liels
prieks par padarīto un iegūtajām
balvām!
Amanda Oleksa:		
- 9. un 10.novembrī bijām uz
ZOOEKSPO izstādi Ķīpsalā. Visā
visumā man tur ļoti patika!
Uz Ķīpsalu aizvedu divus trusēnus. Tā kā trusenei metienā piedzima visi puikas, nebija izvēles, un
aizvedu abus puisīšus. Pirms izstādes ļoti gatavojāmies.
Maniem abiem trušiem bija vienāds novērtējums – 95,0 . Ļoti sabēdājos, jo līdz kausam pietrūka tikai
nieka puspunkts...
Ķīpsalā varēja priecāties piepūšamajās atrakcijās. Radošajā darbnīcā šuvām atslēgu piekariņus. Lai
ieinteresētu apmeklētājus, ņēmu
trusēnus laukā no būra un ļāvu tos

paglaudīt gan lieliem, gan maziem.
Interesanti un smieklīgi likās tas, ka
apmeklētāji no pilsētas raudzījās uz
garaušiem kā uz brīnumiem: kā
kustas viņa deguns! cik mīksts viņš
ir!
Samanta Keiša:
- Uz ZOOEKSPO izstādi Ķīpsalā
es aizvedu divus trusēnus - meitenīti un puisīti. No maniem trušukiem labāko vērtējumu dabūja puika. Es ļoti gribēju saņemt kausu,
tomēr nedabūju. Vienu no trusēniem pārdevu.
Man patika izstādē. Tur varēja
priecāties piepūšamajās atrakcijās,
kā arī apskatīt citus dzīvniekus - suņus, kaķus, dažādus putnus. 		
Daudzi manu trusīti pamīļoja, jo
biju viņu izcēlusi laukā no būrīša.
Man daži no rīdziniekiem jautāja:
-Vai truši nekož?
-Vai viņi ir sazāļoti, ka ir tik mierīgi?
Un man tas likās drusku smieklīgi, bet nu jā – es jau trušus pazīstu.

Pūkainie draugi
Anna Buiniča un Evita Islamgarajeva aktīvi piedalās Grāveru mazpulka darbā. Šogad viņas nolēma
piedalīties projektā „Mazpulcēnu
trušmīļu skola”.
- Mēs labprāt piekritām kopt
trušus, jo tas ir pavisam jauns darbs
mūsu pieredzē,-saka meitenes. –
Agrāk mēs strādājām ar augiem,
bet tagad mūsu mājsaimniecībā
parādījās dzīves būtnes. Tā ir liela
atbildība.Mēs gribējām pamēģināt,
vai varēsim tikt galā. Domājām, ka
tas mums izdevās.
Lūk, ko meitenes stāsta par saviem pūkainajiem draugiem.
Anna nosauca savu trušu pāri
par Kaju un Gerdu. Viņiem piedzima deviņi trusēni. Evitas pārim
ir astoņi bērni. Mazuļi kopā ar vecākiem mīl labi paēst. Tāpēc pastāvīgi nepieciešams pildīt barotavas.
Trušu „ēdienkartē” ir speciālā barība, zāle, siens, ūdens.
- Ar saviem «audzēkņiem» mēs

pavadām daudz laika, - stāsta Anna un Evita. – Vasarā daudz staigājām ar saviem draugiem pļaviņā,
kur truši labprāt ēd svaigu un sulīgu zālīti.
Meitenes turpina darbu trušmīļu projektā, jo tas viņas ieinteresēja,
un vēl tāpēc, ka truši kļuvuši par
ģimenes mīluļiem: -Pūkainie draugi dara mūsu dzīvi priecīgāku un
jautrāku.
Valentīna Šamaka, Grāveru
pamatskolas padomes locekle

Trušus skaita rudenī
Gan saka, gan dzied: ”Cāļus
skaita rudenī...” Bet Latvijas mazpulkos un Latvijas šķirnes trušu
audzētāju asociācijārudenī skaita
trusēnus!
8. novembrī izstāžu centrā “
Ķīpsala” valdīja manāma rosība
un satraukums. Kā nu ne, Latvijas
šķirnes trušu audzētāju asociācija
bija ielūgusi visus mazpulcēnus,
kuri šī gada laikā no aprīļa sākuma
līdz pat šim brīdim strādā pie projekta “Mazpulcēnu - Trušmīļu
skola”. Ne vienkārši tāpat ielūgusi,
bet parādīt sava darba rezultātus izaudzētos trusēnus.
Kopumā projekta laikā piedzimuši vairāk kā 250 jauno trusēnu,
uz šo brīdi skaits noteikti ir lielāks,
jo ne visas trušu mammas savus
bērniņus bija izlaidušas no migas,
lai tos varētu saskaitīt.
9. novembra rītā zāle izstādei
bija sagatavota, un mēs ar nepacietību gaidījām mazpulcēnus. Pateicoties vecākiem, vietējām pašvaldībām un sponsoriem, uz izstādi
varēja ierasties 28 mazpulcēni no
11 mazpulkiem. No Strautiņiem,
Ilzenes, Vijciema un Ļaudonas Vidzemē, Šķeltovas, Dagdas,
Priežmalas, Grāveriem, Pasienes Latgalē, Penkules - Zemgalē un
Lutriņiem - Kurzemē Rīgu redzēja, sevi parādīja un citus apskatīja
80 kopti, mīlēti un loloti trušu
bērniņi.
Projekta laikā “Mazpulcēnu Trušmīļu skolas” kopība un vienotība īpaši jūtama bija Lutriņu mazpulkā. Pateicoties mazpulku vadītājas Guntas Romules enerģijai,
mazpulcēni jau bija paviesojušies
vietējā bērnudārzā, pansionātā un
paspēja izbraukāt vairākas izstādes Kurzemes pusē, kā arī piesaistīt savam projektam sponsorus.
Par mazpulcēniem - trušmīļiem arī citos mazpulkos ik pa laikam vietējo pašvaldību avīzēs un

