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Forumos izvērtēts
2016. gads
7-11. lpp.

Aicina Daugmales
skolas muzejs
4. lpp.

Mazpulki Latvijas simtgadei
Randa Medne, Lat vijas Mazpulku
padomes priekšsēdētā ja

Sākot 2017. gadu, jau aktīvi jāsāk
gatavoties Latvijas valsts simtgades
svinībām. Tas ir nozīmīgs notikums
visiem Latvijas iedzīvotājiem - gan
lieliem, gan pašiem mazākajiem, jo

valsts simtgadi katrs var piedzīvot
vien reizi savā dzīvē.
Šis ir brīdis, kad iespējam uzdāvināt Latvijai to, kas viņai šobrīd
visvairāk vajadzīgs - mūsu mīlestību pret savu valsti, vēlmi šeit dzīvot un strādāt, vēlmi par Latvijas
zemes un cilvēkiem.

Tādēļ rosinu visus mazpulcēnus, mazpulku vadītājus un atbalstītājus - apdomāt, ko es varu uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā!
Mana mamma, piemēram, nolēmusi uzdāvināt Latvijai peoniju
dārzu, kurā augtu 100 dažādas
peoniju šķirnes. Es vēlos katram

Latvijas iedzīvotājam uzdāvināt
apziņu - man patīk dzīvot Latvijā!
Kāda būs Tava dāvana?
Lai mums darbiem un idejām
bagāts 2017.gads!
Lai šajā gadā visiem vienmēr laba veselība, ass prāts, laba sirds un
čaklas rokas!

Izauguši Latvijai!
6. lpp.

Inta Balčūna

Tik balts un tīrs
Tik balts un tīrs ir ceļš,
kas šodien sākas.
Nāc, droši ej un savas pēdas min.
Pa vienai vien, lai dienas rit kā nākas,
Un tikai gaišumā sirds svētkus svin.
Tik spoži mirdzošs šorīt mostas rīts.
Lai ceļi pašķiras un sevī nepievilies.
Vēl - klusu lūgšanu
kā siltumu ņem saujā,
Lai dienu ceļā viss top piepildīts.

No sirds uz sirdi
15. lpp.

Tik balts un tīrs ir ceļš,
kas šodien sākas...

Avīze izdota Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2017. gadam projekta
“Augsim Latvijai!” ietvaros.

Fotomirkļi no
Grāveriem un
Šķeltovas
10.-11. lpp.
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SVEICAM!!!

Ilzīt! Lūk, ko par Tevi saka mazpulkos iepazītā, visilgāk un ciešāk
ar Tevi kopā rūpējusies, cīnījusies,
priecājusies un arī skumusi kolēģe
Lielā Ilze, lasi - Ilze Kļava:
- Mūsu rosīgā Kaktiņa, oficiālajā
vārdā – Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča - droši vien neapvainosies, ja visai pasaulei izstāstīšu, ka aizvadītā gada 4.novembrī
nosvinējām viņas 50 gadu jubileju.
Ikviens, kurš viņu pazīst, patiesi
izbrīnīts saka: „Nu nevar būt, ka
jau 50!”
Kāpēc Ilze izskatās vismaz par
10 gadiem jaunāka? Droši vien tādēļ, ka pusi no sava mūža nepārtrauktā projektu „ritenī” veltījusi
bērniem un jauniešiem – mazpulcēniem visā Latvijā! Bez vasaras
atvaļinājumiem, bez slimības pabalstiem, bez regulāra atalgojuma,
bet ar lielu prieku un vieglumu Ilze
ikdienā strādā mazpulku birojā,
darīdama visus nepieciešamos darbus, sākot ar sarežģītu projektu atskaišu un dokumentu sagatavošanu un beidzot ar grīdas un trauku

mazgāšanu Saulesdārza telpās. Un
tad vēl kopā ar Rīgas klubiņu jāapceļo visa Latvija – semināros, nometnēs, sporta spēlēs un projektu
forumos, mīļi uzklausot pieredzējušo un jauno mazpulku vadītāju
dažādos viedokļus, mēģinot izprast
situāciju un prātīgi risināt problēmas.
Pati viņa apgalvo, ka viss notiek
zināmā haosā, bet rezultāts parasti
ir apbrīnojami labs! Droši vien tādēļ, ka mūsu Ilze ir arī māksliniece.
Viņa prot vienā naktī sameistarot
desmit dažādas Ziemassvētku
kompozīcijas un iepriecināt Mazpulku padomi! Tāpēc viņai nākamajā dzimšanas dienā var dāvināt
skaistus priežu un egļu čiekurus!
***
Latvijas Mazpulki sveic Ilzi
Jukņēviču skaistajā dzīves jubilejā!
Lai vairojas Tavs dzīvesprieks!
Lai Tev atliek kāds brīdis un pietiek spēka un prāta parūpēties ne
tikai par mums, bet arī par sevi!
Tu mums esi vajadzīga, un mēs
Tevi mīlam!

LEPOJAMIES!

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā
Ordeņu kapituls par nopelniem
Latvijas valsts labā piešķīris Triju
Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes
(zeltītu) goda zīmi Alūksnes novada 29. Ziemeru mazpulka vadītā-

jam un Alūksnes novada mazpulku
koordinatoram Jānim Bērtiņam.
Sveicam! Lepojamies ar savu lielisko kolēģi un domubiedru!
Vēlam dzīvessparu, mazpulcēnu mīlestību un sabiedrības izpratni un atbalstu arī turpmāk!

Laikrakstā publicēti: S. Āriņas, S. Buliņas, S. Doršas, A. Lejnieces, L.
Pastares, A. Pavāres, S. Purviņas, S. Salmiņas, Z. Šteinbergas, R. Trukšas, K. Žilinskas un arhīva foto.
Paldies Amerikas Latviešu apvienības
Kultūras fondam par atbalstu avīzes
tapšanā.
Laikraksts mazpulku dalībniekiem un
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
Izdevējs: biedrība “LATVIJAS MAZPULKI”.
Redaktore: Silvija Dorša. Redakcija: Inese
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Zane Šteinberga.
Izdošanu atbalsta Arvīds Bļodnieks
un tautieši ASV.

Iespiešana apmaksāta no projekta
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM
Jaunatnes politikas valsts programmas
2016. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

Lai svinam Baltā galdauta svētkus!
INA SMELCERE, JERSIK AS MAZPULKA VADĪTĀJA

2016. gada mazpulku konferencē izskanēja Latvijas simtgades biroja aicinājums ikvienam Latvijas
iedzīvotājam un Latvijai piederīgajam visā pasaulē 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – kopā ar saviem
tuvajiem svinēt Baltā galdauta
svētkus.
Biedrības Latvijas Mazpulki vadītāji, atsaucoties aicinājumam,
svinēja Baltā galdauta svētkus likteņupes Daugava kreisajā krastā,
stāstos atceroties seno nodarbošanos - plostu pludināšanu uz Rīgu.
Galdā bija likts mājas apstākļos ražots cienasts - rudzu maize, siers,
cepts speķis, brūnā plātsmaize un
tēja jeb plostnieku ēdiens.
Ceļs uz Jēkabpils novada Dunavas pagastu, kur ir piemineklis koku pludinātājiem, mazpulku vadītājus aizveda no Līvāniem, kur notika Latvijas Mazpulku sporta
spēles. Ar Līvānu BJC gādību un
Jersikas pamatskolas direktores I.
Jaunušānes aktīvu atbalstu vadītāji
no Daugavas labā krasta pārcēlās
ar pārceltuvi uz kreiso krastu. Jaukā pavasara dienā tur mūs sagaidīja
un mazpulku vadītāju kopā būšanu
ar saviem stāstiem par pagastu un
cilvēkiem, kuri dzīvo likteņupes
abos krastos, pavadīja Dunavas pagasta pārstāve R. Baltaruņķe.
Tādi izvērtās Baltā galdauta
svētki mazpulku vadītājiem. Dziedot “Daugav’s abas malas” un daloties piedzīvotajā, vadītāji devās atpakaļ pie saviem sportistiem Līvānos.
***
Latvijas Mazpulku padome aicina mazpulkos turpināt šo lielisko,
jauno tradīciju, gan 4.maijā pieda-

loties Baltā galdauta svētkos savā
pašvaldībā, gan veidojot šos svēt-

kus pašiem savā ģimenē, mazpulkā
vai skolā.

Es mīlu latviju!
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“Geidās” godā tur latvisko mantojumu
ZANE ŠTEINBERGA, mazpulku
mediju un projektu koordinatore

Mazpulku padomes locekles,
307. Džūkstes mazpulka vadītājas
Gundegas Jēkabsones un viņas ģimenes bioloģiskā zemnieku saimniecība ‘’Geidas’’ ir saņēmusi kultūras zīmi “Latviskais mantojums”.
Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un
daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem.
Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un
rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas,
kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un
prasmes, svinēt latviskos svētkus.
Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un
daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to ap-

meklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm. Savukārt, tūristam šī zīme palīdz atpazīt vietas,
kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un
prasmes, kā arī svinēt latviskos
svētkus.
Gundega Jēkabsone saka: - Paldies tiem, kas izvirzīja, kas novērtēja, bet īpašais paldies Tukuma informācijas centram, kura darbinieki pirms daudziem gadiem iedvesmoja ar rosinājumu: “Vai Jūs
nevarētu atvērt savu saimniecību
tūristiem?! Latvijas lauku tūrismā
ir pieejami visādi eksotiskie dzīvnieki, bet pietrūkst mūsu tradicionālo.” Tā nu pamazām ir tapis stāsts
par pienu, kuru izstāstīt palīdz mūsu folklora, tradīcijas, senie darbarīki, no vecākiem un vecvecākiem
mantotās prasmes un vērtības.
Džūkstes mazpulcēni ir tie viesi
“Geidās”, kas šeit nu jau tradicionāli ik vasaru izbauda kultūras un
sadzīves mantojumu plašāk nekā

citi tūristi. Mazpulcēni apgūst ne
tikai “Piena ceļu” caur latviešu folkloru un senajām tradīcijām un
prasmēm, bet katru gadu mēs kopā gatavojam kādu ēdienu no mū-

su ģimeņu kulinārā mantojuma,
ejam pirtī un mācāmies siet pirtsslotas, izzinām ārstniecības augus
un apgūstam citas tradicionālās
prasmes lauku sētā. Jau nākamajā

vasarā atkal būsiet laipni gaidīti! Šī
zīme ir novērtējums, bet vairāk laikam pienākums arī turpmāk saglabāt un daudzināt latvisko mantojumu.

Iepazīstot
vēstures lappuses
MĀRA KRAULE, 808.PUZES MAZPULKA
VADĪTĀJA

Latviešu karavīrs laikmetu griežos
KRISTIĀNA MUKĀNE, RK BRĪVPRĀTĪGĀ

Latvijā novembris ir patriotu
mēnesis. Biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” 2011. gadā aizsāka tradīciju – neilgi pirms Lāčplēša dienas ārpus Rīgas organizēt patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešos dziļāku
izpratni par Lāčplēša dienas un 18.
novembra nozīmi Latvijas vēsturē,
kā arī skaidrotu armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.
Šogad pasākums “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” norisinājās
Bauskā 3. un 4. novembrī, pulcējot
ap 300 jauniešu vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – jaunsardzes,
„Latvijas Mazpulkiem”, Latvijas
Skautu un gaidu centrālā organizācijas, kā arī Bauskas novada skolu
jaunatni. Šāds pasākums, gaidot
Lāčplēša dienu, kļuvis par tradīci-

ju un ik gadu notiek citā novadā.
Pasākumu organizēja biedrība
„Latvijas ģenerāļu klubs” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību,
Jaunsardzes un informācijas centru, Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem
un Rīgas Brīvostu.
Pasākums sākās ar jaunsargu,
skautu, mazpulcēnu un vietējo
skolēnu kopīgām nakts orientēšanās sacensībām pirmajā vakarā.
Divu dienu laikā vairāk nekā divsimt jauniešu no dažādām Latvijas
vietām iepazina Bauskas novadu,
tā vēsturi un cilvēkus, kā arī tikās
ar Nacionālo Bruņoto Spēku pārstāvjiem.
Otrajā dienā Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis Bauskas Kultūras centrā vadīja lekciju jauniešiem par
valsts aizsardzību “Kā mēs sargājam Latviju?”. Lekcijā jaunieši varēja uzzināt par Latvijas aizsardzī-

bas spējām un to stiprināšanu, jauno valsts aizsardzības koncepciju
un NATO Varšavas samita lēmumiem, karavīru rūpēm par vides
aizsardzību Ādažu poligonā, kā arī
aizsardzības nozares aktualitātēm
un īstenotajiem projektiem. Tāpat
ministrs ar jauniešiem pārrunāja
to, kādas ir viņu iespējas iesaistīties
valsts aizsardzībā.
Noslēgumā dalībnieki devās lāpu gājienā uz pieminekli «Par Latvijas brīvību kritušajiem», kur notika svinīgā lāpu – gaismas nodošanas ceremonija Latvijas novadiem. Nākamgad pasākums notiks
Jaunjelgavā.

