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ReDaKtoReS  
SLeja

Goda nominācijas “augsim!” 2012. gada laureāti

Vasara – 
košs puķu 
pušķis

Lai arī nevaram teikt, ka mūs 
lutinātu izcili jauks laiciņš, šī 
vasara mazpulkos man atgādina 
košu, krāsainu, daždažādiem 
ziediem bagātu puķu pušķi. Pro-
tams, katram pašam gan jābūt rosī-
gam un redzīgam, jāatrod savas 
puķes un savas krāsas. 

Bet izvēļu un iespēju, kā aizvadīt 
šo mazpulcēnu vasaru, gan ir bijis 
daudz. Un daudz bijis arī kopīgo 
tikšanās prieku. Par to arī stāsta 
mūsu avīzes lappuses. Aiz katra 
šāda stāsta stāv sākotnējās idejas, 
ieceres, daudzu cilvēku ieguldīts 
liels darbs. Katrs kaut ko ir varējis 
iegūt – jaunas zināšanas un pras-
mes, jaunu pieredzi, jaunus drau-
gus, jaunas domas un atklāsmes 
par sevi pašu un pasauli sev apkārt. 

Mani šīs vasaras puķu pušķī 
visvairāk iepriecina patiesas 
draudzības, sirsnības, sapratnes, 
darba gribas un sadarbošanās 
ziedi, kurus kopā likušas visdažā-
dāko paaudžu – bērnu, jauniešu, 
spēka gadu cilvēku un sirdsgudru 
senioru – rokas. 

Nu jau vasara soļo uz augļu 
pusi. Tā gribas, lai rudens nāk ar 
bagātu darbu ražu un gandarīju-
mu! To arī vēlu mums visiem 
– Forumos satikties lepniem par 
krietnu vasaras veikumu! 

Taču šobrīd – lai priecē mūs vēl 
aizvien košais vasaras puķu pušķis!

Redaktore Silvija

Laikrakstā publicēti L. Bernānes, S. Buliņas, S. Doršas, I. Gardas, G. 
Jēkabsones, I. Jukņēvičas, E. Mežinieces, S. Purviņas, L. Strazdiņas un 
arhīva foto.

Mantojuma glabātāja – Margarita!
 Dzīves gudrās un rūdītās Mar-

garitas Stradiņas vārdi iedvesmo, 
lai varētu iet un darīt. Margaritas 
vārdiem piemīt īpašs skanējums, 
un tas, no sirds izrunāts, ienāk pa-
saulē kā reāls, materiāls un garīgs 
spēks ar savu saturu un stiprumu. 
Daudziem jo daudziem paliks 
spilgtā atmiņā Skolotājas iedves-
mojošā un patriotiskā uzruna Ļau-
donas  mazpulku nometnē.

Latvijas Mazpulki nemaz nav ie-

Ingars 
Duplinskis no 
447. Nautrēnu 
mazpulka 
Ingars izstrādājis 6 
projektus, pārzina 
pļavu ziedus, liliju, 

sīpolu, kartupeļu un biešu audzē-
šanu. Pētījis bebrus. Uzskata, ka 
labākais dārzeņu bizness ir sīpolu 
audzēšana. Patīk sports, piedalās 
visās Mazpulku sporta spēles. 

 
      Ilvija Galvanovs

ka no 447. Naut
rēnu mazpulka 
Ilvija audzējusi 
kāpostus, burkā-
nus, kartupeļus un 
mēnešzemenītes. 

Viņa ir tītaru audzēšanas spe-
ciālists. Uzskata, ka Mazpulki ir 
devuši viņai iespēju iegūt daudz 
jaunu draugu, iestāšanos Mazpul-
kos nekad nenožēlos. 

 
    Evita Uvārova 
no Strautiņu 
mazpulka 
Evitas prasmes ir 
izaudzēt sīpolus, 
kartupeļus, bietes. 
Vairākus gadus 

slēgusi līgumu ar z/s  Ezerkauliņi. 
Iekārtos lieliskas puķudobes jeb-
kurā vietā. Uzskata, ka darbojoties 
Mazpulkos iegūtās zināšanas 
noderēs turpmākajā dzīvē.  

Linda Smelcere 
no 504. Jersikas 
mazpulka 
Linda ir mazpul-
cēns vairākās pa-
audzēs, aizraujas 

ar vēsturi, projek-
tos pētījusi skolas un baznīcas 
vēsturi, aktīvi apmeklē Mazpulku 
rīkotos pasākumus. 

    Dace Kroņkal
ne no 632. Tumes 
mazpulka 
Dace ir eksperts 
saulespuķu au-
dzēšanā, šīs puķes 
viņai ir vismīļākās. 

Kā mazpulka priekšnieks viņa 
savas zināšanas nodot mazāka-
jiem, organizē  konkursus un vada 
nodarbības. 

 
   Māra Rudzāte 
no 279. Līvānu 
mazpulka 
Māras ģimenes 
tradīcijas ir iesais-
tīties Mazpulkos, 
viņas vectēvs un 

vecāmāte bija mazpulcēni, mam-
ma vada mazpulku. Pati darbojas 
Mazpulkos jau 7. gadu un izstrā-
dājusi 6 projektus.  

 
    Dana Anderso
ne no 114. Krotes 
mazpulka 
Kā saka pati Dana, 
viņa ir vienkār-
ša meitene, kas 
nebaidās no zemes 

darbiem. Viņa ir aveņu speciā-
liste, kas vienā sezonā pārdevusi 
vairāk par 100 kg ogu. Dana 
uzskata, ka Mazpulki ir ļoti laba 
dzīves skola. 

 
    Reinis Jirjens 
no 286. Bārbeles 
mazpulka 
Reinim ir 10 serti-
fikāti par izstrā-
dātajiem projek-
tiem. Uzskata, ka 

Mazpulkos veicina pašdisciplīnu, 
mudina visus darbus paveikt līdz 
galam. Darbojas sava mazpulka 
valdē, nākotni saista ar militāro 
jomu. 