mājas lapās tika publicēta informācija, par to liels paldies mazpulku vadītājiem.
Vai viss veicās tik gludi? Nebūt
nē! Bija trusenes princeses, kuras
nekādi negribēja savus jaunos
saimniekus iepriecināt ar trušu
bērniem, bija arī tādi, kuri saslima
vai tos nesaudzēja klejojošie un
bez uzraudzības atstātie suņi, tāpēc rūpes un uzmanība no mazpulcēnu puses bija ļoti svarīgs faktors.
Izstāde bija ļoti krāšņa, blakus
mazpulcēnu atvestajiem starpšķirņu krustojumiem sevi parādīja arī
tīršķirnes truši, kurus atveda
LŠTAA biedri. Kā jau izstādēs pienākas, notika vērtēšana. Un tā 80
trusēni tika nodoti ekspertes Daces Kaulas vērtēšanā. Dace Kaula
jau vairākus gadus šķirnes trušu
vērtēšanā savas zināšanas papildina Eiropas sīkdzīvnieku audzētāju
asociācijas rīkotajos kursos un semināros.
Kā labākie audzētāji tika atzīmēti un kausus saņēma Oskars
Barovskis no Priežmalas, Mārtiņš
Dombrovskis no Penkules, Saiva
Karlevica, Aivita un Agnese Smiļģes no Lutriņiem, Violeta Lapeškina no Pasienas, Emīls Vīnups no
Vijciema, Ilze Egle un Anna Buiniča no Grāveriem un Olga Kurakina no Dagdas.
Daces kopējais slēdziens - trusēni ir labi sagatavoti izstādei, var
redzēt, ka bērni savās saimniecībās centušies atlasīt labākos no labākajiem.
Katrs mazpulcēns, kurš bija ieradies Ķīpsalas izstādē ar saviem
trušiem, saņēma piemiņas medaļu
un diplomu. Arī Sannija Ceriņa
no Ilzenes, kuras Jaunzelandes
baltās trusenīte tā arī neatnesa
bērniņus un Emīls Jansons no
Lapmežciema, kuram jāsaka īpašs
paldies, jo visas pirmās dienas ga-

rumā viņš bija asistents ekspertam, bet otrās dienas vakarā viens
no pēdējiem devās mājās, jo palīdzēja asociācijas biedriem sakopt
ekspozīcijas vietu.
Izstādes gaitā tika rīkots arī gidu konkurss, kur mazpulcēniem
vajadzēja pastāstīt par mūsu eksponātiem izstādes centra “Ķīpsala”
“Zooekspo 2013” projekta vadītājam Mārtiņam Refbergam. Visu
trīs gidu sniegumu Mārtiņš atzīmēja kā teicamu, sveicot ar diplomiem Alisi Zaķi un Agnesi Smiļģi
no Lutriņiem un Ernestu Medni
no Ilzenes.
Raidījums “Dzīvīte” filmēja
pasākumu, kuru varat apskatīt
biedrības “Latvijas Mazpulki” un
Latvijas šķirnes trušu audzētāju
asociācijas mājas lapā.
Īpašs prieks mums ir par asociācijas jauniešu sekcijas dibinātājiem - Ansi Kviesi, Alisi Zaķi, Aivitu un Agnesi Smiļģēm no Lutriņiem, Mārtiņu Dombrovski no
Penkules, Oskaru Barovski un
Viktoriju Sobiļu no Priežmalas un
Kārli Ludvigu no Strautiņiem. Ar
šiem mazpulcēniem mēs 3.janvārī
tiksimies Zemkopības ministrijā,
lai apspriestu turpmāko sadarbību.
Pārējie un visi tie, kuri arī vēlas
trušu audzēšanai pievērsties, laipni gaidīti portālā www.draugiem.
lv, domubiedru grupā “Mazpulcēnu - Trušmīļu skola”. Vai šāda veida projekts “Latvijas Mazpulkos”
ir jāturpina? Mēs domājam - jā!
Lielu paldies gribu teikt visai
“Latvijas Mazpulku” komandai,
īpaši Ilzei Kļavai, Randai Mednei
un Ilzei Jukņēvičai par ticību, ka
mums visiem kopā izdosies. Un
izdevās jau arī!
Ineta Fogele, Latvijas šķirnes
trušu audzētāju asociācijas
valdes priekšsēdētāja
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pūres mazpulkam – 20
Pirms 20 gadiem skolotāja Gunita Siljāne ar bariņu bērnu atrada
Laimas āboliņa lapiņu ar 4 vērtībām. Un sāka ar pirmo vērtību –

veselību, dodoties pārgājienā. Šī
mazpulku vērtību iepazīšana iepatikusies un nu turpinās jau 20 gadus.