Decembra sākumā 808. Puzes
mazpulka mazpulcēniem, pateicoties Puzes pagasta bibliotekārei Andai, bija iespēja apmeklēt vietas, kas
glabā mūsu valsts vēstures liecības.
Pirmais apskates objekts bija
Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē.
Muzejs bagātīgi un saistoši stāsta
par Otrā pasaules kara darbību
Kurzemes cietoksnī un tālākajiem
latviešu karavīru likteņiem. Te apskatāma I un II Pasaules kara vēstures ekspozīcija ar novadpētnieciska
un militāra rakstura priekšmetu
kolekciju, Yl – 2 lidmašīna, bruņutransportieris, Sarkanās armijas
tanks, izstaigājami restaurētie tā
laika ierakumi un bunkuri. Lai arī
Zantē sniega sega bija krietni bieza,
tas netraucēja ekskursijas dalībniekiem gūt paliekošus iespaidus, jo

visi, kuriem jautāju par interesantākajiem objektiem, nekavējoties minēja tieši Zantes muzeju. Ziemā
Zantes muzejs ir slēgts, bet tā vadītājs bija pretimnākošs un uzņēma
mūs, pēdējo ekskursantu grupu
2016. gadā.
Pēc tam braucēji apskatīja Lestenes luterāņu baznīcu. Lestenes
draudzes priekšniece interesanti
pastāstīja par baznīcas atjaunošanu,
un paveikts tiešām daudz, ja atceramies, kāda tā izskatījās, kad to atguva Lestenes draudze.
Sniega sega un sērsna traucēja
atsevišķo kapa kopiņu apskati, bet
kopumā brauciena dalībnieki guva
papildus zināšanas par Lestenes
Brāļu kapiem un iepazina to teritoriju, ieklausījās stāstījumā par karavīru likteņiem, par to, kā viņi cīnījās par mūsu zemi gan vasaras karstumā, gan ziemas sala spelgonī.

Īpašs piedzīvojums, uzkāpjot uz tanka Zantē.
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Galveno balvu iegūst Ilzenes mazpulcēni
SARMĪTE SALMIŅA, ILZENES
MAZPULKA VADĪTĀJA

Latvijas Reģionu Televīzijas
“Re:TV” raidījumu cikla “Es varu
būt zaļš” 4. sezonas skolēnu konkursā galveno pateicības balvu ieguva Ilzenes pamatskolas mazpulka
dalībnieki, rubrikā “Vides draugi”
popularizējot dabai draudzīgus tīrīšanas līdzekļus. Rubrikā “Vides
draugi” piedalījās desmit klases no
dažādām Latvijas vietām, demonstrējot, kā viņi palīdz uzlabot vides
stāvokli Latvijā.
Mēs apkopojām dabai draudzīgu
tīrīšanas līdzekļu receptes, kopā ar
vecākiem tās izmēģinājām un labākās prezentējām gan vietējiem iedzīvotājiem, gan televīzijas skatītājiem. Piemēram, kā, izmantojot sāli

un citronu, notīrīt gaļas dēlīti, vai kā ar kartupeļu cieti un ūdeni notīrīt logus. Mēs izgatavojām arī magnētiņus, kuros bija apkopotas labākās receptes. Magnētiņi ir piestiprināmi pie ledusskapja, lai mums būtu
vienkāršāk atcerēties un lietot šīs
unikālās receptes.
Mēs konkursa “Es varu būt zaļš”
ietvaros televīzijas skatītājiem pastāstījām arī par darbu savā mazpulka siltumnīcā, kurā jau piecus gadus
audzējam tomātus un dažādus puķu
un dārzeņu stādus, mēslošanai izmantojot augu vircu. Parādījām, kā
nātru vircu gatavojam un izmantojam mēs. Mazpulka dalībniece An
dra Ance Brūniņa izstrādāja arī savu
mazpulka projektu par tēmu ”Tīrām
zaļi!”, prezentēja to arī Vidzemes
mazpulku forumā Priekuļos.

Raidījumu cikla noslēgumā projekta īstenotājiem un pārstāvjiem
no Latvijas Vides aizsardzības fonda
un Dabas aizsardzības pārvaldes,
noskatoties visus Re:TV komandas
izveidotos sižetus, bija jāizvērtē, kura ir videi draudzīgākā un vērtīgākā
idejas realizācija. Liels bija mūsu
prieks, kad uzzinājām, ka galveno
pateicības balvu saņēmām mēs!
Pavasarī varēsim doties apmaksātā ekskursijā uz kādu pašu izvēlētu dabas objektu.
Ilzenes mazpulcēni desmit mēnešu garumā piedalījās arī Latvijas
Lauku konsultācijas un izglītības
centra rīkotajā konkursā “Šodien
laukos”, kurā katru mēnesi veicām
pa lielajam uzdevumam un vēl dažus papilduzdevumus. Konkursa
ietvaros zīmējām, sacerējām dzeju,

Aicina Daugmales
skolas muzejs
ANDRIS CEĻMALNIEKS, DAUGMALES PAMATSKOLAS DIREKTORS

Lāčplēša dienā, 11. novembrī,
Ķekavas kultūras namā tika pasniegta fonda „Lāčplēsis” Goda zīme Daugmales pamatskolai. Ar
Lāčplēša Goda zīmi bronzā apbalvotā Daugmales pamatskola godināta par ieguldīto darbu, vācot,
apkopojot materiālus par Pirmā
pasaules kara kaujām Daugmalē
un uzturot dzīvu latviešu strēlnieku piemiņu. Apbalvojumu piešķir
Latvijas Valsts aizsardzības fonda
“Lāčplēsis” valde.
11. novembrī Daugmales pamatskolā tika vērtas durvis Daugmales skolas muzeja jaunajām telpām. Skolas muzeja sūtība ir saglabāt un pētīt liecības par skolu un
pagastu, jo, gadiem ejot, fakti no
atmiņas zūd, tāpēc ir liels gandarījums, ka to visu var saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.
Lai tas notiktu, ir nepieciešamas
vismaz divas lietas – cilvēks, kurš
to dara, un telpa, kur materiālus
uzkrāt un izvietot. Ar pirmo Daugmales skolai ir paveicies – muzeja

pedagoģe, mazpulka “Dzirkstelīte”
vadītāja Zinaida Matisone jau kopš
1972. gada gan aizrautīgi veido
skolas dzīvi, gan nodarbojas ar vēsturisku materiālu saglabāšanu.
Telpas skolas muzejam ir īpašs
stāsts. Muzeja materiāli kā bārenīši ir klīduši pa skolas ēku no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem. Vienmēr skolas muzejam ir bijusi pabērna loma, jo
obligātā mācību procesa nodrošināšana tikusi stādīta pirmajā vietā. Tomēr līdz ar Daugmales
daudzfunkcionālā centra un tur
esošās jaunās virtuves atklāšanu
2011. gadā sākās pārmaiņas arī
skolas ēkā. Zuda nepieciešamība
pēc atsevišķām noliktavas telpām.
Tad arī tika izstrādāts projekts
skolas muzejam.
Un tā 2016. gada Lāčplēša dienā
tika atklātas jaunās Daugmales
skolas muzeja telpas. Mūsu muzejā
ir ekspozīcijas, kas veltītas skolai,
Daugmales mazpulkam „Dzirkstelīte”, Daugmales pagastam, Daugmales pilskalnam un Nāves salai.
Materiālu un eksponātu sagādāšanā aktīvi ir iesaistījušies gan skolē-

ni, gan viņu vecāki, un šis process
ir nepārtraukts.
Patiess prieks, ka Ķekavas novada dome un Daugmales skolas vadība ir saskatījusi muzeja nepieciešamību kā prioritāru un idejiski un
finansiāli atbalstījusi tā atjaunošanu. Kopīga darba rezultātā ir iegūtas jaunas, skaistas un modernas
telpas, kurās ir patīkami un ērti
strādāt.
Īpašs lepnums par Daugmales
skolas absolventi un bijušo mazpulka dalībnieci Madaru Jankoviču, kura varēja izveidot muzeja
māksliniecisko tēlu, kas patīk visiem muzeja apmeklētājiem. Lepnums par mūsu Zinaidas Matisones sagatavoto mazpulcēnu gidu
komandu. Kristiāna Viša, Monta
Bergmane, Betija Alaine, Samanta
Kaļķe, Evita Sīmane un Ritvars
Pelsis uzticīgi kalpo muzejam jau
piekto gadu.
Mēs vēlamies dalīties savā priekā, tāpēc aicinām apmeklēt mūsu
skolas muzeju. Apmeklējumu varat
pieteikt, sazinoties ar Zinaidu Matisoni (tālr. 26592003) .
Gaidīsim ciemos!

plānojām tūrisma maršrutu, audzējām augus, piedalījāmies talkā, gatavojām ziemas krājumus u.c. 42 ko-

mandu konkurencē ieguvām augsto
5. vietu. Par dalību šajā konkursā
saņēmām diplomus.

Es mīlu latviju
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Zvaigznes dienā tikāmies “Pikšās”
Semināru atbalsta Zemkopības
Ministrijas Lauku atbalsta dienests
SILVIJA DORŠA

Pirms 88 gadiem Kārlis Ulmanis
iedvesmoja Latvijas Mazpulku dibinātājus, tāpēc tieši viņa dzimtajā
vietā meklējām iedvesmu un spēku
mūsu lielajiem darbiem, ejot pretī
Latvijas valsts simtgadei. Sniegi un
sals neatturēja mazpulku vadītājas
no visdažādākajām Latvijas pusēm
6.janvārī doties ceļā uz Dobeles novada Bērzes pagastu, lai Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā - dzimtajās
mājās “Pikšās” tiktos Vislatvijas
mazpulku vadītāju 2017.gada ievadseminārā.
Mājīgajās semināra telpās visi ieradāmies lieliskā noskaņā, un, pateicoties gan tikšanās organizatorēm Randai, Ilzītei un Austrai, gan
“Pikšu” muzeja darbiniekiem, gan
erudītajiem un savā darbā patiesi
ieinteresētajiem nodarbību vadītājiem, divas dienas pagāja, darbīgi
un saturīgi pievēršoties mazpulku
darba dažādiem aspektiem.
LM padomes priekšsēdētāja vietniece Ilze Kļava prezentēja LU doktoranta Māra Pavlova pētījuma par
interešu izglītības lomu vērtību audzināšanā Latvijā mazpulku versijas rezultātus un secinājumus.
Jau ilgus gadus mums vēsturiski,
emocionāli un pilnīgi noteikti – arī
praktiski vajadzīgais mazpulku
darba centrs “Saulesdārzs” kā karsts
kartupelis “tiek mētāts no rokas rokā”, nāk un iet gadi, un skumjā pamestības nenoteiktība turpinās.
Šobrīd atkal radušās jaunas Saulesdārza nākotnes ieceres. Kādas

mums – Latvijas Mazpulku vadītājiem ir iespējas optimizēt savus
iekšējos radošos resursus jauna,
XXI gadsimta jaunatnes vajadzībām atbilstoša centra satura veidošanai? Kā radošo pieeju dažādība
var palīdzēt veidot unikālus un
līdzdarboties motivējošus risinājumus? Vita Brakovska no biedrības
“Zināšanu un inovācijas sabiedrība”( ZINIS) atraktīvi un iesaistoši
vadīja radošo NEdarbnīcu “Saules-

Hei, Tevi gaida
Saulesdārzā!

ZANE ŠTEINBERGA, LATVIJAS

MAZPULKU BRĪVPRĀTĪGO KOORDINATORE

Jauno gadu iesākot, gribas teikt
LIELU un ĪPAŠU PALDIES mūsu
Rīgas Klubiņa brīvprātīgajiem jauniešiem! Viņi cītīgi visu pagājušā
gada decembri zīmēja, grieza,
kombinēja, līmēja un visādi citādi
radoši darbojās, lai taptu mūsu
Ziemassvētku apsveikumu kartiņas, ko sūtīt visiem draugiem un
sadarbības partneriem!
Mums ir visvisvislabākie brīvprātīgie!
Un viņi gaida jaunus biedrus!
Mazpulcēns paliek mazpulcēns
arī pēc tam, kad ir pabeidzis skolu

un savas gaitas mazpulkā. Lai vairotu šo apziņu un sagādātu prieku
nākamajiem mazpulcēniem, aicinām tos, kuri beiguši skolas gaitas
savā pilsētā un ir devušies apgūt
citas zinības Rīgā, pievienoties
Latvijas Mazpulku Rīgas Klubiņam!
Arī tie, kuri nedzīvo Rīgā, būs
ļoti laipni gaidīti pievienoties uz
reģionālajiem pasākumiem. Tā ir
iespēja labi pavadīt laiku ar domubiedriem, kā arī palīdzēt radīt tikpat jautrus un izglītojošus pasākumus tagadējiem mazpulcēniem,
kādus esat izbaudījuši paši.
Visi esam savējie, tāpēc nekautrējies zvanīt (29108582) vai rakstīt
steinberga.zane@gmail.com!

dārzs – dāvana Latvijai un mazpulkiem simtgadē”.
Savukārt Reinis Širokovs kopā
ar semināra dalībniekiem iedziļinājās tēmā “Mazpulka vadītājs –
mentors”.
Galvenā krājumu glabātāja Ilga
Ķipsne iepazīstināja ar Latvijas
Mazpulkiem veltītās ekspozīcijas
materiāliem “Pikšās” un pārrunāja
ar mums šīs ekspozīcijas papildināšanas iespējas. Tātad – blakus ci-

tiem darbiem mazpulki aicināti
apkopot savu vēsturi un rast iespēju tajā dalīties ar “Pikšu”muzeju.
Zvaigznes dienas novakarē brīnišķīgu brīdi sagādāja etnomūziķe
Dārta Apsīte ar domubiedriem.
Tukšojot pašdarināto dāvanu grozu, viena otru iepazinām tuvāk, uzzinot, kādi ir vaļasprieki vai nodarbes, kas katrai ļauj aiziet no ikdienas rūpēm un sasilda sirdi.
Otrā rītā ritēja spraiga un radoša

darba sesija “Mazpulcēna projekts
– ko ar to vēlamies panākt un kā?”.
Emocionāli un patriotiski uzlādējoša bija Ilgas Ķipsnes vadītā
ekskursija Kārļa Ulmaņa dzimtajās
mājās. Tāds sāpīgi dzidrs latviskas
dzīvesziņas malks!
Pirms doties mājup, Staļģenes
mazpulka vadītāja Anda Skrupska
aicināja mūs uz praktiskā radošuma stundu, kā aizvien, iemācot kolēģēm ko jaunu.
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“Izauguši Latvijai 2016”
ELĪZA BRŪKLENA, RK BRĪVPRĀTĪGĀ