    Mārtiņš Poškus 
no 541. Zantes 
mazpulka 
Mārtiņš audzējis 
sīpolus, kartupe-
ļus, bietes, burkā-
nus. Darbojoties 

Mazpulkos, ticies ar 3  zemkopī-
bas ministriem, vienmēr ieklausī-
jies semināros stāstītajā, tas viņam 
nākotnē noderēs, jo domā savu 
dzīvi saistīt ar lauksaimniecību. 

 
    Elīna Nāburga 
no 439. Daudze
ses mazpulka 
Elīnas projek-
ti ir bijuši par 
ziediem, pīļu 
audzēšanu, gada 

laiku maiņām. Viņa atzīst, ka pats 
labākais, darbojoties Mazpulkos, 
ir iespēja apceļot Latviju un iegūt 
daudz jaunu draugu, apgūt prasmi 
īstenot projektus. 

 
    Diāna Lapsiņa 
no 486. Kusas 
mazpulka 
Diāna Mazpulkos 
darbojas jau sesto 
gadu, rakstījusi 
projektus par 

kaķi, kafijas kokiem, kartupeļiem, 
bietēm un sīpoliem. Uzskata, ka 
darbība Mazpulkos ir iemācījusi 
plānot brīvo laiku. 

 
    Roberts Prin
dulis no 29. Zie
meru mazpulka 
Roberts ir ļoti 
patstāvīgs, labprāt 
piedalās Mazpulku  
pasākumos, jo īpaši 

sporta spēlēs. Uzskata, ka darbība 
Mazpulkos ir paplašinājusi viņa 
redzesloku un spējas darboties 
patstāvīgi. 

    Justīne Kitija 
Smeltere no 29. 
Ziemeru maz
pulka 
Justīne izstrādā-
jusi 8 projektus, 
realizējusi izaudzē-

tos dārzeņus, iekopusi lauku sētu, 
veidojusi radošus darbus tekstil-
mākslā. Labs palīgs pasākumu 
organizēšanā savā mazpulkā. 

 
    Vika Romaško 
no 599.Virgas 
mazpulka 
Mazpulki ir bū-
tiska viņas dzīves 
sastāvdaļa, tā ir 
iespēja savu brīvo 

laiku pavadīt lietderīgi. Lai gan 
viņa mācās citā skolā, nevis tur, 
kur atrodas Virgas mazpulks, viņa 
palīdz vadītājai  kārtot dokumen-
tus.  

 
    Nauris Godļev
skis no 286. Bār
beles mazpulka 
Nauris ar savu 
apzinīgo darbu 
Mazpulkos kļuvis 
par autoritāti 

pārējo mazpulcēnu vidū. Darbība 
Mazpulkos viņam devusi pras-
mes darbu vadīšanā un projektu 
īstenošanā. 

 
   Elīna Ivanova 
no Irlavas maz
pulka 
Elīna ir ļoti 
apzinīga projektu 
īstenotāja, iesāktie 

projekti vienmēr 
ir pabeigti. Viņa uzskata, ka 
Mazpulki ir pavisam cita pozitīva 
un draudzīga pasaule. Galvenais 
ieguvums, darbojoties Mazpulkos, 
ir spēja plānot laiku.

domājami bez Margaritas.Viņa sa-
vulaik pati bija mazpulcēns, bet 
Latvijas atdzimšanas laikā stāvēja 
pie Mazpulku atjaunošanas šūpuļa. 
Prieks, ka paveicies ne tikai Rugāju 
puses jauniešiem, bet arī visiem, 
kam nācies būt kopā ar Margaritu 
un ”kāpt” dažādās virsotnēs.

Liekas, ka nekas Margaritai ne-
sagādā grūtības, vai tās būtu  lielās 
nometnes ”Visu daru es ar prieku!”  
un sporta spēles, vai lieli un mazi 
projekti, skaistas un patīkamas vi-
des veidošana  vai sīki  ikdienas 
darbiņi.  Kāds neredzams spēks 
Margaritu vienmēr uznes dzīves 
viļņa augšpusē. Man liekas, ka tā ir 
lielā DZIMTENES MĪLESTĪBA un 
dzīves pamatvērtības. Margaritas 
credo varētu būt ieradums strādāt, 
būt veselai, mācīties un ticēt! 

Šie ieradumi ir kā stūrakmeņi 
stiprai un spēcīgai dvēseles mājai!  
            Visu Latvijas Mazpulku sai-
mes vārdā sveicot Margaritu lielajā 
– 85 dzīves gadu jubilejā, novēlu -  
lai pietiek veselības un garīgā spē-
ka, prieka un  optimisma  sentēvu 

mantojumu nodot jaunākajām pa-
audzēm!

Eleonora Obrumāne, 
Ludzas  mazpulka vadītāja
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tici, lūdz, ceri,  
mīli, strādā, sasniedz!

 Biedrības ”Daugavas Savienība” 
balvu piešķir amatieru mākslas, 
skolu, muzeju, bibliotēku, tautas 
namu kolektīviem vai minēto dar-
bības nozaru izcilām personām par 
Daugavas ielejai raksturīgo kultū-
ras vērtību, kultūras mantojuma, 
amatniecības kopšanu, saglabāša-
nu, atjaunošanu, popularizēšanu. 
Pretendentus balvas piešķiršanai 
izvirza Daugavas krastos esošās 
pašvaldības. 

Biedrības ”Daugavas Savienība” 
balvu šogad ieguva Daugmales pa-
matskolas skolotāja un skolas mu-
zeja vadītāja Zinaida Matisone - 

par ilggadēju Daugavas ielejas sa-
kopšanu un vēsturisko vērtību sa-
glabāšanu kopā ar Daugmales 
mazpulcēniem.