Jubilejas ballē gaviļniekus sveica draugi no Tumes, Džūkstes,
Lapmežciema un Irlavas mazpulkiem.

„Svēruši dārzeņus neesam, bet
Kuldīgas diakonijas centra zupas
virtuvei esam atveduši 16 biešu, astoņus burkānu un divus sīpolu maisus,” tā par kopīgo vasaras veikumu
saka 17. Padures mazpulka vadītāja
Vigra Leismane.

Vāra katru darbdienu
Pagājušajā gadā padurnieku dāvi-

nāto dārzeņu pieticis gandrīz līdz
jaunajai ražai. Kuldīgas diakonijas
centra vadītāja Inta Jansone gandarīta, ka bērni un skolotāji jau otro
gadu audzē dārzeņus zupas virtuvei.
Rudenī un ziemā katru darbdienu
diakonijas centrā siltu ēdienu saņem
ap 80 cilvēku. No rudens līdz pavasarim zupas virtuvi atbalsta arī Borisa un Ināras Teterevu fonds, portāls
ziedot.lv, Kuldīgas novada pašvaldība. Vasarā zupa tiek vārīta trīs reizes
nedēļā.
Grūti gan ravēt, gan novākt
Skolēni paši izaudzēto sanesa diakonijas centra pagrabā. Mazpulka
dalībniecei Annai Peskovai šķiet, ka
vissarežģītāk izaudzēt bietes, bet vissmagākais process – ražas novākšana. Klāvam Kalniņam un Emīlam
Melnim visgrūtākais darbs, audzējot
dārzeņus, šķiet ravēšana. Viņu ģimenēs ir dārzi, Emīlam pat trīs, tā kā
viņiem šis darbiņš ir pierasts. Klāvs
ir burkānu audzēšanas speciālists, jo
mazpulkā īstenojis burkānu audzēšanas projektu. Viņš secinājis, ka
galvenais esot burkānus krietni laistīt, tad raža būs.
Aleksam Zernovam mājās dārza
nav, tāpēc mazpulkā ir vienīgā iespēja apgūt māku audzēt dārzeņus.
Kristapam Stonkutam un Jānim Poļikovam šķiet, ka visgrūtāk bijis nest
smagos maisus uz pagrabu. Sēšana
un ravēšana neesot bijis tas grūtākais. Visi gatavi strādāt un audzēt
dārzeņus zupas virtuvei arī nākamajā gadā.
Pārpublicēts no
www.kurzemnieks.lv

Skrundas muižā

23. oktobrī Daugavpils 7. bērnudārzā notika ilgi gaidītā projektu
prezentācija, ko bērni īstenoja, piedaloties Latvijas Mazpulku darbā.
Visu vasaru bērni, vecāku atbalstīti, strādāja – audzēja tomātus,
pupiņas, bet pēc ražas novākšanas
un sēklu ievākšanas nolēma pastāstīt par saviem sasniegumiem
dārzkopībā.
Kā pastāstīja Daugavpils bērnudārza „Namiņš” mazpulka vadītāja
Mudīte Ozola, biedrībā „Latvijas
Mazpulki” 7. bērnudārzs iestājās
šogad un ar saviem sasniegumiem
pierādīja, ka tā audzēkņi spēj pētīt
dabu un piedalīties nopietnos projektos. Bērni pierādīja, ka paši prot
prezentēt un aizstāvēt savus projektus. Jāatzīmē, ka Daugavpils

bērnudārza mazpulks ir vienīgais
tāds Latvijā.
Šogad seši bērni piedalījās divos
projektos: trīs – projektā „Audzēsim Latvijas tomātus” un trīs – projektā „Viena maza latvju pupa”. Mazuļi ar milzīgu interesi audzēja dārzeņus uz balkoniem vai mazās siltumnīcās. Vecāki atzīmēja, ka bērni
paši veica visus darbus, rūpējoties
par saviem augiem, un priecājās
par ražu.
„Šķiet, ka bērnudārza audzēkņi
vēl ir ļoti mazi un nespēj piedalīties
projektos, audzēt dārzeņus, bet patiesībā tā nemaz nav. Mūsu audzēkņi strādāja visjaunākajā grupā
„Pētnieki”. Parasti šajā biedrībā uzņem bērnus no astoņu gadu vecuma, bet mūsu bērni pierādīja, ka

spēj piedalīties no piecu gadu vecuma. „Latvijas Mazpulkiem” tagad būs jāievieš izmaņas Statūtos.
Jāatzīmē, ka mēs esam pirmie Latvijā, kas īsteno projektu jau bērnudārzā, nevis skolā. Tas tiek darīts,
lai mazulis saprastu, kā top pārtikas produkti, kā tiek audzēti dārzeņi, ka ir jāmīl daba un jāciena citu
cilvēku darbs. Pateicoties šādam
darbam, bērns mācas strādāt – rūpēties par augiem, audzēt dārzeņus
un augļus. Projekta noslēgumā visi
bērni saņēma pirmās pakāpes sertifikātu, ” pastāstīja Mudīte Ozola.
Ziema dārzkopībā ir klusais periods, tāpēc šajā laikā bērni izgatavos no dārzeņiem un augļiem dažādas figūriņas.
Artjoms Dubovikovs