Šogad tradicionālais Rīgas klubiņa brīvprātīgo pasākums “Izauguši Latvijai” norisinājās īpašā laikā un īpašā vietā – no 11. līdz 13.
novembrim Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšas”. Kur nu vēl
labāka vieta Mazpulku pasākumam! Šī gada jauninājums bija tas,
ka drīkstēja piedalīties arī nepilngadīgie klubiņa biedri.
Pirmais uzdevums mūs sagaidīja jau izbraucot – bija jāiemūžina
“katras automašīnas kolektīva”
ceļš uz “Pikšām”, un kā obligāta –
bilde, noliekot svecītes kādā piemiņas vietā, jo tā taču bija Lāčplēša diena. Pēc tam, kad visi bija ieradušies un iekārtojušies, mums
bija dota vienreizēja izdevība kļūt
par populāru latviešu grupu dalībniekiem. Ar to vakars vēl nebeidzās, patiesībā tas pat ievilkās,
spēlējot spēles un iepazīstot vienam otru tuvāk.
Otrā diena bija aktivitātēm piepildīta. No rīta Linda Medne pār-

baudīja, cik labi spējam saprasties,
kas ir ļoti svarīga prasme, organizējot Mazpulku pasākumus, un
aicināja padomāt par saprātīgu vides resursu izmantošanu. Savukārt
Artis Treimanis no “Tērvetes tauriņiem” un “Sveču darbnīcas” pastāstīja par to, kas kopīgs svecēm
un tauriņiem, un kā ir būt par jauno uzņēmēju Latvijā.
Pēc pusdienām bija laiks iepazīties ar vietu, kas mūs tik laipni uzņēmusi, un cilvēku, kuram jāpateicas par Mazpulku kustību Latvijā,
– brīvprātīgos gaidīja ekskursija
pa Kārļa Ulmaņa muzeju, kuras
laikā bija ne tikai nopietni jāklausās, bet arī jāatbild uz nopietniem
jautājumiem, un tika uzdoti tikpat
nopietni mājasdarbi, kas mums
lika aizdomāties par tēvzemes un
ģimenes nozīmi.
Vakars iesākās ar lieliem darbiem, gatavojoties nu jau tradicionālajām svinīgajām vakariņām.
Sēžot pie pašu klāta galda ar neiztrūkstošiem pelēkajiem zirņiem
un štovētiem kāpostiem, varējām

vērot cīnāmies ne vien Lāčplēsi un
Melno bruņinieku, bet arī Laimdotu un Spīdalu. Sveču gaismā,
dziedot himnu, radās īsta svētku
sajūta.
Trešās dienas rītā pie mums viesojās Karīna Vītiņa un Anita Pedane no Personības pilnveidošanas centra. Viņas mācīja vienkāršas metodes, kā padarīt dzīvi labāku. Daļa klubiņa biedru gan
atklāja, ka daudzas no tām jau pazīst un lieto.
Mūsu pēdējais veicamais uzdevums, protams, bija izvērtēt nu jau
pagājušā gada Mazpulku pasākumus un likt galvas kopā, kā tos vēl
varētu uzlabot. Kad tas bija izdarīts, varēja atviegloti uzelpot un
saņemt sertifikātu, kas apliecina
dalību Latvijas Mazpulku brīvprātīgo apmācībās “Izauguši Latvijai
2016”, kā arī nofotografēties kopbildē.
Tā bija lieliska un noderīga nedēļas nogale lieliskā sabiedrībā!
Vislielākais paldies Zanei un Patrīcijai, kas to visu sarīkoja!

Augsim savam novadam!
ZANE ŠTEINBERGA

20. septembrī Ludzas bērnu un
jauniešu centrā, bet 20. oktobrī
Jaunpils novada domē tikās mazpulcēni un lēmumu pieņēmēji.
Šādas tikšanās tiek rīkotas ar
mērķi veicināt strukturētu dialogu
starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī atbildīgajiem par
jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinātos, kādu devumu viņi sniedz savai
un novada attīstībai, mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam
vajadzīgu darbu un iedvesmotu
pašvaldības atbalstīt šo jauniešu
darbus un idejas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada dzīvi.
Tikšanās pirmajā daļā mazpulcēni savā starpā iepazinās, apguva
komunikācijas pamatus, radīja idejas ideālam novadam un gatavoja
prezentāciju “Es savam novadam
biju, esmu un būšu”, ko vēlāk prezentēt novadu pārstāvjiem.
Savukārt dienas otrajā daļā tikšanās moderatore Austra Pavāre
iepazīstināja klātešosos ar tikšanās
mērķi un biedrību „Latvijas Mazpulki”. Pašvaldību pārstāvji iepazīstināja mazpulcēnus ar lēmumu
pieņemšanas procesu novadā.
Mazpulcēni uzstājās ar savu prezentāciju „Es savam novadam biju,
esmu un būšu”. Noslēguma daļā
jaunieši grupās prezentēja savus
radošos plakātus par tēmu ‘’Mans
sapņu novads’’, un tam sekoja jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusijas par to, kāds ir labums no
jauniešu organizācijām novadā un
kā mazpulki var palīdzēt novadam
attīstīties.
Diskusiju dalībnieki secināja, ka
mazpulkiem ir liela nozīme vidē,
novadā un Latvijā. Mazpulku vadī-

tājas atzina, ka šādas tikšanās dod
atkal jaunu enerģiju un prieku darboties tālāk un noteikti ir jāatkārto
pēc kāda laika, lai pārrunātu paveikto. Kā kopīga atziņa no pasā-

kuma jāuzsver tas, ka Mazpulku
kustība ir vairāk jāpopularizē kā
novada pozitīvā tēla veidotājs, jo tā
ir pamats aktīvai sabiedrībai nākotnē.

Izauguši latvijai
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Padurē jubileju
sagaida ar darbu
Inguna Spuleniece, laikraksts
‘’Kurzemnieks’’

„Kad toreiz runājāt par mazpulkiem, nesapratu, ko gribat, bet tagad saku milzu paldies par to, kā
kopjat savu dārzu,” atzina uzņēmuma Upeskalni AB līdzīpašniece
Baiba Mikāla, atzīmējot 25 gadus
kopš Padures mazpulka atjaunošanas.
Padurnieki mazpulka dzimšanas dienu un projekta “Audzēsim
dārzeņus labdarībai Padurē!” noslēgumu svinēja 21.oktobra vakarpusē. Lielā torte bija pašu pelnīta,
pārdodot savā dārzā izaudzēto
Hercoga Jēkaba tirgū. Mazpulka
un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles vadītāja
Vigra Leismane pastāstīja, ka no

46 skolēniem aktīvi ar ideju aizraujas ap 30 bērnu, bet rudenī un pavasarī apstrādāt zemi un vākt ražu
dodas visa skolas saime.
Izaudzētie dārzeņi un garšaugi
noder pagasta pasākumos, par ziedojumiem tiek pārdoti tirdziņos,
šogad konservēti un nodoti arī
mazpulcēnu ģimenēm.
V.Leismane teica paldies visiem
mazajiem censoņiem, pagasta pārvaldei par transportu, B.Mikālai
par mazpulcēnu rīcībā nodoto zemi, kā arī Ivetai Freimanei, kura
pirmos trīs gadus vadīja atjaunoto
mazpulku.
Padures mazpulks bija viens no
pirmajiem Latvijā atdzimušajiem.
Iveta atceras: „Tas bija tukšais periods, kad pionieru organizācija
beidzās, bet vietā nekā cita nebija.

Mēs paši par mazpulkiem daudz
nezinājām, tas bija izaicinājums.”
Mazpulcēniem par cītīgu strādāšanu vasarā tika ballīte, katram
draudzības rokassprādze un dāvanu karte no pašvaldības uz “Zilajiem brīnumiem” Liepājā.
Protams, netrūka arī krāšņu
mārtiņrožu un labu vārdu!
Vigra Leismane uzrunāja bērnus: „Kad darba ir daudz, dzirdēts: „Es vairs mazpulkā nenākšu.”
Ceru, ka nāksiet gan, jo viena visas sadāvinātās puķes iestādīt nespēšu.” Uz to bērni atbildēja ar
solījumu turpināt. „Viena lieta ir
kaut ko iesākt, bet pats lielākais
sasniegums – turpināt garus gadus,” viesi vēlēja mazpulcēniem
daudz spēka un lielāku dārzu, ko
kopt.

PAAUDZES. Vadītāju Vigru Leismani sveikt dodas padurnieku Māliņu dzimta: māsas Kate Māliņa, Agate Vētrāja, Teiksma Zvirbule, viņu draudzene
Iveta Upeniece un mazpulcēni otrajā paaudzē – Hārdijs Māliņš, Aleksis Vētrājs un Laura Vanaga. Agatei mazpulcēnu laiks palicis prātā ar interesi par
lauku darbiem, tikšanos ar draugiem vasarās un braucienu uz Basiem, kur
bijis jāved rādīt ražu. Viņas septiņgadīgais dēls Aleksis jau tagad piedaloties mazo mazpulcēnu asniņu projektos.
Foto Aivars Vētrājs

FORUMU LAUREĀTI 2016

LATGALES MAZPULKU
PROJEKTU FORUMS
7 . OKTOBRĪ, KRĀSLAVĀ
Baltinavas vidusskolas mazpulks
1. vieta – Viktorija Kušnire,
Liturģiskās procesijas karogi un
to izmantošana Baltinavas Kunga
Jēzus pasludināšanas romas katoļu
baznīcā
Izvaltas mazpulks
3. vieta – Lāsma Batarāga, Mans
veselības dārzs
3. vieta – Sanija Bogdāne, Mans
veselības dārzs
132. Kalupes mazpulks
1. vieta – Elvis Zeps, Bišu maizes
produkti
Atzinība – Matīss Sarkanis, Burkānu
audzēšana
470. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
mazpulks
2. vieta – Antra Umbraško, Ķirbji
Atzinība – Ligija Zukule, Kartupeļi
Krāslavas pamatskolas mazpulks
1. vieta – Laura Kurpenika, Gurķu
audzēšana
2. vieta – Artis Krikovs, Kartupeļu
audzēšana
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mazpulks “Ceļteka”
2. vieta – Guntis Ungurs, Ārstniecības augu audzēšana
Atzinība – Evelīna Vivate, Ārstniecības augu audzēšana
Mežvidu mazpulks “Cielaviņa”
1. vieta – Kristofers Kairišs, Piena
produktu parāde
Atzinība – Leo Grišulis, Adīšana
Atzinība – Sandis Barančuks, Artis

Grišulis, grupas projekts Mežvidiem un Latvijai
Nautrēnu mazpulks
1. vieta – Santa Gricāne, Dālija
manā dārzā
3. vieta – Rinalds Ludboržs, Meža
burtnīca
3. vieta – Sofija Sjakste, Kartupeļu
pētījums
3. vieta – Diāna Zane Razgale,
Garšaugu audzēšana
3. vieta – Sarma Rancāne, Piena
produktu parāde
Atzinība – Marika Viktorija Skabe,
Rotaslietas
Atzinība – Iveta Silaraša, Vasaras
puķes
Atzinība – Elēna Marija Daukste
Saleniece, Suns - mājas sargs
407. Pasienes mazpulks
1. vieta – Zane Apele, Kabaču
audzēšana
1. vieta – Sergejs Martincevs, Karina Mitroščenko, grupas projekts
Iepazīsti savu apkārtni
2. vieta – Irina
Adeļeviča, Liliju
audzēšana no sēklām
2. vieta – Maksims Avdejenoks,
Anželika Truhanova, Labie darbi
3. vieta – Anastasija Kazaka, Ārstniecības augi
252. Rugāju mazpulks
2. vieta – Dita Stivriņa, Kazu
audzēšana
2. vieta – Samanta Kukurāne,
Tomāti
3. vieta – Dārta Stivriņa, Puķes
manā dārzā
Atzinība – Aivita Žogota, Mans
ieguldījums mājsaimniecībā
518. Salnavas mazpulks
1. vieta – Marija Skangale, Saulespuķes
Atzinība – Nauris Kivlis, Burkānu
audzēšana
LATGALES - ZEMGALES
MAZPULKU PROJEKTU FORUMS
8 . OKTOBRĪ, SŪNĀS
Ābeļu mazpulks
Atzinība – Raivo Stūrmanis, Gardais kartupelis
286. Bārbeles mazpulks
2. vieta – Emīls Reķis, No čiekura

līdz lietaskokam	V
Ciblas mazpulks
2. vieta – Jānis Kalvāns, “No čiekura
līdz lietaskokam”
104. Dagdas mazpulks
2. vieta – Jolanta Vrubļevska, Kartupeļu pētījums
2. vieta – Elīna Staģe, Ārstniecības
augi
Atzinība – Dana Grebņova, Mežs
Grāveru mazpulks
Atzinība – Angelina Antonova,
Kabači
Jēkabpils BJC mazpulks
1. vieta – Dana Atroščenkova, Picas
garšvielas
1. vieta – Valters Verečinskis, Lilijas
60. Krustpils mazpulks
1. vieta – Matīss Navenickis, Kartupeļu pētījums
Atzinība – Anželika Degterjova,
100 tautas dziesmas
Atzinība – Sjuzanna Sileviča, 100
tautas dziesmas
Atzinība – Diāna Cakule, 100 tautas
dziesmas
Atzinība – Zinta Prodniece, 100
tautas dziesmas
279. Līvānu mazpulks
1. vieta – Mārīte Balgalve, Rokdarbi
2. vieta –Aleksandrs Romanovskis,
Dubnas upes ūdens kvalitāte
3. vieta – Skaidris Skutelis, Klimatisko faktoru pētījumi	V
64. Lubānas mazpulks
Atzinība – Paula Stradiņa, Kartupeļu pētījums
116. Neretas mazpulks
1. vieta – Samanta Bukša, Kartupeļu pētījums
1. vieta – Sandis Gadišķis, ZPD
“Skolēnu valoda un nevaloda mūsu
skolā”
2. vieta – Sandris Kalniņš, Vasaras
puķu stādu audzēšana
3. vieta – Sintija Gadišķe, Ķiploku
audzēšana
Rēzeknes mazpulks “Taurenītis”
2. vieta – Daniels Mošerenoks,
Kartupeļu pētījums
3. vieta – Baiba Jušķeviča, Kartupeļu pētījums
Atzinība – Agris Korsaks, Kartupeļu