 Skolotājai šo nozīmīgo apbalvo-
jumu svinīgi pasniedza pamatsko-
las izlaidumā. 

Balvas laureāte ilgus gadus gādā 
par Latvijai nozīmīgu vietu  - Daug-
males pilskalna, Nāves salas, Ul-
maņkalniņa vai Jāņkalniņa - sa-
kopšanu un jaunatnes iesaistīšanu 
darbā, radot interesi par vēsturi un 
notikumiem, kas norisinājušies tu-
vējā apkārtnē. 

No 1992. līdz 2011. gadam Zinai-

da bija Daugmales mazpulka  
”Dzirkstelīte” vadītāja, bet pašlaik 
darbojas kā seniore Latvijas – Švei-
ces projektā „Visu daru es ar prie-
ku!”, ir atsaucīga padomniece jauna-
jam mazpulka vadītājam Mārtiņam 
un aizvien – lielisks  ideju ģenera-
tors. Iesaistot mazpulcēnus visos 
darbos un pasākumos, viņa veic lat-
viskā mantojuma saglabāšanu un 
nodošanu nākamajām paaudzēm.

Zinaida! Arī mēs, Tavi kolēģi un 
draugi Latvijas Mazpulkos, Tavi bi-
jušie un esošie mazpulcēni,  no 
sirds sveicam Tevi ar nozīmīgo un 
pelnīto Tava darba novērtējumu!

Sieviete Latvijai 2012
Par gadskārtējā „Latvijas Avī

zes” konkursa „Sieviete Latvijai” 
laureāti nominācijā ”Par nesavtī
gu darbu sabiedrības labā” šogad 
kļuvusi 307. Džūkstes mazpulka 
vadītāja Gundega Jēkabsone. 
Sveicam!

Lūk, kā Gundegu raksturo cilvē-
ki, kas viņu iepazinuši kopīgā darbā 
un dzīves uztverē - Dace Kalniņa no 
Veselavas un Māra Bergmane no 
Rendas:

- Gundega ir bioloģiskās zemnie-
ku saimniecības „Geidas” saimnie-
ce, 307.Džūkstes mazpulka vadītāja, 
biedrības „Vides veselības saime” 

valdes locekle, biedrības „Latvijas 
Bioloģiskās lauksaimniecības asoci-
ācija” biedre, Džūkstes baznīcas at-
balsta biedrības valdes locekle, poli-
kultūras un permakultūras popula-
rizētāja Latvijā, vietējo sēklu bāzes 
aizstāve, projekta Io scelgo Bio (es 
izvēlos bioloģisko)  koordinatore. 

Lieliska un gudra saimniece, kas 
savā saimniecībā ne tikai veiksmīgi 
ražo bioloģisko pienu, bet piedāvā 
interesantas un vajadzīgas mācību 
ekskursiju programmas pilsētas un 
lauku bērniem,  – tā viņa māca sa-
prast un mīlēt Latvijas laukus, iz-
garšot un novērtēt produktus, ko 

ražo biosaimniecībās. Kopš 2004. 
gada “Geidas” ir reģistrētas kā bio-
loģiskā saimniecība, pamatnodar-
bošanās – piena lopkopība. Latvijas 
bioloģiskās lauksaimniecības asoci-
ācijas konkursā “Zaļā pēda” Jēkab-
soni saņēmuši augstu novērtējumu. 
“Geidas” atzītas par gada saimniecī-
bu lopkopībā.

Gundega veiksmīgi prot savienot 
savu biznesu ar nesavtīgu un plašu 
sabiedrisko darbu Latvijas vides, 
cilvēku veselības un lauku attīstības 
jomās.

Attēlā: Gundega saņem 
„LA” apbalvojumu.

Zinaidai Matisonei – “Daugavas Savienības” balva!

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojekts 
“Visu daru es ar prieku!”, līgums Nr.2010.CH04/mac-105/10

 Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Lai parādītu viens otram, ko ga-
da laikā izdevies iemācīties, no 26.  
līdz 28. jūnijam trīspadsmit Latga-
les mazpulku120 dalībnieki, to vi-
dū arī Jēkabpils mazpulka 12 da-
lībnieki, satikās nometnē „Maz-
pulcēnu pieccīņa Ļaudonā”. No-
metnes nosaukums aizgūts no pir-
mās brīvvalsts laikiem, kad maz-
pulku pieccīņa ik gadu notika katrā 
mazpulkā, dodot iespēju jaunie-
šiem parādīt sevi kā daudzpusīgi 
attīstītu personību. 

Nometnes atklāšanā sirsnīgus 
vārdus un prieku par mazpulku 
aktivitātēm teica Ļaudonas vidus-
skolas direktors Guntis Lazda. Se-
koja komandu saliedēšanas spēles, 
radošo darbnīcu pieccīņa. Kamēr 
mazpulcēni izzināja suņa un viņa 
ķermeņa valodu, vēroja suņu de-
monstrējumus, mazpulku vadītāji 
un skolotāji seniori papildināja sa-
vas zināšanas  Ļaudonas pagasta 
Zara Leitānos. Saimniecības īpaš-
nieces Mairitas Ducenas daiļdārza 
puķu kolekciju veido apmēram 900 
dažādības. Vadītāji izzināja arī ze-
meņu audzēšanu un degustēja 10 
šķirņu zemenes. Vakarā - draudzī-

bas ugunskurs,  komandu priekš-
nesumi, dziesmas un danči kopā ar 
folkloras kopu ”Vērtumnieki” .