13

Padurnieki izaudzējuši
dārzeņus zupas virtuvei

Šogad raža mazāka
Jau otro gadu Padures mazpulkam uzņēmums Amazone piešķir
zemi, kurā bērni audzē dārzeņus.
Par tiem vasarā rūpējās 14 mazpulcēnu. Daudziem no viņiem ģimenēs
dārza nav, un kur citur smelties zināšanas, ja ne mazpulkā? Un nu jau
bērni paši mācētu izaudzēt burkānus un bietes.
„Pagājušajā gadā atvedām ļoti
daudz dārzeņu, mašīna bija pilna.
Šis, salīdzinot ar pagājušo, bija grūtais gads. Maijā bija silti, tad bija eksāmeni un skolas gada nobeigums.
Pēc tam uznāca lielais lietus, zeme
sablietējās, bija ļoti grūti sēt un darīt
visus zemes darbiņus. Diezgan lielā
platībā šogad iesējām pupiņas. Mazliet arī novācām, bet izrādījās, ka
Kurzemes sēklas nemaz nebija zinājušas, ka šī šķirne mūsu klimatā nepaspēj nogatavoties,” stāsta skolotāja.
Skolēni strādājuši reizi vai divas nedēļā. Skolotājas palīdzējušas tikt galā
ar nezālēm. „Mūsu mazpulks ir ļoti
aktīvs. Šogad mūsu Lita Laine Maculēviča Zemkopības ministrijas konkursā „Rītdienas sējējs”saņēma veicināšanas balvu un prēmiju par pupiņu audzēšanu,” atklāj V.Leismane.

Ar augkopību
nodarbojas arī bērnudārzā

◆

6.decembrī - sniegotā dienā, kad
pasauli lēni un pamazām pārklāja
balta sniega sega, Skrundas muižā
uz sanākšanu svinīgā noskaņā 114.
Krotes mazpulka vadītāja Indra
Zvirbule aicināja visus Kurzemes
reģiona mazpulku vadītājus. Tikšanās sanāca sirsnīga, gaiša un mīļa.
Neiztika arī bez pārsteiguma –mūs
apciemoja Latvijas pirmā - Ezeres
mazpulka kādreizējais biedrs Arnolds Leja. Viņš dalījās savās atmiņās par savām mazpulcēna gaitām.
Dalījāmies savās pārdomās par
aizvadīto gadu un jaunajiem plāniem mazpulkos. Izstaigājām
Skrundas muižu, dāvinājām viens

otram pašgatavotas dāvanas, un
Jaunlutriņu mazpulka vadītājas
Maijas Zaļumas vadībā katrs gatavoja sev piespraudi - puķi.
Sirsnīgs paldies Indrai Zvirbulei, kas ar savu neaprakstāmo enerģiju un neatlaidību sarīkoja šādu
skaistu pasākumu tieši svētku gaidīšanas laikā. Šī diena bija iespēja
izrauties no steigas un sniegputeņa
virpuļa, lai uz mirkli pabūtu draudzīgā un siltā atmosfērā, ļautos
skaista mirkļa burvībai. Lai šī tikšanās ir kā iedvesma arī citu novadu mazpulku vadītājiem sarosīties
kopīgiem pasākumiem nākamajā
gadā!
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“Izvēlies Piebalgu!” Gaidītākais vasaras notikums
Jaunpiebalgā
8.- 10. augustā vairāki Seces un
Sunākstes mazpulcēni kopā ar savu
mazpulku vadītājām piedalījāmies
trīs dienu mākslas novirziena nometnē „Izvēlies Piebalgu!” Jaunpiebalgā.
Dzīvojām Jaunpiegalgas sākumskolā – interesantā un skaistā ēkā.
No skolas pagalma varēja redzēt
Jaunpiebalgas baznīcu, kurā vēlāk
klausījāmies koncertu. Tradicionālajai baznīcas ēkai ir uzceltas divas
sānu piebūves, tādējādi ēkai izveidojot krusta formu. Mani pārsteidza it kā vienkāršās, bet iespaidīgās
logu vitrāžas un baznīcas griestu
noformējums, kurā, tikai vērīgi ieskatoties, var atšķirt kokgrebumus
no mākslinieciskā krāsojuma. Šajā
baznīcā ir atjaunotas oriģinālās ērģeles.
Darbojāmies dažādās radošajās
darbnīcās kopā ar Jaunpiebalgas
amatniekiem un māksliniekiem.
Darbnīcu vadītāji bija ļoti aizrautīgi sava aroda pratēji. Kopējā darbošanās kā magnēts tā piesaistīja
nodarbei, ka es biju gatava darboties vēl vairāk. Apguvām ādas apstrādes pamatus, pērļošanu, masku
veidošanu, kartona māksliniecisko
apstrādi, porcelāna apgleznošanu.
Es apguvu interesantu veidu, kā no
kartona kastes materiāla izgatavot
jautrus dzīvnieciņus. Man ļoti patika porcelāna apgleznošana.
Apciemojām vairākas bioloģiskās saimniecības. Pārsteidza saim-