pētījums
1055. Rožupes mazpulks
3. vieta – Daniela Ļisicka, Sīpolu
audzēšana
295. Seces mazpulks
1. vieta – Rainers Barbinjagra, Una
Livmane, Labi dzīvot Sēlijā
1. vieta – Vita Lazdauska, Mazie
asniņi
Sunākstes mazpulks
3. vieta – Matīss Brūklens, Pupu
audzēšana
748. Sūnu mazpulks
1. vieta – Linda Ozoliņa, Garšaugi
1. vieta – Anna Fedulova, Meža un
purva ogas
3. vieta – Artūrs Turkupols, Ārstniecības augi
Atzinība – Estere Bizauska, Pirts
slotas
Šķeltovas mazpulks
Atzinība – Viktorija Sobiļa, Lilijas
36. Viesītes mazpulks
2. vieta – Gustavs Šēnbergs, Gaļas
teļu audzēšana
2. vieta – Aleksandrs Koļesņiks,
Ķiploku audzēšana
3. vieta – Ieva Donoseviča, Kartupeļu pētījums
Atzinība – Annija Liepiņa, Mans
veselības dārzs
VIDZEMES MAZPULKU
PROJEKTU FORUMS
15 . OKTOBRĪ, PRIEKUĻOS
196. Bejas mazpulks
1. vieta – Kristofers Baldiņš, Bejas
mazpulka vēsture
1. vieta – Niklāvs Forsters, Aitas
1. vieta – Kristers Zābaks, Kartupeļi
2. vieta – Elizabete Baldiņa, Lilijas
2. vieta – Tīna Sloģe, Zemenes
Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte”
1. vieta – Betija Alaine, Monta
Bergmane, grupas projekts Nāvessalai 100
1. vieta – Alīna Davidenko, Kartupeļu pētījums
2. vieta – Rainers Stauro, Mans
zivju dīķis
3. vieta – Esmeralda Barone, Mans
veselības dārzs
Atzinība – Oto Lūsis, Auzas

687. Ērģemes mazpulks
1. vieta – Elvita Zīle Dica, Lilijas dārza karalienes
126. Ēveles mazpulks
2. vieta – Elizabete Kuple, No piena
līdz sieram
2. vieta – Alīna Kalniņa, Ķiploki
Atzinība – Elza Zute, Lilijas mazpulcēna dārzā
542. Galgauskas mazpulks
3. vieta – Dārta Rūse, Jānis Kuciks,
Rendijs Indars Dikmanis, grupas
projekts Stiprie, ņiprie, veselīgie
Ilzenes mazpulks
1. vieta – Rihards Salmiņš, Broileri
2. vieta – Roberts Mednis, Eduards Līdumnieks, grupas projekts
Šodien laukos
Atzinība – Zane Klētniece, Pupiņu
audzēšana
239. Kārķu mazpulks
2. vieta – Ralfs Aušts, Kartupeļu
šķirņu salīdzināšana
3. vieta – Megija Krūmiņa, Manas
ģimenes 100 receptes Latvijai
Liepupes mazpulks
2. vieta – Ieva Rudzīte, Kartupeļu
pētījums
2. vieta – Linda Lavrenova, Paprika
3. vieta – Jānis Mantiņš, Mazpulcēnu Trušmīļu skola
662. Liezēres mazpulks
1. vieta – Terēze Stepiņa, Gurķi
1. vieta – Intars Briedis, Gurķi
2. vieta – Sintija Briede, Zirņi
3. vieta – Laine Lana Pundure, Cāļi
3. vieta – Signe Lāsma Strazdiņa,
Asteres
Atzinība – Māra Madara Imša, Cāļi
117. Ļaudonas mazpulks
3. vieta – Niklāvs Veikšāns, Kartupeļi
Mazsalacas mazpulks
Atzinība – Roberts Murņiks,
Jūlija Vita Krolle-Murņika, grupas
projekts Burkāni un bietes zīdaiņu
pārtikai
Atzinība – Rebeka Mitāne, No
čiekura līdz lietaskokam
152. Mārcienas mazpulks
2. vieta – Adrija Kaire, 100 tautasdziesmas
Sējas mazpulks
Atzinība – Rūta Fernata, Tautastērpa brunču aušana
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Strautiņu mazpulks
2. vieta – Agnese Veignere, Piena
produktu parāde
3. vieta – Laila Ludviga, Kartupeļu
pētījums
Atzinība – Reinis Kozilāns, Kartupeļu pētījums
165. Tirzas mazpulks
Atzinība – Elīna Znota, Kartupeļu
pētījums
367. Vijciema mazpulks
1. vieta – Aleksis Beikmanis, Lilijas
mazpulcēna dārzā
29. Ziemeru mazpulks
1. vieta – Sabīne Kokoreviča, Cukura kukurūza
Atzinība – Nikolass Jaunzems, Ķiploki
KURZEMES – ZEMGALES
MAZPULKU PROJEKTU FORUMS
22 . OKTOBRĪ, KANDAVĀ
1013. Aizputes mazpulks
3. vieta – Madara Rēdere, Dārznīca
Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”
1. vieta – Eva Petzāle, Saulespuķes
1. vieta – Vineta Dairita Danšina,
Mans veselības dārzs
1. vieta –Kitija Ķibilda, Kartupeļu
pētījums
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2. vieta – Dārta Henriete Zihmane,
Mans veselības dārzs
3. vieta – Evelīna Roze - Puja, Kartupeļu pētījums
Atzinība – Gustavs Zeidmanis,
Ķirbji
Atzinība – Ričards Grasis, Lilijas
mazpulcēna dārzā
915. Annas Brigaderes pamatskolas mazpulks
Atzinība – Amanda Strausa, Kartupeļu salīdzināšana

Bikstu mazpulks
3. vieta – Markuss Daniels Lismanis, Ķirbji
Brocēnu mazpulks
2. vieta – Rainers Pavārs, Klāvs
Zakevics, grupas projekts Vasaras
skola Brocēnos
Atzinība – Ieva Stepena, Līva
Liekniņa, grupas projekts Grozu
pīšana
307. Džūkstes mazpulks
1. vieta – Enija Krauja, “Maza zaļa
mājiņa, simtiem baltu aitiņu”
2. vieta – Anna Sīpola, Piparmētras
Irlavas mazpulks
Atzinība – Konrāds Mednis, Vēja

rotori
Jaunpils - Viesatu mazpulks
1. vieta – Demija Riekstiņa, Zāļu
tējas mazdārziņā
3. vieta – Daiga Medvecka, Manas
dzimtas koks
Atzinība – Patrīcija Andersone,
Zirņi
420. Kalētu mazpulks “Mežainīši”
2. vieta – Artis Grants, Ķirbji
Kursīšu pamatskolas mazpulks
“Bitīte”
1. vieta – Arta Romane, Lilijas
mazpulcēna dārzā
Atzinība – Alīna Slūtiņa, Ziemas
ķiploku audzēšana
114. Krotes mazpulks
1. vieta – Līva Vēkause, Burkāni
2. vieta – Enija Valdmane, Tomāti
2. vieta – Danija Rosvalde, Gurķi
3. vieta – Marija Lācīte, Kartupeļi
654. Lapmežciema mazpulks
2. vieta – Mikus Bumburs, Gurķu
audzēšana
Lutriņu mazpulks
3. vieta – Paula Šilberga, Patisoni
3. vieta – Emīls Ansis
Romulis, Turku asais pipars

Atzinība - Renārs Vectīrelis, Truši
Atzinība – Nils Rītiņš, Ķiploki
139. Nīcas mazpulks
3. vieta – Sanita Vītola, Mans uzdāvinātais kaktuss
Pampāļu mazpulks
1. vieta – Reinis Rozenbahs, Kartupeļu pētījums
2. vieta – Raivis Čekanausks, Kartupeļu pētījums
53. Penkules mazpulks
1. vieta – Gustavs Kārlis Kuģis,
Viesnīca kukaiņiem
2. vieta – Megija Nordena, Mans
veselības dārzs
705. Pūres mazpulks
2. vieta – Agnese Frīdenberga,
Sarkanās galda bietes
3. vieta – Madara Gaņģe, Konditorijas izstrādājumi
Staļģenes mazpulks
1. vieta – Alise Ērstiķe, Ziemas
ķiploki
1. vieta – Elīna Lielmane, Mārtiņš
Zīle, Germans Janovičs, Anželika
Janoviča, grupas projekts Nometne
“Vasaras vidū”
3. vieta – Jana Apaļā, Piena produkti

3. vieta – Evelīna Gabrāne, Megija
Griķe, Katja Logina, grupas projekts Pārgājiens “Lielupei plaukstā”
Atzinība – Roberts Celmiņš, Latvijai
100
Striķu mazpulks
2. vieta – Megija Mieze, Truši
Atzinība – Elīna Mieze, Truši
632. Tumes mazpulks
3. vieta – Daiga Kroņkalne, Ziloņķiploki
Valdemārpils mazpulks
Atzinība – Nauris Freibergs, Motocikls “Honda”
599. Virgas mazpulks
2. vieta – Maruta Klane, Krāsainas
lauvmutītes
3. vieta – Raivis Strautiņš, Saulespuķes
3. vieta – Elisa Šekeruka, Kartupeļu
pētījums
Atzinība – Kristīne Strautiņa,
Ķirbjaugi
541. Zantes mazpulks
1. vieta – Niks Brīvers, Burkāni
manā dārzā
2. vieta – Beāte Dišlere, Kartupeļu
pētījums

Forumos godinātās ģimenes un mazpulku atbalstītāji
Aizupes mazpulks ‘’Ekopēdiņas’’ Zihmaņu ģimene
485. Annenieku mazpulks - Gaļina
Blija
Ābeļu mazpulks - Solvita Strade
196. Bejas mazpulks - Zaiga Sudraba
104.Dagdas mazpulks - Veronika
Lukaševica
Daugmales mazpulks ‘’Dzirkstelīte’’ - Kristīne Auguceviča
307. Džūkstes mazpulks - Aija
Strautmane
687. Ērģemes mazpulks - Ilga Dica
Grāveru mazpulks - Jānis Račko
Ilzenes mazpulks – Sanita Klētniece

Jaunpils – Viesatu mazpulks - Mairita Miezīte un Uldis Ķilda, Agita
Trokša
132. Kalupes mazpulks - Ilze
Sarkane
239. Kārķu mazpulks - Juta Aušte
Krāslavas pamatskolas mazpulks Aija Kupernika
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
mazpulks “Ceļteka” - Irēna Ungure
114. Krotes mazpulks - Inta Dreimane
60. Krustpils mazpulks - Inese
Prodniece
64. Lubānas mazpulks - Vita
Kalniņa
Lutriņu mazpulks - Uģis Vectīrelis

Sūnu pamatskolā

DAINA KALVE, 748. SŪNU MAZPULKA VADĪTĀJA

8. oktobrī Sūnu pamatskolā notika gadskārtējais Latvijas Mazpulku projektu forums, kas pulcināja
22 mazpulkus no Zemgales un Latgales. Forumu apmeklēja 160 dalībnieku.
Forums sākās ar mazpulcēnu
rudens tirdziņu. Varēja iegādāties
izaudzētos dārzeņus, augļus, krūmu un koku stādus, garšīgi pagatavotus ēdienus, skaistus rokdarbus.
Rudens svētkos sveikt mazpul-

cēnus bija ieradušies Krustpils novada priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
un Kūku pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Dzintars Kalniņš. Svētku
uzrunas teica Mazpulku padomes
priekšsēdētāja Randa Medne, Sūnu
pamatskolas direktore Valda Kalniņa Vītola, 748. Sūnu atjaunotā
mazpulka pirmā vadītāja Ilze Liel
ause un mazpulku vecbiedrs Valdis
Sakars. Foruma dalībniekus iepriecināja Ināras Eglītes vadītais skolas
ansamblis.
Forumā pieteikto projektu tēmas bija saistītas ar dārzkopību,
lopkopību, novadpētniecību , dabas izpēti u.c. Daudzi mazpulcēni
piedalījās Priekuļu pētniecības institūta rīkotajā pētījumā ”Kartupeli, kartupeli, kāds esi tu un tavi brāļi?”, izaudzējot dotās kartupeļu
šķirnes, veicot dažādus pētījumus
un apkopojot savu veikumu
Mazpulcēni dienas gaitā aizstāvēja projektus darba grupās, kuras
vadīja Rīgas klubiņa jaunieši un
pieaicinātie eksperti Ilze Lielause,
Spodra Purviņa, Lora Bizauska.