Nometnes jaunā darba diena ie-
sākās ar rīta apli, skolas novadpēt-
nieku stāstījumu. Sekoja orientēša-
nās pieccīņa pa Ļaudonu. Izejot 
trasē, spīdēja saulīte. Te pēkšņi sa-
cēlās vējš, sadzina lietus mākoņus 
un visus gājējus izmērcēja tā, ka bi-
ja jāatgriežas nometnes mājvietā. 
Līdz ko slapjais apģērbs izlikts žā-
vēties, atkal uzsmaidīja saulīte, un 
uzņēmīgākie mazpulcēni turpināja 
objektu iepazīšanu, orientēšanās 
lapā pierakstot prasītās atbildes.

Ekskursijās pa Madonas novadu 
dalībnieki trijos autobusu maršru-
tos iepazina trušu dārzu Bērzaunē 
un Kalsnavas arborētumu, Cesvai-
nes pili, Oskara Kalpaka dzimtās 
mājas Liepsalās. Liepsalās netiek 
atjaunota gandrīz 300 gadus vecā 
zemnieku saimnieciskā sēta, bet 
veidota piemiņas vieta kā patrio-
tiskās audzināšanas svētvieta un 
spēkavots. Bijušās dzimtas sētas 
ēkas un zīmīgās vietas iezīmētas ar 
pamatiem un akmenī cirstiem tek-
stiem. Paldies Oskara Kalpaka pie-

miņas fonda valdes loceklei Edītei 
Zaubei par saistošo un emocionālo 
Liepsalu filozofijas un vēstures iz-
klāstu, par novēlējumu katrai mei-
tenei un katram zēnam! Paldies 
vēstures skolotājai Janīnai Liepiņai 
un latviskās dzīves ziņas pasnie-
dzējai Anitai Tropai! 

Vakara pasākumā „Re, ko pro-
tu!” katrs varēja runāt dzeju, dejot, 
dziedāt, rādīt trikus, izrādīt jebkā-
du savu talantu. 

Nometnes noslēguma dienas 
lielais pārgājiens ietvēra dzejnieka 
Andreja Eglīša kapa vietas, Plenča 
ezera Krustkalnu rezervātā  un 
Kārļa Ulmaņa stādītā ozola ap-
meklēšanu. 

Lai nometnes dienas aizritētu 
saistoši, rūpējās daudzi cilvēki. Ar 
visām komandām ļoti pārdomāti 
darbojās brīvprātīgie jaunieši no 
Mazpulku Rīgas klubiņa. Esam pa-
teicīgi Ļaudonas skolas direkto-
ram, nometnes vadītājai Līgai Grā-
vītei un viņas palīgiem! 

Uz satikšanos projekta noslēgu-
ma pasākumā 15. septembrī Jēkab-
pilī Sēļu sētā!

Spodra Purviņa  

Mazpulcēnu vienotības aplis ar Latvijas karoga pacelšanu un valsts himnu 
O.Kalpaka dzimtajās mājās Liepsalās.

Mazpulcēnu ziedi Andrejam Eglītim
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 Vairāk nekā 100 projekta dalīb-
nieki no Daugmales, Kārķu, Pocie-
ma, Siguldas, Strautiņu, Valkas un 
Ziemeru mazpulkiem 19.jūnijā sa-
tikās Kārķu pamatskolā, lai piesāti-
nātā, darbīgā, draudzīgā un jautrā 
gaisotnē aizvadītu nometnes dienas 
un naktis. Nosaukums „Mazpulku 
pieccīņa”, kurš bija vienojošs visām 
nometnēm, pēc mūsu ieceres nozī-
mēja, ka Kārķos mazpulcēni pirm-
kārt – izzinās ko jaunu , otrkārt, 
treškārt, ceturtkārt - izpaudīsies ra-
doši, praktiski, sportiski, piektkārt 
- mācīsies draudzīgi darboties ko-
pā. Trīs dienās „izcīnījām” trīs piec-
cīņas!

Viss sākās ar nometnes atklāša-
nu, kurā Kārķu mazpulks mūs svei-
ca ar Kārķu himnu un pagasta pār-
valdes priekšnieks Aivars Cekuls 
iepazīstināja ar nesen apstiprināto 
pagasta ģerboni, kurā uz zila fona 
attēlots sudraba krusts un zelta bite. 
Bites dēļ arī komandām bija doti 
astoņu kukaiņu vārdi, kurus ko-
mandas zīmēja savos karogos un 
apdziedāja himnās. Pēc tam visi de-
vās pieccīņas „Atklājam Kārķu ģer-
boņa noslēpumus!” maršrutos. Ko-
mandas, brīvprātīgo jauniešu – ko-
mandu iedvesmotāju vadītas, katra 
iepazina kādu daļiņu no Kārķiem: 
pagasta tūrisma informācijas cen-
tru, skolu, tās darbu ekoskolu prog-
rammā un bišu dravu, baznīcu, 
zemnieku saimniecības. Visi pavei-
ca kādu praktisku darbu: krāva 
malku, sakopa baznīcas apkārtni, 
’karoja’ ar kukaiņiem zemeņu lau-
kā, gatavoja dekorus „Puķu naktij” 
tautas nama zālē un skolas bērnu-
dārza grupai. Katrs pārbaudīja savu 
sportisko veiksmi stafetēs un izga-

tavoja sev kādu jauku priekšmetu. 
Bet vakarā komandas pārbaudīja 
saliedētību nakts trasītē – vides 
spēlē „ Krimināllietas „Veckārķu 
pilskunga slepkavības  mēģinā-
jums” izmeklēšana”. 

20. jūnijs aicināja uz pieccīņu 
„Ar vidi uz TU!”. Dāvis Doršs no 
EPATA STUDIO rosināja sarunu 
„Lielā talka – viena diena vai viss 
gads?”. Interaktīvas spēles, uzdevu-
mus par dabu un pētījumus vadīja 
Dabas aizsardzības pārvaldes dar-
binieki Rūta Zepa, Jānis Pērle, Līga 
Migliniece. Lustiņdruvas dabas ta-
kā komandas izspēlēja Valkas maz-
pulka veidoto vides spēli „Laižam 
mežā!”. Uz jauku brīvdabas izrādi 
par meža dzīvnieciņiem aicināja 
Kārķu tautas nama bērnu teātris.