niecību un pagalmu sakoptība.
Raksturīga iezīme – gandrīz katrā
sētā ir ūdenskrātuve, kurā aug
ūdensrozes. Ekskursijas noslēgumā
devāmies uz Ineša ezeru. Tur peldējāmies un vērojām pārsteidzošu
dabas objektu – peldošo salu, kura
bija paliela un apaugusi un lēni
pārvietojās pa ezeru.
Lai pilnībā apstiprinātu domas,
ka Jaunpiebalga un Vecpiebalga ir
ūdensrožu karaliste, devāmies ekskursijā uz Vecpiebalgu, kur varējām vērot, kā ūdensrozes ravē. Turpat sastapām zivtiņas, kuras nebaidās un ēd no cilvēka rokas, un
pastaigājās drošas pīles, kuras varēja paglaudīt.
Nometnes pēdējā diena sasaucās
ar izstādi - gadatirgu „Izvēlies Piebalgu!”, kas norisinājās Jaunpiebalgas centrā. Mazpulku stendā bija
mūsu gatavoto darinājumu izstāde
un mazpulcēnu mājās gatavoto izstrādājumu vai izaudzētās produkcijas pārdošana.
Gadatirgū valdīja jautrība un
plašas iespējas darboties pēc savām
interesēm. Man ļoti patika papīra
locīšanas māksla un savdabīgu
bungu gatavošana kopā ar Itālijas
un Spānijas jauniešiem.
Ja Jaunpiebalga aicinātu, es turp
brauktu vēlreiz – gan dabu baudīt,
gan jaunas mākslas mācīties, gan
kopā būt ar šiem cilvēkiem.
Vita Lazdauska,
295.Seces mazpulka dalībniece

Pirmā raža
Zinu, ka Latvijas Mazpulkus ilgus gadus atbalsta bijušais mazpulku dalībnieks Arvīds Bļodnieka
kungs no ASV. Arī es esmu saņēmusi viņa rūpētas dāvanas. 2010.
gadā Vidzemes mazpulku forumā
par projektu „Laimes āboliņa lapiņa
- 4H simbols” saņēmu dāvanā jauku pledu, arī mūsu grupas projekts
„Zaļais jumts”saņēma balvu. Bet
2011. gadā par atbalstu mazpulka
darbā balvu – smilšērkšķa stādiņu
– uzdāvināja manai ģimenei. Iestādījām to omes dārzā. Kaut arī sīciņš,
tas ir pārdzīvojis gan ziemas auks-

tumu, gan dziļos sniegus un pa šiem
gadiem gadiem paaudzies. Un liels
mums visiem bija prieks, kad šogad
tas ne vien ziedēja, bet jau izauklēja
pirmo ražu. Tā, protams, pavisam
neliela, tomēr bija!
Kā aizvien, arī šoruden forumos
ģimenes saņēma dāvinājumā augļu
kociņus, kas sarūpēti ar Bļodnieka
kunga finansiālu atbalstu. Novēlu
visiem piedzīvot tādus prieka mirkļus, kādi tie bija mūsu ģimenei.
Paldies dāvinātājam par to!
Karīna Dorša,
11.Valkas mazpulka dalībniece

Biedrības „Latvijas Mazpulki”
sadarbībā ar Sikšņu pamatskolu rīkotais gada gaidītākais pasākums lielā nometne - šogad norisinājās
Vidzemē, Apes novada Vidagā laikā no 22. jūlija līdz 26. jūlijam. Nometne „Mazpulku līderu vasaras
skola” tika rīkota ar Izglītības un
zinātnes ministrijas finansējumu
mācību, darba un atpūtas nometņu
organizēšanai bērniem un jauniešiem, kas tiek piešķirts Jaunatnes
politikas valsts programmas 2013.
gadam ietvaros.
Maijā tika izsludināts konkurss
bezmaksas dalībai nometnē. Šajā
konkursā tika vērtētas dalībnieku
iesniegtās motivācijas vēstules un
liecībā uzrādītie mācību sasniegumi. Konkursā varēja piedalīties ikviens mazpulcēns. Konkursā ieguvu tiesības nometnē piedalīties bez
maksas.
Nometnē piedalījās arī jaunieši
no Šveices, Igaunijas, Serbijas, Spānijas. Šie jaunieši ir ļoti atvērti
draudzībai, un ar viņiem ir ļoti
viegli saprasties pat tad, ja īsti neveicas svešvalodas.
Patīkams pārsteigums bija ieraudzīt, ka nometnes darba organizēšanā piedalās mūsu skolas
absolvente Marta Mencendorfa.
Kad savējie blakus, tad drošāka
sajūta.
Visu nometnes laiku dzīvojām
teltīs. Katru dienu lija lietus, un apģērbs visu laiku bija mitrs. Pirmajā
dienā sala kājas, tāpēc veikalā daudzi nepirka čipsus, bet gan sausas
zeķes. Daži nometnes dalībnieki
iegādājās arī gumijas zābakus.
Priecājāmies, ka nākošajās nometnes dienās brīžiem uzspīdēja saulīte un laiks palika siltāks. Bet slapjie
laika apstākļi nespēja sabojāt nometnes draudzīgo, darbīgo un dzīvespriecīgo atmosfēru.
Nometnes laikā devāmies pārgājienos un ekskursijās pa Apes novadu un apkārtnes ievērojamākajām vietām. Redzējām Randatu un
Raganu klintis, vērojām Gaujas līkumus, apmeklējām interesantus
muzejus, skaistas pilis un baznīcas.
Darbojāmies radošajās darbnīcās,
kurās apguvām aukliņu pīšanu,
kokapstrādi, PET pudeļu izmantošanu dekoru gatavošanā, dažādas
papīra mākslas tehnikas.
Vakaros piedalījāmies Dārza
svētkos, Talantu šovā, Salonu vakarā un devāmies iepazīties ar pils
spokiem.
Nometnes jautrākais pasākums
bija „Šmucīgā pēcpusdiena”, kura
bija patiesi šmucīga. Veicām vairākus uzdevumus – meklējām pazaudētās lietas ķīselī, pārnesām ūdeni
ar švammītēm, aizsietām acīm krāsojām grupas biedriem lūpas, šķērsojām dubļu bedri zem bedrei pārvilktām auklām. Beigās visi devāmies peldēties Gaujā.
Nometnes noslēgumā ilgojāmies pēc mājām, bet bija grūti