152. Mārcienas mazpulks - Iveta
Kaire
Mežvidu mazpulks ‘’Cielaviņa Gundega Čurena
Nautrēnu mazpulks - Aļona Pjasecka
116. Neretas mazpulks - Solvita
Bukša
139. Nīcas mazpulks - Iveta Amare
Pampāļu mazpulks - Rozenbahu
ģimene
407. Pasienes mazpulks - Tatjana
Kazaka
53. Penkules mazpulks - Gustava
Kārļa Kuģa ģimene
Pildas pamatskolas mazpulks Šromu ģimene

Priežmalas mazpulks - Žanna
Butkeviča
Rēzeknes mazpulks ‘’Taurenītis’’ Korsaku ģimene
1055. Rožupes mazpulks - Maija
Jasinska
518. Salnavas mazpulks - Modrīte
Lele
Staļģenes mazpulks – Janoviču
ģimene
50. Sunākstes mazpulks - Aija
Brūklena
748. Sūnu mazpulks - Solvita Ļūļāka un Māris Turkupols
Šķeltovas mazpulks - Olga Konstantinova
Taurenes psk mazpulks “Taurenīši”

- Rumbu ģimene
165. Tirzas mazpulks - Znotu
ģimene
632. Tumes mazpulks - Elita Strēle
un Jānis Petkēvičs
Valdemārpils mazpulks - Ūrmaņu
ģimene
36. Viesītes mazpulks - Dārzniecība
‘’Ratnieki’’
367. Vijciema mazpulks - Dace
Ozoliņa
599. Virgas mazpulks - Karzonu
ģimene
541. Zantes mazpulks - Māra
Brīvere
29. Ziemeru mazpulks - Luiku
ģimene

Paralēli darbojās ziepju, masku,
rokdarbu, teātra darbnīcas. Tās vadīja Iluta Bērziņa, Jolanta Ābele,
Inita un Līga Beinarovičas, Liene
Anteviča.
Interesanti un vērtīgi bija vērot
lielo mazpulcēnu atraktīvo un pārdomāto projektu
prezentāciju.
Mazākie iegūst vērtīgu pieredzi.
748.Sūnu mazpulku forumā pārstāvēja 10 dalībnieki ar teicami izstrādātiem un realizētiem projektiem. Liels ir mans prieks, ka starp
labākajiem projektu izstrādātājiem
bija arī Sūnu mazpulcēni. Anna Fedulova, Linda Ozoliņa, Estere Bizauska un Artūrs Turkupols. Artūra ģimene saņēma arī Latvijas
Mazpulku pateicību un ābelīti par
mazpulka darba atbalstīšanu.
Mazpulku vadītāji Krustpils novada Tūrisma un jaunatnes lietu
speciālistes Angelīnas Smirnovas
vadībā brauca uz Atašienes pagastu, iepazinās ar keramiķes Inetas
Dzirkales darbu un iegādājās meistares darinājumus.
Mazpulcēnus ar lustīgiem dančiem jauno dejotāju izpildījumā
priecēja folkloras kopa no Dignājas. Kopas vadītāja Aīda Bikaunie-

ce iesaistīja rotaļās gan lielus, gan
mazus mazpulcēnus.
Foruma noslēgumā notika mazpulcēnu apbalvošana. Par realizētajiem projektiem tika saņemti sertifikāti un dāvanā mazi, zaļi dvielīši
ar mazpulku logo.
Paldies par atbalstu un palīdzību foruma veidošanā Krustpils novadam, Sūnu pamatskolas direktorei Valdai Kalniņai Vītolai, skolas
saimniecei Anitai Krastiņai, mūzi-

kas skolotājai Inārai Eglītei, skolas
tehniskajiem darbiniekiem, pavārītēm un Sūnu mazpulcēniem, Rīgas klubiņa jauniešiem, LM priekšsēdētājai Randai Mednei un sekretārei Ilzei Jukņēvičai, kā arī Spodrai un Voldim Purviņiem par
foruma jauko mirkļu piefiksēšanu
fotogrāfijās.
Vēlu mums visiem dzīvot un
strādāt ikdienā ar mazpulku devīzi
“Visu daru es ar prieku!”!
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Krāslavas pamatskolā

INĀRA GRĀVE, KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS MAZPULKA VADĪTĀJA

Šis gads mūsu skolai bija nozīmīgs ar to, ka pirmo reizi Krāslavā
notika lielākais mazpulcēnu ikrudens pasākums - Latgales mazpulku Projektu forums. Mūsu skolu
pagodināja 14 Latgales novadu
mazpulki - no Rugājiem, Baltinavas, Rekavas, Salnavas, Nautrēniem, Mežvidiem, Biķerniekiem,
Pasienes, Kārsavas, Kalupes, Izvaltas. Piedalījās arī trīs Krāslavas
pilsētas mazpulki – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas

Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas. Galvenie foruma iniciatori un rīkotāji bija Latvijas
Mazpulku padome un Rīgas klubiņš.
Forums izvērtās par īstiem svētkiem gan tā dalībniekiem, gan viesiem, jo rīta pusē visus interesentus
aicināja mazpulcēnu rudens labumu tirdziņš, kas notika Krāslavas
pils staļļos.
Pēc svinīgas un skaistas foruma
atklāšanas un sadalīšanās grupās
mazpulcēni aizstāvēja savus izstrādātos projektus. Žūrijā darbojās
gan vietējie novada eksperti, gan
Mazpulku Rīgas klubiņa biedri.
Darbs grupās, aizstāvot projektus,
bija visai nopietns pārbaudījums
arī žūrijai, jo mazpulcēnu projekti
bija augstvērtīgi, labi izstrādāti,
nopietni bija padomāts par to, kā
projektus saistoši aizstāvēt. Izvērtēt
labāko no labākajiem bieži bija
diezgan sarežģīti.
Priecājos, ka Krāslavas pamatskolas mazpulks šogad startēja
diezgan veiksmīgi. Laurai Kurpe-

Priekuļu tehnikumā

BAIBA MANTIŅA, LIEPUPES MAZPULKA VADĪTĀJA, VIDZEMES
MAZPULKU DARBA KOORDINATORE
DACE KALNIŅA, PRIEKUĻU NOVADA
LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTE

Priekuļu tehnikumā 15. oktobrī
notika Vidzemes novada Mazpulku
Rudens projektu forums. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 mazpulcēnu, 22 vadītāji, Rīgas klubiņa biedri,

bērnu vecāki un 10 projektu vērtētāji.
Pasākuma atklāšanā Liepupes
mazpulka dalībnieks, 11. klases skolēns Arnis Krastiņš un viņa ģimene
tika sumināti par sasniegumiem
konkursā “Sējējs 2016”. Arnis ieguva
prestižā konkursa nominācijā “Mazpulcēns – Rītdienas sējējs” veicināšanas naudas balvu, mazo bronzas
statuju un diplomu, kā arī pavasarī
kopā ar pārējiem konkursa dalībniekiem dosies ekskursijā uz Briseli.
Foruma atklāšanā uzstājās Priekuļu tehnikuma vokāli instrumentālais ansamblis Oskara Gailīša
vadībā, kā arī tautisko deju kolektīvs “Virpulis,” kurā dejo arī Liepupes mazpulka dalībnieks, konkursa “Sējējs” nominants Jānis Mantiņš.
Tirdziņā mazpulcēni pārdeva savu audzēto un gatavoto. Pēc tam

nikai – 1. vieta savā darba grupā
par izstrādāto projektu „Samteņu
audzēšana”, bet Artim Krikovam –
2. vieta par projektu „Kartupeļu
audzēšana”, kuru īstenojot Artis
veica nopietnu pētniecisko darbu,
salīdzinot 3 kartupeļu šķirnes, ko
piedāvāja Priekuļu selekcijas stacija. Viņa darba grupā bija ļoti kvalitatīvi projekti.
Kamēr viena mazpulcēnu maiņa
cītīgi aizstāvēja savus projektus, citi
apceļoja mūsu pilsētu vietējo gidu
- Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu - vadībā. Pēc tam grupas mainījās – mazpulcēni, kas jau aizstāvējuši projektus, iepazina pilsētu
Daugavas lokos ģimnāzistu vadībā.
Mazpulku vadītājus ekskursijā, lai
labāk iepazītu mūsu mazo, bet
skaisto un sakopto pilsētu, aicināja
Krāslavas TIC gide Inta Lipšāne.
Pasākuma kulminācija bija
Krāslavas pamatskolas skolotājas
Veltas Daņiļevičas un viņas palīdzes Jeļenas Japiņas organizētā lielā izdancošanās, kas notika pēc
projektu aizstāvēšanas. Deju soļus

iemēģināja ikviens, dejoja pat tie,
kuri nekad paši to nedarītu. Paldies par to skolotājām!
Projektu foruma noslēgumā tika
uzteikti veiksmīgākie, saņemtas
balvas, sveikti un godināti mazpulku vadītāji. Mazpulku darbu atbalstošo ģimeņu pārstāvji dāvanā saņēma ābelīšu stādus. Pasākuma
dalībnieki bija pateicīgi par to lielo
pozitīvo emociju daudzumu, ko
guva pie mums, Krāslavā.
Izvērtējot forumu, milzīgu paldies gribu teikt Krāslavas novada
domei ar novada domes priekšsēdētāju G. Upenieku priekšgalā par

materiālo un praktisko atbalstu tā
organizēšanā, par sagādātajām dāvanām vadītājiem, organizatoriem
un ekspertiem! Īpašs paldies Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Ingai Kavinskai!
Mazpulku vadītāji bija sajūsmā par
Krāslavas TIC gides Intas Lipšānes
vadīto ekskursiju. Paldies par sadarbību saku Krāslavas BJC ar direktori Ritu Vekšinu priekšgalā.
Neatsverams bija atbalsts no mūsu
skolas direktores Vijas Koncevičas,
skolotāju un skolas darbinieku puses. Atbildīgi un aktīvi strādāja Rīgas klubiņa jaunieši.

mazpulcēni aizstāvēja savus projektus – speciālistu žūrijai stāstīja un
rādīja, ko vasarā paveikuši. Bērni
audzējuši dažādus augus, dārzeņus
(gurķus, tomātus, papriku, ķiplokus
u. c.), kopuši trušus, gatavojuši sierus un dažādus ēdienus, veidojuši
latvisku ēdienu recepšu krājumus
valsts simtgadei, pētījuši norises
mežā un mazpulku vēsturē, veikuši
daudz dažādu darbu. Dažam mazam mazpulcēnam tā bija pirmā nopietnā prezentācija mūžā, taču galā
visi tika godam. Projektu parāde rādīja, kā mazpulcēniem no mazotnes
rodas zināšanas un prakse, kā strādāt, kā izaug, rodas mūsu pārtika.
Tas vēlāk rada interesi un vēlmi ar
prieku saimniekot laukos. Jaunieši
iepazinās ar Priekuļu tehnikumu un
novada centru, skatījās Bērnu zinātnes centra “ZINOO” šovu “Zili zaļi
brīnumi”.
Tikmēr mazpulku vadītājiem notika ZAAO seminārs par pārtiku,
tās atkritumiem, mazs pārgājiens

Priekuļu pagastā, Saules parkā un
apkārtnē, mīļbrītiņš ar dvēseles
dziesminieci Dainu Rozenbergu.
Vadītāji dalījās pieredzē par paveikto, gatavojoties forumam, un pārrunāja turpmāk veicamo.
Forumu palīdzēja noorganizēt
LLKC Cēsu un Limbažu konsultāci-

ju biroju speciālisti, Priekuļu pašvaldības, Priekuļu tehnikuma, AREI
(Priekuļu selekcijas stacija) ļaudis.
Pasākums ir veiksmīgs sākums ciešākai sadarbībai starp tehnikumu
un mazpulkiem, jo daļa šo jauniešu
nākotnē būs arī topošie lauksaimnieki, tehnikuma audzēkņi.

Kandavas lauksaimniecības tehnikumā

LĪGA ŠUPSTIKA, “Kandavas Novada
Vēstis”

22. oktobrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā notika

Kurzemes un Zemgales mazpulcēnu rudens Projektu forums, kurā 140 mazpulcēni prezentēja savu
šī gada veikumu. Forumu atklāja
Latvijas Mazpulku padomes
priekšsēdētāja vietniece Ilze Kļava, kura pateicās visiem sešiem
Zemkopības ministrijas konkursa
“Rītdienas Sējējs” dalībniekiem,
tajā skaitā Signei Petrovai no Zantes mazpulka (vadītaja Anita Gaile), kura šogad gan neieguva laureāta titulu, bet kā atzinību saņēma dāvanu - braucienu uz Eiropas
Parlamentu Briselē.
Kurzemes un Zemgales mazpulkus Kurzemes Šveicē - Kandavā
sveica Kandavas novada domes

priekšsēdētājs Normunds Štoferts.
Viņš pateicās mazpulcēniem par
ieguldīto darbu lauksaimniecības
nozarē un sabiedriskajā dzīvē, par
ko arī pats personīgi bija pārliecinājies lauku labumu tirdziņā.
Mazpulcēnu lauku labumus
Kandavas tirgū labprāt iegādājās
arī kandavnieki. Plašajā piedāvājumā bija ne tikai pašu audzēti un
radīti produkti un preces, bet bija
arī iespēja apgleznot auduma iepirkumu maisiņus vai uzspēlēt spēli
atmiņas trenēšanai.
Kandavas foruma organizēšanā
lielu darbu veica Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolas mazpulku
vadītājs Ēriks Bite.
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Tirdziņš ir gaidīts
INA SMELCERE, 504.JERSIK AS
MAZPULKA VADĪTĀJA

Svinīgā solījuma svētki
Liepupes mazpulkā
BAIBA MANTIŅA, LIEPUPES MAZPULKA VADĪTĀJA

Aizvadītā gada 25. novembrī
Liepupes mazpulkā notika Svinīgā
solījuma svētki. Seši mazpulcēni,
kuri darbojušies mazpulkā vismaz
vienu gadu, izstrādājuši un aizstāvējuši vismaz vienu projektu, dodot Svinīgo solījumu, kļuva par
pilntiesīgiem biedrības Latvijas
Mazpulki biedriem.
Haralds Krastiņš Projektu forumā aizstāvēja savu pirmo projektu
par karalisko palmu. Amēlija Gusakova darbojas Mazpulcēnu trušmīļu skolā. Ieva Rudzīte veica kartupeļu pētījumu. Paulas Hannetes
Sokolovskas pirmais projekts saucas “Facēliju audzēšana”, bet Betijas

Āboltiņas – “Gurķi manā dārzā”.
Dace Kalniņa īstenoja projektu par
ķirbjiem.
Svētkos kopā ar mazpulcēniem
bija Valsts Lauku tīkla Sekretariāta
lauku attīstības speciāliste, uzņēmējdarbības konsultante - Zaiga
Blaua un LLKC Limbažu nodaļas
vadītājs Aigars Legzdiņš, skolas direktore Arta Rubeze, vecāki.
Zaiga un Aigars bija sarūpējuši
un novadīja vairākas interaktīvas
spēles par dzīvi laukos, apsolīja arī
turpmāk sadarboties ar mazpulku
un katram mazpulcēnam dāvāja
piemiņas balviņas.
Katrs bērns bija ieradies ar nelielu cienastiņu, visi kopā varējām
baudīt arī skolas saimnieču sarūpēto tēju un plātsmaizes.