Pēc pusdienām nometnes dalīb-
nieki devās ekskursijās 3 maršrutos 
pa Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vātu. Pirmais veda uz VAS „Latvijas 
valsts meži” Strenču kokaudzētavu, 
Strenču pilsētu, Kaņepju dižozolu, 
Jērcēnu muižu un tās parku, med-
nieku biedrības „Jērcēni” medību 
trofeju izstādi. Otra ekskursantu 
grupa apmeklēja Valkas novadpēt-
niecības muzeju, bērnu mākslas 
skolu, Valkas – Valgas dabas taku 
pie Pedeles, DEMO FARM projekta 
saimniecību „Vekši”. 3.maršruts ve-
da uz Naukšēnu Cilvēkmuzeju, Rū-
jienu un SIA „Rūjienas saldējums” 
ražotni. 

Bet vakarā, posušies puķainos 
tērpos, visi devās šīs dienas „pēdējā 
cīņā”- tautas namā notika pasā-
kums „Puķu nakts”. Valkas ģimnā-
zijas teātra jaunieši lieliski un azar-
tiski vadīja tērpu skati un komandu 
Cepuru prezentāciju, dāvāja mums 

teātra izrādi „Vista” un visus ierāva 
deju virpulī. Sajūsmināja arī pašu 
mazpulcēnu komandu „puķainie” 
koncertnumuri.

21. jūnijs ir Vasaras saulgrieži 
dabā, tāpēc pieccīņa saucās „Ielīgo-
jam Vasaras saulgriežus!”, un dažā-
die uzdevumi bija veltīti vienam 
mērķim – mācīties sagatavot, sagai-
dīt un svinēt šos svētkus. Visa diena 
pagāja darbīgā noskaņā. Vieni mā-
cījās, kā sien sieru un kāpēc saul-
griežu tradīcijās tik daudz rūpju 
par ganāmpulku. Citi vāca ārstnie-
cības augus tējām, vēl citi – zarus, 
zāles un puķes Saulgriežu deko-
riem. Mazpulcēni cepa plātsmaizes, 
gatavoja uzkodas, pina vainagus 
nometnes Jāņiem un Līgām. Notika 
dziesmu un danču mācīšanās, telpu 
un pagalma pušķošana, katrs stei-
dza uzpīt vainagu arī sev. Kādam 
bija jādomā, kā visu lielo līgošanu 
vadīt, vēl citi krāva īstu Saulgriežu 
ugunskuru un apguva tā iedegšanas 
rituālu. Visus mūs un arī Kārķu 
ļaudis iepriecināja lielais floristikas 
darbs – zirga figūra, kuru grupa va-
dītāju, mazpulcēnu un palīgu izvei-
doja pie pagasta pārvaldes ēkas. 

Nometne svinēja Vasaras saul-
griežus. Bija goda atdošana ozolam, 
divu Jāņu un trīs Līgu sveikšana, 
ugunskurs, dziesmas, danči, cie-
nasts. Katra komanda pēc izlozes 
sagatavoja arī savu īpašo, mūsdie-
nīgo uzdevumu – Saulgriežu sižetu 
kādam TV šovam -  un saņēma vis-
lielāko skatītāju atsaucību. 

Viss notiekošais bija domāts 
mums pašiem un mūsu izpratnes 
veidošanai par īstiem svētkiem. Tā-
pēc mani dziļi skāra meitenes no 
sirds teiktie vārdi „Nu, ir! Ir TĀ sa-
jūta!”, lepnums puiša sejā, kas pir-
moreiz kūra īstu Jāņuguni, un mir-
dzums mazu meiteņu acīs, otrā rītā 
saucot „Mēs redzējām, kā uzlec 
saulīte!”. 

22.jūnijā, noslēdzot kopīgo pie-
dzīvojumu, atvadījāmies līdz rude-
nim, kad tiksimies Pļaujas svētkos 
Atē. Par paveikto un atbalstu - pal-
dies jums, vadītāji, seniori, jaunieši, 
daudzie palīgi, jo īpaši Tev, Vallija, 
un Tavam atsaucīgajam kolektī-
vam! 

Silvija Dorša, 
nometnes vadītāja
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Pēcjāņu dienās Krotes pamat-
skolā saradās ap 100 mazpulcēnu 
no 8 Kurzemes mazpulkiem, lai 
kopā atpūstos, mācītos un strādā-
tu. Nometnes vadītāja Indra Zvir-
bule bija saplānojusi ļoti piesātinā-
tu un interesantu programmu. Sa-
draudzēšanos dažādu mazpulku 
starpā veicināja tas, ka mazpulcē-
nus sadalīja komandās, iedeva vi-
ņiem ‘’audžuvecākus’’ no Rīgas 
klubiņa jauniešiem. Tas iemācīja 
komunicēt ar citu mazpulku dalīb-
niekiem un pieaugušajiem.

 Nometnes radošajās darbnīcās 
dalībnieki apguva daudz jaunu 
prasmju - ziepju vārīšanu, marmo-

rēšanu, leļļu gatavošanu, koka dar-
bus, rotu gatavošanu, gleznošanu.  
Mājās katrs dalībnieks aizveda 
maisiņu ar izgatavotajām lietiņām 
un jaunas mākas.

 Vakaros līdz pusnaktij ap skolu 
skanēja gan klaigas sporta sacensī-
bās, gan šausmu kliedzieni baiļu 
un piedzīvojumu trasītē ‘’Ezīši 
miglā’’.