šķirties no nometnes biedriem.
Apmainījāmies ar autogrāfiem uz
krekliņiem, kuri vēl ilgi atgādinās
par sirsnības bagāto laiku nometnē.
Šādā nometnē es piedalos jau
trešo reizi, un tās vienmēr ir interesantas. Paldies biedrībai „Latvijas Mazpulki” un mūsu mazpulka
vadītājai Astrīdai par ierosmi piedalīties nometnē! Paldies visiem

brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri
vada nometnes grupas, gatavo atrakcijas un organizē aktivitātes bez
atalgojuma! Paldies viņiem par ieguldīto enerģiju un dzirkstošajām
idejām. Viņi prot radīt un mācīt
kopābūšanas prieku un sajūtu, ka
ikviens ir gaidīts un ikviens šeit ir
savējais.
Vita Lazdauska,
Seces 295.mazpulka dalībniece
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Aizraujoša viesošanās
Sanitas stikla valstībā
Mazpulcēnu rudens projektu
aizstāvēšana ir aiz muguras. Vienpadsmit mazpulcēni no Jēkabpils
BJC mazpulka ieguva sertifikātus
par saviem projektiem. Gandrīz
pusei mazpulka dalībniekiem šie
bija pirmie mazpulcēna projekti,
bet daudziem – arī piektie, sestie...
Darbs pie nākošajiem projektiem
tiks uzsākts pavasarī, bet tagad
mazpulcēni smeļas jaunas zināšanas, prasmes un idejas, tāpēc mūsu
nerimstošā zinātkāre skolēnu rudens brīvdienās aizveda pie jaunās
jēkabpilietes Sanitas Seiles (attēlā).
Sanita ir biologs ar Latvijas Universitātes diplomu, bet ar neparastu
hobiju- stikla veidošana pie liesmas,

kas ir retums Latvijā. Ideja šim hobijam radās Norvēģijā, ieraugot
pērlītes - roku darbu. Visas zināšanas un prasmes tika apgūtas pašmācības ceļā, galvenokārt izmantojot interneta resursus, bet visus nepieciešamos materiālus pasūtot ārzemju internetveikalos. Viņai
Jēkabpilī ir iekārtota neliela, mājīga
darbnīciņa, kur tiek gaidīts ikviens
interesents. Pie sienas stendos izkārtoti dažādu formu, lieluma un
krāsu stikla darbi: kuloni, auskari,
pērles. Mazpulcēniem acis zibējja
no viena darba pie otra - delfīniņi,
sniegavīri, sivēntiņi, aitiņas!
Izkopjot hobiju, Sanitai Seilei ir
aizvadīti četri gadi. Viņa ir vienīgā

Latvijā, kura gatavo krāsainas,
rakstainas troļļu pērles un elpu aizraujošas stikla acis - kulonus. Sanita apguvusi arī pūsto stikla pērlīšu
tehniku.
Mazpulcēni Sanitas stāstījumā
klausijās kā pasakā, bet pats aizraujošākais bija vērot, kā stikla
stienītis pie liesmas viņas rokās
pārtapa par krāsainu delfīniņu un
sirsniņu. Teoriju stikla veidošanai
pie liesmas mazpulcēni bija apguvuši, tad sekoja praktiskais darbs.
Katrs mazpulcēns pats izgatavoja
savu pirmo stikla pērlīti. Izrādās,
ka tas prasa lielu pacietību!
Sandra Āriņa, Jēkabpils BJC
mazpulka vadītāja