Līvānu novadā darbojas trīs mazpulki: 279 Līvānu, 504. Jersikas un
1055. Rožupes. Viena no kopā sanākšanas reizēm ir novada forums
rudenī, kurš notiek Līvānos. Tad pilsētas tirgū ir atvēlēta vieta mazpulcēnu tirdziņam. Tirgošanās ir kļuvusi
par tradīciju, jo mazpulcēnus jau gaida ar sevišķu īpašo preču pieprasījumu. Tāds, piemēram, ir priežu pumpuru sīrups. Tirgus dalībniekiem
mājās jāvienojas ar vecākiem par savu tirgus preci un preces cenu. Tas
jau ir rūpīgi izdomāts. Šogad īpaši
noderēja jaunās mazpulcēnu preču
zīmes, kuras bija vienojošais elements pārdodamajai produkcijai.
504. Jersikas pamatskolas mazpulka dalībniece Līga Soma stāsta: “Mēs
kopā ar Raivi un Renāru braucām
tirgot mājās ražotos labumus. Sākumā tirdīja bailes - vai pirks? Bet tikko
bijām salikuši uz galda savu preci,
uzreiz nāca klāt cilvēki un jautāja, ko
pārdodam. Prasīja, kādi kompoti , kā
siets siers... Vajadzēja runāt, stāstīt
un dod nogaršot. Kaut gan katram
palika arī neiztirgotā prece, mēs nopelnījām no sešiem līdz pat septiņpadsmit eiro. Es šo dienu pavadīju
pazitīvā noskaņojumā, ar smaidu sejā. Tirgojos es pirmo reizi. Ceru ka to
darīšu arī nākošajā gadā.”
Rudens tirgus rosina mazpulcēnus jau domāt par preci nākamajam
gadam.

Foto: 504. Jersikas mazpulcēni
Līga Soma, Renārs Purviņš, Raivis
Tūmiņš, vadītāja Ina Smelcere.

Fotomirkļi no 2016. projektu
gada Grāveru mazpulkā
Ludmila Kormiļceva, Grāveru mazpulk a vadītā ja

Grāveru mazpulcēni ar savu veikumu lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā Naujenes novadpētniecības muzejam.

Ziemassvētku darbnīcā mazpulcēni darināja lieliskus rotājumus.

Labo darbu nedēļā mazpulks lasīja ozolzīles Latgales zoodārza dzīvniekiem.
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Mūsu Puķu Kartupeļu pētījums Puzē
pulkstenis
MĀRA KRAULE, 808.PUZES MAZPULKA VADĪTĀJA

MARIJA BOGDANOVA, 241.BIĶERNIEKU MAZPULKA “RĪTA
BLĀZMA” DALĪBNIECE

2016.gadā 241.Biķernieku mazpulks „Rīta Blāzma” savā pamatskolā realizēja projektu „Puķu pulkstenis”. Martā mēs iesējām samteņu un petūniju sēklas, lai varētu izaudzēt puķu dēstus. Aprīlī zēni no koka izgatavoja pulkstenim ciparnīcu. Maijā bija ļoti daudz darba. Sākumā
rakām un irdinājām zemi. Centrā uzstādījām koka stabu
– tas ir mūsu pulksteņa pulksteņrādītājs. Augšu izrotā
gliemezis, kurš norāda pasaules puses. Atzīmējām, kur
krīt ēna no staba 9.00, 10.00 utt., uzstādījām koka ciparnīcu. Tad ārējo apli piestādījām ar oranžām samtenēm,
iekšējo apli - ar petūnijām, bet samtenes iestādījām vietās, kur ēna norāda uz 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Pēc nepieciešamības lējām, piebarojām un ravējām. Visu vasaru
mēs apkopām pulksteni. 1.septembrī daudzi skolēni un
viņu vecāki bija patīkami izbrīnīti, kad ieraudzīja šo
skaistumu. Visiem gribējās nofotografēties pie mūsu
pulksteņa. Šis skaistums priecēja mūs līdz pat pašiem saliem. Nākošajā gadā mēs turpināsim šo darbu.

808. Puzes mazpulka mazpulcēniem šogad īpaši
patika dalība ceļojumā ar 19 pieturām „Kartupeli,
kartupeli, kāds esi Tu un Tavi brāļi?” . Paldies Priekuļu selekcijas stacijai par 3 šķirņu sēklas kartupeļiem.
Interesantajā ceļojumā piedalījās un kartupeļus pētīja
Niklāvs Bergs, Daniels Žuburs un Paula Bunce.
Niklāvs Bergs audzēja šķirni „Imanta” un novāca
66 kartupeļus ar kopējo svaru 15,820 kg. Savukārt
Daniels Žuburs pētīja šķirni „Prelma”, viņš novāca
126 kartupeļus ar kopējo svaru 13,306 kg. Zēniem
vēl jo interesantāk bija salīdzināt šīs šķirnes tāpēc,
ka abi ir no vienas ģimenes un kartupeļu vagas viņiem atradās blakus. Kartupeļus abi iestādīja un arī
novāca vienā dienā, bet ražas atšķirība bija jūtama.
Šķirnes „Imanta” kartupeļi nemaz neziedēja, toties
pārsteidza ar prāviem bumbuļiem, skaita ziņā tie
izauga gandrīz uz pusi mazāk kā šķirnei „Prelma”,
bet svarā to pārspēja. Niklāvam škirnes „Imanta”
lielākais kartupelis svēra 630 gramus, Daniela „Prelmas” rekordists svēra 280 g.
Paula Bunce pētīja šķirni „Magdalena” un novāca
202 kartupeļus ar kopējo svaru 14,230 kg, lielākais
“Magdalenas” kartupelis sasniedza 258 g. Kartupeļi

neslimoja, tos neapdraudēja arī
kaitēkļi, tik atmiņā palicis gandarījums, ka darbs paveikts. Jaunākie
mazpulcēni palīdzēja Paulai novākt ražu, un izrādījās, ka daži savā
mūžā to darīja pirmoreiz, tātad arī

citiem šis projekts sniedza jaunas
iemaņas.

Attēlā: skolā jaunie pētnieki parādīja 5 lielākos kartupeļus no katras šķirnes.

Fotomirkļi no 2016. projektu gada Šķeltovas mazpulkā
Ludmila Kormiļceva, Šķeltovas mazpulk a vadītā ja

Interesanti bija piedalīties konkursā “Dārznīca”.

Rudens darbnīca skolā.

Mazpulcēni ar savu ražu aktīvi tirgojās skolas Miķeļdienas tirgū.

Ciemos pie zemnieces Veras Ņikiforovas.

Ziemassvētku darbnīcā tapa rotājumi skolai.
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Uz gadumijas sliekšņa
LIDIJA OZOLIŅA, NERETAS
MAZPULKA VADĪTĀJA

Esam čakli un aktīvi
Samanta, Mikija, Simona, Arta,
Patrīcija, Strautiņu mazpulk a
dalībnieces

Mēs, Strautiņu mazpulcēni, kā
aizvien, arī šajā darba cēlienā esam
čakli un aktīvi.
Rudens pārgājienā mēs devāmies pie mūsu čaklās dalībnieces
Mikijas Ķikutes, kur viesmīlīgi un
ar lielu sirsnību mūs sagaidīja visa
Mikijas ģimene, izrādot plašo ģimenes saimniecību, senās dzirnavas un pazemes avotus uz Vaidavas
upes. Apskatījām pašas skaistākās
vietas. Mikija bija padomājusi, lai
visiem būtu jautri, iesaistoties dažādās spēlēs, saorganizējusi pat
bērza tāss dekoru pagatavošanas
darbnīcu.
Mums aizvien patīk piedalīties
ar pašu audzēto un gatavoto produkciju rudens tirdziņos Ates mu-

zejā un Alsviķos.
Gatavojām keramikas medaļas
ar skolas simboliku konkursa “Mana skola - Strautiņi” dalībniekiem.
Ziemassvētkos visi mazpulka
dalībnieki cepa un izgreznoja piparkūkas, vafeles un cukurgailīšus.
Gatavojām katrs savu Ziemassvētku rotājumu. Janvārī gatavojamies
kopīgajiem Alūksnes novada mazpulcēnu Svinīgā solījuma svētkiem.
Mazpulka vakarā esam iecerējuši
sportiskas aktivitātes ar orientēšanās kontrolpunktu meklēšanu kartē
gan skolas apkārtnē, gan arī skolā.
Būs dažādi konkursi un spēles.
Nu jau pavisam drīz būs pavasaris, kad sāksim rakstīt jaunos projektus, piedalīsimies Mazpulku
sporta spēlēs. Ar nepacietību gaidām mazpulku vasaras nometnes,
jo zinām, ka būs interesanti.

Pēc Rudens forumiem mazpulkos iestājas it kā īss atelpas brīdis
līdz darba cēlienam, kad sākas jaunie projekti. Šis posms līdzīgs kā
zemkopjiem laiks, kamēr zeme atpūšas ziemas mierā. Tomēr 116.
Neretas mazpulka mazpulcēniem,
tāpat kā citiem, atpūta ir nosacīta,
jo nākas cītīgi mācīties.
116. Neretas mazpulkam laiks
pēc Rudens foruma turpinājās
steidzīgs un piepildīts. Jālasa un
jāšķiro ozolzīles. Jāgatavojas skolas
80 gadu jubilejas svinībām. Šī pasākuma galvenie dalībnieki bija
skolas audzēkņi, jo pavasara pasākumā bija aicināti absolventi. Mazpulcēni iesaistījās, veidojot uzaicinātajiem viesiem dāvanas – savāktās ozolzīles iesaiņojot kopā ar
vēstījumu kaimiņu skolām un skolēniem, aicinot arī viņus iesaistīties
akcijā “Simtozolu meži simtgadu
Latvijai”, kurā mēs darbojamies jau
otro gadu. Kamēr nebija zeme sasalusi, iesējām zīles skolas lauciņā,
lai mācītos izaudzēt ozolu. Tas varētu kļūt par ilgstošu grupas projektu mazpulcēniem. esam iesējuši
nedaudz vairāk kā pusspaini zīļu
dobē, kura nodota mūsu pārziņā.
Janvārī, kad putniem visgrūtāk atrast barību dabā, mazpulcēni daļu
savākto zīļu izvieto putnu barotavās pie skolas.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā
palīdzējām gatavot dekorus un dekorēt skolu, piedalījāmies Adventes
laika lasījumos skolas bibliotēkā un
gatavojām Adventes vainagu no
ozola zīlēm skolas bibliotēkai.
Pēc Ziemassvētku brīvdienām
pirmais svarīgākais mazpulka pasākums, kuram gatavojamies, ir
Svinīgā solījuma svētki un mazpulka septiņu darbības gadu svinības
februārī. Pēc tam jau jādomā, kādas tēmas izvēlēties šīgada projektiem.
Pērnruden mazpulka projektā
izaudzētos ķiplokus dāvinājām Neretas Sociālās aprūpes centram, un
iestādes dārzniece tos iestādīja, lai
iemītnieku galdam paši izaudzētu
jaunu ķiploku ražu.
Veiksmīgākais mazpulka 2016.
gada grupas projekts, kurš ļoti patika pašiem un visai skolas saimei,
bija “Vasaras puķu stādu audzēšana”. Projekta dažādajos darbos cītīgi iesaistījās gandrīz visi mazpulcēni, kā arī vairāki mazpulka draugi.
Kopā tika izaudzēti 446 vasaras puķu stādi, rēķinot vidējā tirgus cenā,
ietaupīti 89.19 eiro no skolas kopējā budžeta. Turklāt no pašu audzētiem stādiem skolas absolventi –
mazpulcēni saņēma dāvanā puķu
stādu komplektu: lauvmutītes, cīnijas, vasaras dālijas, samtenes.
Pēc ziemas brīvlaika jau pirmajā
mācību nedēļā skolas dārzniece
vaicāja, vai šogad turpināsim audzēt vasaras puķes. Viņa piedāvāja
palīdzību sēklu izvēlē, ja mazpulcēni piekristu audzēt vasaras puķu
stādus skolas puķu dobēm. Tas palīdzētu ietaupīt skolas budžeta līdzekļus, un mazpulcēni apgūtu

stādu audzēšanas prasmes vēl pamatīgāk. Tātad, te atkal būs iespējams lietderīgi strādāt grupai mazpulcēnu.
Neretas mazpulcēni skolotājas
Ritas Trukšas vadībā 2017.gada
februārī iesaistīsies bateriju vākša-

nas akcijā. Šis būs vēl viens kopīgs
labais darbs, kur darbosimies paši
un iesaistīsim skolas biedrus, vecākus, Neretas iedzīvotājus un iestādes.
Tā mēs kopā mācāmies, darbojamies, augam.
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Nodibināts
Upesgrīvas mazpulks
Arita Andendorfa, Upesgrīvas
mazpulka vadītāja

Baiba mantiņa, Gunta Romule, Agnese un Aivita Smiļģes.