 Jaunas prasmes apguva arī laba-
jos darbos, it sevišķi laimējās tiem, 
kas dārzniecībā apguva stādu piķē-
šanu un pārstādīšanu. Arī mazpul-
ku vadītājas mācījās cita no citas 
un visas kopā - pīt zedeņu žogu, 
kas noderēja kā mūzikas instru-

ments ”Talantu vakarā”, kurā arī 
mazpulcēni izrādīja savus dabas 
dotos un skolā noslīpētos talantus. 
Nometnē izveidojās arī Kurzemes 
mazpulku koris ar skanīgām bal-
sīm. Talantus vērtēja un par labiem 
esam atzina starptautiska zvaigžņu 
žūrija.

 ”Melns darbs - balta maize!”  
saka latviešu sakāmvārds. Tā arī 
šajā nometnē pēc divām radošos, 
čaklos un prasmīgos darbos aizva-
dītām dienām mazpulcēni brauca 
ekskursijā pa Liepājas rajonu. Arī 
te kopā bija savīta atpūta ar zināša-
nu apguvi, jo jogurta un siera ra-
žotnē gan našķējāmies, gan uzzi-

nājām. kā un no kā viss top. Atkri-
tumu šķirotavā bērni uzzināja, cik 
svarīga ir šķirošana, kā tas notiek, 
un ļoti atraktīvi kopā uz lielajiem 
svariem nosvērās. Krotes nometne 
svēra gandrīz 4 tonnas!!! Dalībnie-
ki apmeklēja arī mini zoodārzu  
”Dižvanagi”, kur uzzināja par da-
žādu eksotisko dzīvnieku kopšanu. 
Pats galvenais un gaidītākais bija 
Liepājas jaunā SPA kompleksa ap-
meklējums, kur mazpulcēni plun-
čājās baseinos, burbuļvannās un 
džakuzi. Daudzi kaut ko tādu iz-
baudīja pirmoreiz, tāpēc šo no-
metni un priekus par kopā būšanu 
noteikti atcerēsies vēl ilgi.

 Nometnes ieguvumi:
• gan mazpulcēni, gan vadītājas 

iemācījās daudzas jaunas prasmes;
• ieguva jaunus draugus;
• apguva prasmes darboties ko-

mandās, kā arī saskarsmes un ko-
munikāciju prasmes;

• iepazina daudzus interesantus, 
līdz šim nezināmus apskates ob-
jektus, kur savukārt varēs aizvest 
citus no savām skolām, mazpul-
kiem;

• iegūti jauni, noderīgi darba un 
mācību kontakti;

• pieredzes apmaiņa gan maz-
pulcēnu, gan vadītāju vidū.

Maija Zaļuma

Mazpulcēnu pieccīņa Krotē jeb “Melns darbs – balta maize”
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 Kad pagājušajā ziemā izskanēja 
doma vienu no projekta „Visu daru 
es ar prieku!” vasaras nometnēm rī-
kot Staļģenē, piekritām, pat ilgi ne-
domājot. Un patiesi, „Mazpulcēnu 
pieccīņa Staļģenē” 12. – 14.jūnijā at-
nesa daudz prieka un gandarījuma. 

 Tur pulcējās mazpulcēni no Pen-
kules, Remtes, Annenieku, Bārbeles, 
Neretas un Staļģenes mazpulkiem, 
lai sešās aktīvo Rīgas klubiņa jaunie-
šu vadītajās grupās piedzīvotu jau-
kākos šī projekta  brīžus. Spriediet 
paši!

 12. jūnijā pēc iekārtošanās Staļ-
ģenes vidusskolas telpās visu dienu 
veltījām radošajām darbnīcām. Vit-

Mazpulcēnu pieccīņa Staļģenē
rāžas tehnikā ikviens varēja izgata-
vot lukturīti. Kokapstrādē gatavot 
mašīnīti vienlīdz labi padevās gan 
zēniem, gan meitenēm. Lielu pacie-
tību un rūpību prasīja papīra plasti-
kas darbi, veidojot bumbas no dažā-
diem papīra locījumiem. Darbā ar 
ādu ikviens mazpulcēns veidoja sa-
va drauga portretu. Kā jauku akse-
suāru sev vai dāvanu citam mazpul-
cēni veidoja organzas piespraudes. 
Darbs filcēšanas darbnīcā beidzās ar 
lielu biz-biz mārīšu uzlidojumu. Tā 
darba steigā pagāja visa diena. 

 Jau vakarpusē visām grupām bija 
iespēja iepazīties ar apkārtni „Jozie-
nā pa Staļģeni”. Dažu kontrolpunktu 

atrašana sagādāja nelielas grūtības, 
taču visi nokļuva atpakaļ veiksmīgi. 
Pirmā diena bija tik daudziem noti-
kumiem un iespaidiem pilna, ka vēl 
ilgi skolā skanēja balsis, un miedziņš 
it nemaz nesteidzās pie gulētājiem.

 13. jūnijā visus mazpulcēnus gai-
dīja dažādi labie darbi Staļģenē. 
Darba dienā tika apkopta Staļģenes 
muižas īpašnieka barona fon Roepe-
naka kapa vieta, Staļģenes muižas 
parkā nojaukts vecais tiltiņš un sa-
šķirota šķelda, nokrāsota tiesnešu 
mājiņa Staļģenes vidusskolas stadio-
nā un koka sētiņa apkārt bērnu rota-
ļu laukumam Staļģenes centrā. 

 Pēc labi padarīta darba braucām 

ekskursijā. Savas durvis mums vēra 
Zemgales Olimpiskais centrs Jelga-
vā. Poniju audzētavā bija apskatāmi 
dažādi dzīvnieki. Aktīvu atpūtu 
mums sniedza atpūtas vieta „Labi-
rinti”. 