Sorosa fonda atbalsts
Vijciema mazpulcēniem
Šā gada maijā Sorosa fonds
projekta „Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros apstiprināja 376.
Vijciema mazpulka projektu biznesa plāna realizācijai ar 1000 eiro finansējumu. Projekta galvenais mērķis bija palielināt mazpulcēnu prasmes un izpratni par
dažādām ražošanas iespējām laukos.
Projekts tika realizēts laikā no
jūnija līdz novembrim. Tā ietvaros mazpulcēni darbojās vairākos
virzienos - audzēja stādus (balzamīnes, kobejas, rozmarīnu, izopu, raudenes, timiānu), gatavoja
floristikas, konditorijas, koka un
tekstilizstrādājumus, ko pēc tam
pārdeva Mārtiņdienas un Miķeļdienas tirdziņos, kā arī Vidzemes
mazpulku forumā Palsmanē. Par
projekta līdzekļiem tika iegādāti
visi izejmateriāli un segti transporta izdevumi.
Vasarā mazpulka meitenes uzsāka no iepirktajiem materiāliem
gatavot rokdarbus - tika šūti biskonu spilventiņi, lentīšu dīvānu
spilveni, glezniņas.
Septembrī projekta realizācijā
iesaistījās arī pārējie mazpulcēni.
Zēni gatavoja koka izstrādājumus
- virtuves dēlīšus un statīvu izaudzēto garšaugu izvietošanai. Meitenes turpināja izstrādāt dažādus
tekstildarbus un veidoja floristikas izstrādājumus.
Septembrī mazpulcēni pagasta
iedzīvotājiem informēšanai sagatavoja reklāmas afišu par gaidāmo Miķeļdienas tirdziņu un par
iespējām iegādāties dažādus mazpulcēnu gatavotus rokdarbus, kulinārijas izstrādājumus un izaudzētos augus. Tika sagatavota informācija arī par izaudzēto garšaugu ( timiāna, rozmarīna, izopa
un raudenes) vērtīgajām īpašī-

bām veselības uzlabošanā.
27. septembrī notika skolas
Miķeļdienas tirdziņš. Pie mazpulcēnu tirgus galda pulcējās
daudzi interesenti. Skolēni visvairāk pirka kūciņas un pīrādziņus,
bet skolotāji, vecāki un vecvecāki,
kuri bija atnākuši atbalstīt savus
bērnus, pirka puķu un garšaugu
stādus, kā arī rokdarbus.
Mazpulcēniem tirgoties ļoti
patika, tāpēc viņi nolēma turpināt tirgošanos arī pagasta vietējā
ceturtdienas tirdziņā. Pēc šiem
tirdziņiem kopīgi mazpulcēni izvērtēja, kuri pagatavotie izstrādājumi pagasta iedzīvotājus vairāk
interesē, kuri mazāk. Tāpat svarīgi ir tas, ka bērni varēja salīdzināt
materiālu izmaksas un cenas, par
kādām izstrādājumus var pārdot.
Oktobra sākumā rokdarbu izstrādājumi tika papildināti ar jauniem darinājumiem, un 26. oktobrī bija iespēja tirgoties Smiltenes novada Palsmanē, Vidzemes
mazpulku forumā. Neskatoties
uz lielo tirgotāju skaitu, Vijciema
mazpulka stends bija labi pamanāms, un pircēju netrūka. Vislielākā piekrišana bija meiteņu pagatavotajām brošiņām un matu
sprādzēm.
8.novembrī mazpulcēni tirgojās skolas Mārtiņdienas tirdziņā.
Šoreiz apmeklētāju bija mazāk,
bet tas interesi par darbu turpināšanu nemazināja. Pēc šā tirdziņa
mazpulcēni izsprieda, kāda veida
izstrādājumus gatavos Valkas novada Ziemassvētku tirdziņam.
Meitenes ir saņēma arī pasūtījumu pagatavot Adventes vainagu
Vijciema luterāņu baznīcai.
Tā kā bija atlikuši vēl neiztērēti
transportam paredzētie līdzekļi,
mazpulcēni savu redzesloku par
dažādām ražošanas iespējām lau-

kos varēja paplašināt ekskursijā,
kurā apmeklēja četras dažādu nozaru saimniecības. Smiltenes pagastā iepazināmies ar zemnieku
saimniecību „Rožkalni”, kuras
profils ir graudkopības audzēšana, redzējām ļoti daudz lauku apstrādei paredzētas modernas tehnikas, saimniekam ir pat neliela
lidmašīna. Sertificētu zirgu audzēšana un trenēšana notiek Blomes pagasta zemnieku saimniecībā „Akoti”, savukārt Ēveles pagastā saimniecība „Ķempēni“
specializējusies aitu audzēšanā
un viesu uzņemšanā. Kā mūsdienās audzē koku stādus, uzzinājām
ļoti modernajā Strenču stādu audzētavā.
Šis projekts parādīja bērniem,
kādas ir iespējas, dzīvojot un strādājot laukos, ka, kopā darbojoties, var paveikt vairāk un ir interesantāk un jautrāk. Ar projektā
iegādātajiem materiāliem un rīkiem mazpulcēni plāno turpināt
uzsākto ražošanas un tirgošanās
procesu. Tika stimulēta arī kopienas sabiedriskā aktivitāte, pagasta iedzīvotāji ar pozitīvu attieksmi atbalstīja mazpulcēnus,
kā arī iegādājās saražotās preces.
Tika veicināta mazpulcēnu sabiedriskā aktivitāte.
Mēs esam ļoti priecīgi par Sorosa fonda atbalstu, jo esam
daudz ko jaunu uzzinājuši un
piedzīvojuši!
Anita Lotiņa, 376.Vijciema
mazpulka vadītāja
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Ziemeru mazpulkam – 15