Stāsts sākas tā: – Reiz es arī biju
mazpulcēns Valdemārpils skolā.
Tas jau bija pagājis, bet pērnvasar
mana vidusskolas klases audzinātāja Anda Dzene piedāvāja darboties
Latvijas Mazpulku nometnes organizēšanā Valdemārpilī. No sākuma
nemaz neapzinājos, cik lielā pasākumā iesaistos. Viss piedzīvotais
vasarā likās tik aizraujošs un interesants! Satiku ļoti pozitīvi noskaņotus un darbotiesgribošus cilvēkus.
Man patīk darboties, gūt jaunas un

aizraujošas idejas, ko varētu īstenot
savā skolā.
Un tā ar Andas Dzenes pamudinājumu 31. oktobrī Upesgrīvas internātpamatskolā tika dibināts
Upesgrīvas mazpulks. Svinīgajā sanāksmē piedalījās jaunie mazpulcēni, pieaicinātie ciemiņi Anda Dzene
un Rita Rozenberga un es, jaunā
mazpulka vadītāja. Mazpulki ir viena no lielākajām bērnu organizācijām Latvijā, un nu arī mūsu skolas
bērni ir daļiņa no lielās mazpulku
saimes.
Lai varētu vadīt mazpulku, esmu
izgājusi Latvijas Mazpulku padomes

organizētās Jauno vadītāju skolas
apmācību kursu. Par iedvesmošanu
un padomu saku paldies Valdemārpils vidusskolas mazpulka vadītājai
Andai Dzenei. Arī skolas direktore
Maija Aveniņa atbalsta ideju par
mazpulka darbību skolā. Dibināšanas svinīgajā sēdē piedalījās 11 jaunie mazpulka dalībnieki, bet tagad
jau kopējais dalībnieku skaits ir 18.
Skolēnu interese tikai aug, piesakās
aizvien jauni bērni, iespējams, būs
arī pavisam mazi dalībnieki – asniņi. Es ar lielu prieku un pašiedvesmu uzņemos Upesgrīvas mazpulku
parādīt plašākai sabiedrībai.

Kopīgs svētku brīdis
JĀNIS BĒRTIŅŠ, ALŪKSNES NOVADA MAZPULKU KOORDINATORS

Truškopju grupa Magdeburgā.

“Trušmīļi” dodas pēc
trušiem uz ārzemēm
Gunta Romule, Lutriņu
mazpulk a vadītā ja

No 1. Līdz 4. decembrim braucām uz Leipcigu un Magdeburgu.
Uz trušu izstādēm devās Latvijas
Šķirnes trušu asociācijas biedri
Gunta Romule, Agnese Smiļģe, Aivita Smiļģe no Lutriņu mazpulka
un Liepupes mazpulka vadītāja
Baiba Mantiņa.
Ceļš līdz Vācijai pagāja visai
mierīgi, pirmo nakti pavadījām
Polijas viesnīcā.
Savukārt piektdiena Leipcigā sākas trauksmaina, jo bija pienācis
trakais trušu pirkšanas laiks. Ikviena kolekcionāra sirds sitās priekā,
arī mana, jo mājās palikušajiem
biedriem jānopērk 8 šķirnes truši.
Mums ļoti palīdzēja brīvprātigais. Bija arī gadījums, kad katalogā esam atzīmējuši, kādu pirksim,
bet pie kases pasaka, ka tas jau ir
pārdots. Labi, ka izvēlējāmies vairākus trušus ar labiem vērtējumiem. Jāpārzina tomēr ir valodas.
Sazinājos vāciski.
Vakarā no savas dzīves vietas

ar tramvaju braucām uz centru,
kur notika Ziemassvētku tirdziņš.
Cilvēku ļoti daudz, visi smaidīgi.
Interesējās, no kuras valsts esam.
Arī mums novēlēja priecīgus Ziemassvētkus. Cik labi tad bija ap
sirdi!
Mūs “uzrunāja” lielais panorāmas rats. Baiba samusināja, ka jābrauc. Pēc tam izrādījās, ka ne tikai
man, bet arī pašai Baibai ir bail.
Tad skanēja mūsu skaļie kliedzieni,
smiekli. Un kā dāvana no rata
saimniekiem mums bija vēl sešu
apļu brauciens! Ak vai! Tas viss
paliek atmiņā. Priecēja tās skaistās
lietas, ko vācieši tirgoja savos izdekorētos namiņos, un viņu sirsnība
un laipnība.
Otrā rītā jau agri braucām uz
nākamo trušu izstādi - Magdeburgā. Šī izstāde bija mazāka. Ieradāmies savās zaļajās Mazpulka jaciņās. Tradīciju nevar lauzt! Arī šajā
izstādē organizētāji prasīja, no kuras valsts esam. Bijām lepnas, ka
esam no Latvijas, no Latvijas Mazpulkiem, un varējam par to pastāstīt..

1. februārī Ziemeru mazpulka
telpās notiks Alūksnes novada mazpulcēnu Svinīgā solījuma svētki. Savu vēlēšanos stāties Mazpulkos izteikuši 28 Alūksnes novada skolēni.
Jaunie Strautiņu , Ilzenes , Bejas,
Ziemeru un Alūksnes ģimnāzijas
mazpulku dalībnieki cītīgi gatavojas
uzņemšanai, mācās solījuma tekstu,
apgūst Latvijas Mazpulku vēsturi
un darbnīcās gatavo stilizētu putnu
būrīti ar putniņu , kuru, stādoties
priekšā, iekārs stilizēta ozola zaros,
tā apliecinot vēlmi darboties mazpulkā, gaidīt pavasari un strādāt pie
jauniem projektiem. Uzņemšanu
vadīs Ziemeru mazpulka vadītājs ar
palīgiem. Organizēt svētkus palīdz
pārējo mazpulku vadītājas, Alūksnes
novada dome, Latvijas Mazpulku
padome, Ziemeru pagasta pārvalde,
mazpulcēnu vecāki. Paldies Bejas
mazpulka vadītājai Lidijai Steberei

un mazpulcēnu māmiņai Ivetai Voropajevai par atbalstu pasākuma
organizēšanā!
Alūksnes novada jaunie mazpulcēni Svinīgo solījumu kopā no-

dos jau trešo gadu. Svētku svinīgā
daļa noslēgsies ar kopēju Mazpulku himnas izpildījumu. Pēc tam
visi pie tējas tases dalīsies ar iespaidiem un nākotnes iecerēm.

Piedzīvojām labestības stundas
Kristīne Žilinsk a, Sējas mazpulk a vadītā ja

Sējas mazpulcēni decembrī tikās,
lai gatavotu Ziemassvētku apsveikumus un rotājumus. Čakli darbojāmies arī rūķu cepuru darbnīcā un
cepām piparkūkas. Rūķu cepures
izdevās ļoti radošas un individuālas. Pēc piparkūku cepšanas nodevāmies to dekorēšanas priekam.
Pēc kopīgi gatavotā mielasta apspriedām gaidāmos projektu darbus. Tie, kuri jau mazpulkā bijuši
veselu gadu, mācījās un pie eglītes
norunāja mazpulcēnu Svinīgo solījumu. Izrādās, ka draudzīgā bariņā
arī šādu lietu iemācīties ir vieglāk.
Pievakarē spēlējām iemīļotās spēles, neizpalika arī tradicionālais
nakts gājiens pa meža taku. Nakšņošana pagāja, dziesmām un sarunām bagāta. Prieks, ka mūsu skaits
gada laikā jau dubultojies.

Vecā gada pēdējā mācību dienā
devāmies apciemot vecos un vientuļos cilvēkus. Pabijām septiņās
mājās, kur iepriecinājām cilvēkus
ar savām dāvaniņām, dzejoļiem un

dziesmu. Piedzīvojām patiesas labestības stundas. Bija brīži, kad
asaras bija acīs visiem.
Jā, reizēm vajag tik ļoti maz, lai
sagādātu prieku un pārsteigumu!
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Svinīgais solījums izskan pilī
ELIZABETE ZARIŅA, SILVIJA AIZPORIETE, JĒKABPILS BJC MAZPULKA
DALĪBNIECES

Krustpils pils ir valsts arhitektūras piemineklis un Jēkabpils pilsētas atpazīstamības simbols ar
dziļu vēsturisko elpu. Otro gadu
Jēkabpils BJC mazpulks šajā nozīmīgajā vietā svin Svinīgā solījuma
svētkus.
Šie svētki mazpulcēniem ir ļoti
īpaši, jo tiek iepazīta pilsētas un
Krustpils pils vēsture, bet atmiņai
par šo īpašo dienu mazpulcēni radošajā darbnīcā gatavo vaska svecītes. Tad seko svinīgā daļa pils
Marmora zālē.
Šogad no Jēkabpils BJC mazpulka Svinīgo solījumu deva mazpulcēni Dana Atroščenkova, Kristīne Medņeva, Ričards Virsis,

Laura Baltmane, Beāte Stalidzāne
un Sūnu mazpulka dalībnieces
Patrīcija Lejiņa un Viktorija Amola. Svinīgo solījumu pieņēma Jēkabpils BJC mazpulka bijusī vadītāja Spodra Purviņa. Mūsu mazpulka vadītāja Sandra Āriņa pirms
parakstīšanās „Goda grāmatā”
klātesošos iepazīstināja ar katru
jauno mazpulcēnu, nolasot mazpulcēnu rakstītās pārdomas par
savu biedru. Svinīgās daļas noslēgumā klātesošos uzrunāja Jēkabpils BJC pārstāve Elīna Puķe, vēlējumus jaunajiem mazpulcēniem
izteica abu mazpulku priekšnieki
Elizabete Zariņa un Raivo Stūrmanis.
Noslēgumā visi mielojās ar
svētku kliņģeri.
Uz tikšanos Krustpils pilī nākošajos svētkos!

Jēkabpiliešu un ropažnieku tikšanās
ELIZABETE ZARIŅA, SILVIJA AIZPORIETE, JĒKABPILS BJC MAZPULKA
DALĪBNIECES

Jauniešu tikšanās mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas Mazpulku
vēsturi, darbību, tradīcijām un
simboliku, rosinot Ropažu vidusskolēnos interesi par šo jauniešu
biedrību un vēlmi tajā iesaistīties.
Sākumā Silvija Aizporiete jauniešu labākai komunikācijai uzdeva dažādus atjautības uzdevumus.

Ropažu jaunieši izrādīja interesi
par tiem, un zālē valdīja brīva gaisotne. Pēc jautrības aktivitātēm Silvija viesus iepazīstināja ar Latvijas
Mazpulkiem, jo viņa pati šajā organizācijā darbojas jau devīto gadu.
Vidusskolēni labprāt klausījās
stāstījumu par Latvijas Mazpulku
lielajām vasaras nometnēm, novadu projektu forumiem un vietējām
rudens darbu skatēm mazpulkos.
Elizabete Zariņa jauniešus iepazīstināja ar sava mazpulka darbību

un tradīcijām, kas ir izveidojušās
daudzu gadu darbības laikā, piemēram, labdarības akciju “Palīdzēsim Jēkabpils dzīvnieku patversmes ķepām!”, Lielo talku, ekskursijām u.c.
Pēc Jēkabpils BJC mazpulcēnu
uzstāšanās sekoja Ropažu mazpulka jaunā vadītāja Gunta Laurina
stāstījums, akcentējot sava mazpulka darbības prioritātes.
Veiksmi atjaunotajam Ropažu
mazpulkam!

Izgaršo, izzini un eksperimentē!
ELIZABETE ZARIŅA, DIĀNA BALODE,
JĒKABPILS BJC MAZPULKA DALĪBNIECES

Gluži vai mums nemanot, aizjoņoja jaunā mācību gada 1. semestris, krāsainās koku lapas nomainīja
balts sniegs, bet mazpulcēnu atmiņu lāde jau piepildīta ar atmiņām
par redzēto, piedzīvoto un jaunām
zināšanām, prasmēm.
Mācību gads mazpulcēniem iesākās ar mācību ekskursiju “Izgaršo,
izzini un eksperimentē!”, kuras laikā tika apmeklēta Ādažu militārā
bāze, „Zinātnieku nakts” Latvijas
Universitātes jaunajā Dabaszinātņu
centrā un SIA „Rozīne” Skrīveru
mājas saldējuma ražotne. Lepojamies, ka tā nebija tikai ekskursija,
bet arī kā balva par panākumiem
dažādos konkursos!
Dienas lielais piedzīvojums sākās
ar Skrīveru Mājas saldējumu, kur
kopā ar saimnieci Leldi Sotnieci gatavojām vaniļas saldējumu, izzinājām saldējuma vēsturi un izgaršojām neparastākās saldējuma garšas,
piemēram, paniņu, kartupeļu, alus,
biezpiena.
Tālāk ceļš mūs veda uz Ādažu
militāro bāzi, kur iepazināmies ar

Latvijas armijas karavīru ikdienu
un dažādiem darba pienākumiem.
Mums bija iespēja redzēt kaujas
sauszemes tehniku, robotus un ieročus, bet vislielākais pārsteigums
bija iespēja pavizināties ar izlūkošanas bruņumašīnu pa mācību poligonu „Sahāras tuksnesis”. Neviens
no mazpulcēniem nepalika bez pozitīvām emocijām! Ekskursijas noslēgumā sapratām, ka tikai retais
jaunietis vai jauniete spēj veikt šo
atbildīgo darbu - būt par Latvijas
armijas karavīru.