 Vakars noslēdzās ar savu talantu 
izrādīšanu šovā „Re, ko protu!”. Tur 
tiešām bija ko redzēt – dziesmas, de-
jas, instrumentu spēle, zīmēšana, 
dzejošana, deklamācija, rotu gatavo-
šana, anekdošu stāstīšana. Arī otrās 
dienas naktī dažiem miegs nebija ne 
prātā.

 14. jūnija īpaši saulainais rīts ie-
sākās ar sportiskām aktivitātēm, 
savstarpēji sacenšoties komandu 

starpā un dažādajās individuālajās 
disciplīnās. Katrai komandai bija 
tikšanās ar karjeras speciālisti. 

 Šķiršanās brīdi priecīgāku darīja 
ziepju burbuļu salūts un saldie naš-
ķi. Ceru, ka ar izveidotajiem darbi-
ņiem katrs līdzi no šīs nometnes 
paņēmāt nometnes organizatoru 
mīlestību, jaukas atmiņas un jaunu 
draugu adreses.

Mīļš paldies visiem, kuri palīdzē-
ja šīs nometnes organizēšanā un va-
dīšanā!

Anda Skrupska, Staļģenes 
mazpulka vadītāja, 

nometnes koordinatore

2012. gada 13. janvārī  mēs, Lat-
vijas un Šveices kopprojekta „Visu 
daru es ar prieku!” Jēkabpils maz-
pulku dalībnieki, braucām uz Rī-
gu, uz Zaķu salu, lai piedalītos ba-
rikāžu atceres pasākumā. Jēkabpils 
barikāžu dalībnieki brauc tur kat-
ru gadu, nu jau 21. reizi. Visu laiku 
šos braucienus organizē barikāžu 
dalībnieks, mazpulku Goda labvē-
lis Jānis Lācis. Viņš kārtējo reizi uz 

šo pasākumu uzaicināja arī  maz-
pulka dalībniekus. Šoreiz uz šo pa-
sākumu laimējās tikt man –To-
mam, Ralfam, Annijai, Klintai un 
mazpulku vadītājām Spodrai un 
Vizmai. Ar mums kopā brauca 
jaunsargi,  zemessargi un Jēkabpils 
Latviešu biedrības pārstāvji. Mēs, 
mazpulcēni, visi pēc kārtas pie ba-
rikāžu atceres ugunskura turējām 
Jēkabpils Latviešu biedrības Latvi-

jas karogu. Tas bija svinīgi un at-
bildīgi. 

Vēl man ļoti patika  mazpulku 
nodarbība „Stāsti par 25. martu”. 
Pie mums ciemos atnāca Biruta 
Andersone un Milda Stūrniece. 
Kad viņas 1949. gada 25. martā iz-
veda,  viņas bija dažus gadus vecā-
kas par mums. Dzīvojot  Sibīrijā, 
viņas ļoti, ļoti vēlējās tikt atpakaļ 
uz Latviju.  Kad es biju mazāks, 

mana vecmamma man arī daudz 
stāstīja par 1949. gada 25. marta 
notikumiem Latvijā.

Man patīk dzīvot Latvijā. Es mī-
lu savu zemi un latviešu valodu. Es 
vēlos, lai visiem cilvēkiem Latvijā 
būtu labi apmaksāts darbs. Kad es 
izaugšu liels, es vēlētos būt Latvijas 
zinātnieks.

Toms Prokopenko

Par savu zemi domājot

Toms Prokopenko Rīgā, Zaķu salā.
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Ir gandarījums par projektā paveikto
 Ceriņu un maijpuķīšu ziedēša-

nas laikā 178. Pociema mazpulks 
ar pasākumu „Ejam, bērni, pļavi-
ņā!” Bārdu dzimtas Rumbiņos ie-
skandēja vasaru un noslēdza Latvi-
jas Mazpulku un Šveices sadarbī-
bas projektu „Visu daru es ar prie-
ku”. Tā laikā mazpulcēni varēja 
izpausties, attīstīt spējas un rado-
šās prasmes, kopā esam paveikuši 
skaistas lietas, kas sniegušas gan-
darījumu pašiem, ģimenēm un 
līdzcilvēkiem. Viens no galvena-
jiem šī projekta mērķiem bija pie-
derības sajūtas veidošana savam 
pagastam un mazpulkam.

Pavasaris cilvēkus rosina dar-
bam, un arī mēs pēc ierašanās 

Rumbiņos uzreiz ķērāmies pie dar-
ba, ko mums ierādīja muzeja vadī-
tāja Aija Ēceniece. Todien Rumbi-
ņos izbaudījām vasaras smaržu, 
grābjot nopļauto zāli vītolu gatvē 
un pļaviņā pie ābeļdārza. Varējām 
likt lietā projektā iegūtos grābek-
ļus. Kopā ar mazpulku strādaja LU 
studente, kādreizejā mazpulka da-
lībniece un Sējēja veicināšanas bal-
vas ieguvēja Rasa Tauriņa. Todien 
talkoja arī Lauras un Mareka mā-
miņa un Ulvja vecmāmiņa. 
    Savukārt pļaviņā pie klēts maz-
pulka jaunietes Alma Anna Purvī-
te un Gita Grundberga uz uguns-
kura vārīja gardu frikadeļu zupu. 
Sarmīte Strazdiņa bija uzcepusi ra-

barberu plātsmaizi. 
Vēlāk Limbažu arodvidusskolas 

tūrisma grupas audzēkņi Reinis 
Vītoliņš un Pēteris Luste mazpul-
cēniem vadīja orientēšanās kon-
kursu. Kad „apslēptā manta” bija 
atrasta, Reinis un Pēteris deva star-
tu maratonam apkārt Rumbiņiem. 

Mazpulka projektu koordinatore 
Līga Magone bērnus iepazīstināja 
ar projektu „Ieraugi pagasta dvēse-
li! ”, kurš guvis atbalstu Limbažu 
novada pašvaldības NVO projektu 
konkursā, un rosināja vasaras brīv-
laikā fiksēt fotogrāfijās brīnišķīgo 
sava pagasta dabā un cilvēkos. 