Viss nāk no Ciemos pie draugiem Ziemeros
sirds!
Ar prieka sajūtu mazpulcēni no Rēzeknes
devās uz ziemīgajiem Ziemeriem, lai tiktos ar
citu novadu mazpulkiem. Virmoja prieks par
tikšanos konkursā Zemes meita, Zemes dēls”.
Katrs parādījām sava darba prieku, mīlestību
un centību. Prasme darīt visu arī apliecināja,
ka mazpulcēni ir dabas un darba bērni, un to ,
ka ir Latvijas nākotnes cerība un pārliecība tajā, ka ikviens darbiņš, kuram pieķeramies, nāk
no sirds. Visas dienas garumā priecēja 29.Ziemeru mazpulka un tā vadītāja Jāņa Bērtiņa
padarītie darbi. Te gan guvām, gan devām, apmainoties ar idejām. Krāšņais un oriģinālais
telpu noformējums radīja Ziemassvētku noskaņu, sniegtie priekšnesumi un cienasts nelika ne mirkli aizdomāties un skumt.Priecēja
sirsnība, draudzība un kopā būšana.			
Lai pietiek spēka 29.Ziemeru mazpulkam
arī turpmāk veidot un radīt brīnumus gan sev,
gan citiem! Lai spēks un izturība ir ik solī kopā
ar mazpulka vadītāju Jāni Bērtiņu!
Sanita Bērziņa, Rēzeknes
mazpulka „Taurenītis” dalībniece

6. decembrī Ziemera pagasta Māriņkalna
tautas namā 29.Ziemeru mazpulks svinēja
15 gadu jubileju.
11.Valkas mazpulks aizvadījis notikumiem un darbiem bagātu gadu, un trim visaktīvākajiem mazpulcēniem tas noslēdzās
ar skaistu viesošanos pie draugiem Alūksnes
pusē.
Ziemerieši bija daudz paveikuši, gan
skaisti dekorējot un iekārtojot zāli, gan sagatavojot apsveikumus un dāvaniņas pasākuma dalībniekiem, un visu dienu jutām
viņu rūpes par svētku norisi.
Mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš svētkus
atklāja ar datorprezentāciju par sava mazpulka veikumu, tradīcijām, sasniegumiem
aizvadītajos 15 gados. Šis mazpulks ir viens
no visaktīvākajiem un daudzskaitlīgākajiem
Latvijā, un no tā var daudz ko mācīties.
Svētkos izskanēja daudz labu vārdu un
vēlējumu vadītājam Jānim Bērtiņam, kurš
visus šos gadus enerģiski vadījis mazpulku.
Pateicoties viņam, Alūksnes novadā ir ne
tikai Ziemeru mazpulks, bet ar Jāņa atbalstu un pamudinājumu izveidoti mazpulki
Strautiņos, Ilzenē un Liepnā. Mazpulku

sveica Alūksnes novada, Ziemera pagasta,
biedrības „Latvijas Mazpulki” padomes
pārstāvji, kā arī Ziemeru mazpulka tuvākie
draugi – mazpulcēni no Rēzeknes, Ludzas,
Liepupes un Valkas.			
Svētku un draudzības gaisotnē notika tradicionālais konkurss “Zemes meita un Zemes dēls”. Par titulu šoreiz cīnījās ne vien
Alūksnes novada Ziemeru, Strautiņu, Ilzenes un Liepnas mazpulcēni, bet arī viesi no
Rēzeknes, Ludzas, Valkas un Liepupes.
Konkursanti priekšnesumos rādīja savu talantu, žūrijas vērtējumam nodeva pašu gatavotos Adventes vainagus, Ziemassvētku
cienasta groziņus un katrs savu radoši veidotu vizītkarti, iesaistīja pārējos dalībniekus
Ziemassvētku ticējumiem un pareģojumiem veltītās spēlēs un atrakcijās, kā arī izgrieza papīra sniegpārsliņas, ar kurām pēc
tam tika izrotāti tautas nama zāles logi.
Konkursantu veikumu vērtēja žūrija, kurā
darbojās Ziemera pagasta pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste Iveta Veļķere,
mazpulku kustības atbalstītājs Arvis Paulovičs, biedrības “Latvijas Mazpulki” Rīgas
klubiņa koordinatore Lolita Heroga, pado-

mes pārstāvis Āris Brencis un brīvprātīgais
Miroslavs Marics.
Titulus “Zemes meita” un “Zemes dēls”
jaunākajā grupā ieguva Lelde Melece no
Ilzenes mazpulka un Ralfs Voropajevs no
Ziemeru mazpulka, bet vecākajā grupā Annika Epnere no Strautiņu mazpulka un
Matīss Luiks no Ziemeru mazpulka. 		
Mūsu mazpulku konkursā pārstāvēja Alise
Dorša, Elizabete Kristīne Tjullinena un
Markuss Beļakovs, kuri konkursam bija gatavojušies no sirds. Priecājamies, ka skatītājiem patika mūsu priekšnesumi, citu mazpulku dalībnieki ar interesi aplūkoja mūsu
Adventes vainagus un vizītkartes. 		
Noslēgumā arī mēs tikām pie balvām.
Alises Ziemassvētku cienastu - pašas gatavoto piparkūku mājiņu- žūrija atzina par
skaistāko vecākajā grupā, Mūsu saliedētā
komanda saņēma arī balvas par interesantākajām vizītkartēm un Alūksnes TIC simpātiju balvu. Svētki noslēdzās, kā jau dzimšanas dienā klājas, - ar milzīgu torti, kliņģeri un mājinieku sarūpētu gardu cienastu.
Silvija Dorša,
11.Valkas mazpulka vadītāja