Tālāk mūs gaidīja esošie un topošie zinātnieki Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā „Zinātnieku naktī”. Tā mums bija iespēja
izzināt dabaszinātnes caur eksperimentiem, pētījumiem, praktiski pašiem darbojoties zinātnieku vadībā.
Tika gan dedzināts, gan jauktas
krāsas, lai uzziedētu zieds, gan ielūkojāmies mikroskopā, izzinājām
reljefu caur 3D kartēm utt. „Zinātnieku nakts” mūs tā aizrāva, ka nepamanījām - aiz loga tiešām valda
nakts!
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Meitenes noValkas saņem starptautisku apbalvojumu
Silvija Dorša

Award ir starptautiska jauniešu
pašizaugsmes programma, kuru
1956.gadā dibināja Edinburgas
hercogs princis Filips, lords Hants
un vācu pedagogs Kurts Hāns.
Programma mūsdienās darbojas
140 pasaules valstīs, no 2006. gada – arī Latvijā. Tā pieejama daudzās Latvijas skolās un jauniešu
centros, un deviņu gadu laikā tajā
iesaistījušies vairāk nekā 1000
jaunieši. Programmas trīs līmeņos - bronzas, sudraba un zelta jaunieši noteiktu laika periodu
veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas jomās - apgūst
jaunas prasmes, veic brīvprātīgo
darbu, uzlabo savu fizisko sagatavotību un dodas piedzīvojumu
ceļojumā. Ik gadu jaunieši, kuri

sasnieguši pašu izvirzītos jomu
mērķus, tiek aicināt svinīgi saņemt attiecīgā līmeņa Award apbalvojumu.
Novembrī, laikā, kad visa Latvija dzīvoja valsts svētku noskaņās, Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika ikgadējais
programmas Award Latvijas dalībnieku apbalvošanas pasākums.
Kopumā tika pasniegti 44 bronzas
un 27 sudraba apbalvojumi.
Šoreiz The Duke of Edinburgh’s
International Award saņēma arī
piecas jaunietes no Award Valkas
grupas. Agija Aspere, Polina Baskova, Kitija Bergholde, un Enija
Stahovska saņēma bronzas, bet
Alise Bašķe - sudraba apbalvojumu.
Agija un Polina darbojas arī
11.Valkas mazpulkā. Rudenī Val-

kas novada mazpulku darbu skatē
Kārķos un Vidzemes forumā
Priekuļos Agija piedalījās ar individuālo projektu “Mans vasaras
dārzs” un grupas radošā darba
projektu “Dārzeņu kaste”. Valkas
mazpulka meitenes, tāpat kā vairāku citu mazpulku dalībnieki,
Vidzemes forumam bija sagatavojušas savu darinājumu loteriju.
Agija bijusi vairāku mazpulkā
īstenotu grupas projektu dalībniece, un viņai raksturīga pienākuma apziņa, rūpīgs darbs, atsaucība, draudzīga attieksme pret citiem.
Agijai patīk dažādi radoši darbi, rokdarbi, puķu audzēšana un
vides kopšana. Ir prieks, ka meitene aizvien godā tur savu ģimeni, labi mācās, nebaidās no darba.

Valkas Award grupas dalībnieces pēc apbalvojumu saņemšanas. Agija - otrā, Polina - trešā no labās.

Pašu rokām gādāts prieks
SARMĪTE SALMIŅA, ILZENES
MAZPULKA VADĪTĀJA

Aizvadītā gada novembrī un
decembrī Ilzenes mazpulcēni kopā
ar biedrību “Ilzenes attīstībai” iesaistījās Alūksnes un Apes novada
fonda rīkotajā projektu konkursā,
kur guva finansiālu atbalstu projektam “Jaunietis sasilda sirdi pensionāriem”.
Šī projekta ietvaros mazpulcēni
piedalījās piparkūku un cepumu
cepšanas un piparkūku apgleznošanas darbnīcā. Mūsu mazā skoliņa
vairākas decembra pēcpusdienas
tika piepildīta ar kārdinošu piparkūku un cepumu smaržu. Mums
patika kopā cept piparkūkas un cepumus. Daži no mums pirmo reizi
kausēja šokolādi, lai dekorētu
trauslos smilšu mīklas cepumiņus.
Darbiņu veicām kopā ar lielajām
meitenēm, kas gandrīz visas ir bijušie mazpulcēni.
Tika pagatavotas arī apsveikuma
kartiņas, kurās ar roku ierakstīti
mīļi apsveikuma vārdi.
Gardumus kopā ar apsveikuma
kartiņām sasaiņojām glītās dāvaniņās, lai 25. decembra priekšpusdienā iepriecinātu 43 Ilzenes pagasta
pensionārus.

No sirds uz sirdi
PAULA ŠĪLBERGA, LUTRIŅU MAZPULKA DALĪBNIECE

Saldus un Brocēnu novada mazpulcēni 26. novembrī piedalījās tirdziņā Saldū “Gatavosimies pirmajai Adventei”. Mums šādi tirdziņi.
ļoti patīk. Gatavojām Ziemassvētku dekoriņus vai mīļas dāvaniņuas.
Iedzīvotāji labprāt iegādājās mūsu
gatavotās dāvaniņas.
Jau desmit gadus Lutriņu mazpulks piedalās labdarības akcijā

Bejas čaklie rūķi
LIDIJA STEBERE, 196.BEJAS MAZPULKA VADĪTĀJA

196.Bejas mazpulkam ir izveidojusies tradīcija katru gadu, nu
jau trešo pēc kārtas, ap Ziemassvētku laiku apciemot un iepriecināt vecos ļaudis Bejā un mums
īpašus cilvēkus arī Alūksnes pilsētā.
Tā arī šogad četri rūķi mazpulcēni čakli rullēja piparkūku mīklu,

grieza gaiļa formas piparkūkas.
Tās izgreznoja ar ķirbju un saulespuķu sēkliņām. Sanāca smaržīgas
un gardas. Tad taisījām un rakstījām apsveikumus. Visu glīti iesaiņojām. Izdomājām uzstāšanās
programmu un devāmies ceļā.
Diena bija tik saulaina!
Viesojāmies 13 mājās un iepriecinājām 16 burvīgus un mīļus
cilvēkus. Mājās atgriezāmies ļoti
vēlu, taču sirdī bija patiess prieks

par paveikto. Sapratām, cik ļoti veciem cilvēkiem ir svarīga šāda tikšanās.
Bejas mazpulcēni, gatavojoties
Ziemassvētkiem, arī ļoti čakli gatavoja dekorus un izgreznoja skolu
svētkiem. Par to visiem bija liels
prieks!
Pašlaik cītīgi gatavojamies Svinīgā solījuma svētkiem 1.februārī
Māriņkalnā, kad Svinīgo solījumu
dos 8 jaunie mazpulcēni.

”No sirds uz sirdi”, kas notiek pirms
Ziemassvētkiem. Katru gadu mazpulcēni gatavo Ziemassvētku noformējumu Lutriņu pansionātam
”Ābele”, kā arī cep piparkūkas. Šajos Ziemassvētkos mēs sacepām 8
kg piparkūku. Sasaiņojām pakās
un paši nesām uz pansionātu. Vecie cilvēki bija priecīgi.
Mēs, Lutriņu mazie mazpulcēni,
2017. gadā visiem Latvijas mazpulkiem vēlam, lai tas veiksmi dod,
jaunus darbus piepildot!
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Ziemassvētku tirdziņā Rojā
Raitis Sīpols, Valdemārpils
vidusskolas mazpulk a dalībnieks

Valdemārpils vidusskolas un
Upesgrīvas
internātpamatskolas
mazpulcēni bija sarūpējuši produkciju, ar kuru tirgojās Rojas Ziemassvētku tirdziņā. No Valdemārpils
mazpulka Reinis Sīpols tirgoja smaržīgas vaska svecītes un kārumiņus,
Raitis Reinis Kalmans- Kalnmals rudenī lasītās lielogu dzērvenes un
Islandes ķērpja tēju, Matīss Ūrmanis
- marinētas bietes, Nauris Freibergs
- svaigi spiestu ābolu sulu. Jānis
Bumbiers un Evika Freiberga piedāvāja kopīgi saražoto produkciju - galda dekorus, tējas, saulespuķu sēklu
našķus, pīlādžu ievārījumu. Skolēni
atraktīvi reklamēja savu produkciju
un aicināja pie sevis pircējus. Daudz
palīdzēja mazās Lizetes omīte Aira
un mūsu vadītāja Anda.
Mazpulcēni draudzīgi rosījās kopā ar Upesgrīvas mazpulcēnu Senti

Krūmiņu, kurš tirgoja paštaisītas koka lāpstiņas un meiteņu gatavotus
atslēgu piekariņus ar jaunā gada
simbolu – gaili. Upesgrīvas mazpul-

ka vadītāja Arita uzmundrināja visus
mazpulcēnus, lai drošāk reklamējas.
Anda un Arita priecājās, ka viss noritēja veiksmīgi.

Visi kopīgi ēdām un sasildījāmies
ar rojnieku piedāvāto gardo ziemas
zupu. Bērni ar savu produkciju piedalījās arī laimes loterijā. Lielu pal-

dies mēs sakām pasākuma rūķiem
par laipnu uzņemšanu un produkcijas reklamēšanu. Ceram atkal pavasarī viesoties Rojā!

“Dabas bodē” aizvadīta diena
SILVIJA DORŠA

10. decembra rītā, kā jau bija solīts reklāmā un uzaicinājumos, reizē
ar saules lēktu Kārķos, skolas vecās
ēdnīcas telpās sākās Ziemassvētku
tirdziņš “Dabas bode”. Ceļa malā aicinoši mirdzēja lāpu rinda, verot
durvis, pretī plūda siltums, kairinošas svētku smaržas un rīkotāju laipnība.
Ar skanīgu zvaniņu Kārķu pagasta
pārvaldnieks Pēteris Pētersons ieskandināja tirgošanās sākumu. No
sena piena separatora bļodas ikviens
tirgus dalībnieks varēja paņemt bezmaksas biļetīti ar sirsnīgu vēlējumu,
lai piedalītos Laimīgo pircēju izlozē,
kurai balviņas sarūpējuši paši tirgotāji. “Dabas bodes ” vadītāja Sandra
Pilskalne ar mikrofonu rokā apstaigāja visus tirgus galdus, lai katrs varētu apmeklētājus iepazīstināt ar savu preci. Un tirgotāju - zemnieku,
amatnieku, mājražotāju- no tuvākas
un tālākas apkaimes bija daudz.
Īpaši iepriecināja tas, ka “Dabas
bodē” savus un ģimenes ražojumus
vai darinājumus tirgoja daudzi Kārķu mazpulcēni. Krista Aršanova un
Marta Bezšapočņikova piedāvāja pašu ceptus gardumiņus, pie Emīla un
Kates Kandavniekiem varēja uzcie-

nāties ar ābolu sulu un kārumiņiem.
Ralfs Aušts kopā ar brāli un mammu
Jutu aicināja nobaudīt ļoti gardas
tortes un karstvīnu. Ilze Skrastiņa bija izgatavojusi jaukas apsveikuma
kartiņas. Rainers Piečs, uzņēmies
tirgotāja pienākumus, piedāvāja vectētiņa gatavotus ozolkoka virtuves
dēlīšus un citu ģimenes locekļu darinājumus.
Kārķu mazpulcēni ar savu vadītāju Ģertrūdi Ābeli darbojās paši un
aicināja arī citus piedalīties piparkūku cepšanā un, protams, arī ēšanā.
Valkas mākslas skolas skolotājas
Skaidrīte Bondare un Daiga Soloveiko aicināja radošajā darbnīcā gatavot
dabai draudzīgas eglītes rotas no
māla un filca. Visaktīvāk atsaucās
mazpulcēni, un līdz “Dabas bodes”
noslēgumam tās eglīte bija skaisti
uzposta ar dabai draudzīgām rotām.
Ikviens varēja iedzert garšīgu zāļu
tēju un aplūkot zvaniņu izstādi pie
tirgus telpas griestiem. Zirga pajūgā
varēja doties apskatīt, kāda izskatās
Kārķu baznīca svētku rotā.
Bet pats galvenais “Dabas bodes”
ieguvums gan pircējiem, gan tirgotājiem, neapšaubāmi, bija pati šīs dienas atmosfēra – sirsnīga tuvība, jaukas tikšanās, svētku gaidīšanas
prieks.

Prieks
iepriecināt
Anda Dzene, Valdemārpils
vidusskolas mazpulk a vadītā ja

Ziemassvētku laikā vajag cilvēkiem darīt labu, iepriecināt tos un
priecāties par to, ko cilvēki labu ir
darījuši tev. Pirmssvētku laikā kopā
ar Ritu ieradāmies Laucienas pansionātā, kur apciemojām bijušo Pūnes mazpulku vadītāju Mīlbergas
kundzi. Ar neviltotu prieku viņa
mūs sagaidīja un stāstīja par saviem
jaunajiem piedzīvojumiem pansionāta dzīvē. No viņas staroja prieks,
ka viņu kāds vēl atceras. Sacīju, ka
viņu nevar aizmirst tik vienkārši, jo
uzskatu, ka viņa ir viena no mazpulku leģendām, no kuras var
daudz mācīties un uzņemt spēku
nākošajam gadam. Vallija priecājās
par Ritas adītajām zeķēm un čībām.
Arī par kārumiņiem un svecītēm,
ko mēs sagādājām. Sarunājām, ka
jaunajā gadā atkal tiksimies.