Mazpulcēni par aktīvu darboša-
nos projektā „Visu daru es ar prie-

ku” saņēma Pateicības un foto uz-
ņēmumus no aktivitātēm visa gada 
garumā. Savukārt mazpulka vadī-
tājas Tencinājumus un mazas dā-
vaniņas saņēma Aija Ēceniece, Lī-
ga Magone, Anda Lūse un Rota 
Donska. Manu sirdi priecēja bērnu 
un kolēģu ziedu pušķi, projekta 
dalībnieku uzdāvinātā grāmatiņa 
„Paldies par visu”. Vislielākais gan-
darījums bija tad, kad bērni jautā-
ja, vai arī nākamajā mācību gadā 
būs mazpulks. Tātad mans, Rotas 
un Līgas darbs ir novērtēts.  
   Pasākumu Rumbiņos sponsorēja 
mazpulka ilggadējais draugs un at-
balstītājs Bruno Plūme no Pāles. 
Paldies Tev, Bruno, ka mazpulka 

22. darbības gada vasara ir iesāku-
sies tik skaisti! Esam priecīgi par 
Katvaru pagasta pārvaldes atbalstu 
un pagodināti, ka bijušais Limbažu 
Izglītības nodaļas vadītājs Jānis 
Studers novērtējis mūsu darbu, sa-
vā topošajā grāmatā par Izglītības 
nodaļas darbu liekot arī aprakstu 
par Pociema mazpulku.

Šovasar sadarbība ar Rumbiņu 
muzeja vadītāju Aiju turpinās, jo 
projektu konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli” ir atbalstīts viņas izstrādā-
tais projekts par Rumbiņu dīķa tī-
rīšanu un dīķmalas sakopšanu, 
kurā līdzdarbosies arī mazpulcēni.

 Edīte Melne, 
 178. Pociema mazpulka vadītāja  

 Kā iemīlēt mežu un koku? Pavi-
sam vienkārši – tas jāiepazīst! Un 
viena no tradicionālām aktivitā-
tēm Valkas novadā, kas dod šādu 
iespēju, ir Meža diena Kārķos, ku-
rā mūspuses mazpulcēni labprāt 
piedalās. Šopavasar kopā ar kārķē-
niešiem strādāja un interesantās 
aktivitātēs piedalījās mazpulcēni 
no Palsmanes, Ērģemes, Ēveles, 
Vijciema un Valkas. Darbi bija da-
žādi. Piemēram, daži Valkas maz-
pulcēni stādīja jaunus kociņus sko-
las augļu dārzā, citi strādāja darb-
nīcā „Zaļais koks”, bet trim meite-
nēm bija iespēja  kopā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes speciālistu 
Aldi Liepiņu un māju saimniekiem 
pie ”Ķiršlejām” no lieka apauguma 
atbrīvot dižkokus. 

Mazpulki talciniekus ieprieci-
nāja ar savu radošo darbu izstādi, 
kuras eksponāti darināti no koka, 
dabas materiāliem un tādiem, ku-
ru ražošanai izmantota koksne. 
Varējām vērot, kā strādā arboristi, 
aplūkot senu un mūsdienu koka 

rotaļlietu izstādi
Pēc darba gaidīja kopīga maltīte 

un saviesīga pēcpusdiena, kuru at-
raktīvi vadīja TV žurnālists un ar-
borists Uģis Joksts. Darbojās amat-
nieku un stādu audzētāju tirdziņš. 
Dabas aizsardzības pārvaldes spe-
ciālisti organizēja dažādas vides 
spēles. Valkas mazpulks aicināja 
piedalīties izsolē „Cik čiekuru gro-
zā?”, iegūto naudiņu nodeva puķu 
stādu iegādei dobei pie pašvaldības 
ēkas. Talciniekus iepriecināja Kār-
ķu pašdarbnieki. 

Bet Meža dienas 2012 centrālais 
notikums neapšaubāmi bija Latvi-
jā I koka auto sacensības, kuras or-
ganizēja Rīgas Tehniskās universi-
tātes Koka Konstrukciju Dizaina 
institūts. Kārķos ieradās grupa ie-
interesētu studentu asociētā profe-
sora, dzimto Kārķu patriota Viļņa 
Kazāka vadībā. Lai sacensībās pie-
dalītos, bija pašiem jāizgatavo paš-
gājēji auto. Kā dzinējs - motors 
darbojas koka zars vai maikste, ku-
ra iztaisnojoties velk auklu un tā 

griež asi ar riteņiem.   
    Ar vislielāko automobiļu „par-
ku” ieradās Vijciema skolas zēni 
skolotāja Valda Šaicāna vadībā. 
Vietējie pieaugušie puiši demons-
trēja milzu mašīnas, bet ar tām sa-
centās mazītiņi, dizainiski glīti au-
to, kas tapuši RTU studentu un 
Naukšēnu skolas bērnu rokām.  
Palsmaniešu auto uz priekšu dzina 
ūdens spēks! Pavisam pirmajās sa-
cīkstēs uz starta stājās 38 brauca-
mie rīki. 

Mūsu mazpulku pārstāvēja Ed-
gars Saulgriezis. Viņš ar pašdari-
nāto auto nokļuva finālā - 6 labāko 
konkurencē. Edgars vēl startēja ar 
diviem automobiļiem, kuru tapša-
nā krietni darbojās mūsu mazpul-
ka palīgs – seniors Jānis Lečmanis, 
kā arī ar vēl vienu, izgatavotu uz 
vietas koka darbnīcā. Tāpēc saņē-
ma diplomu nominācijā kā „lielā-
kais brīvā laika īpašnieks”!

Silvija Dorša,
Valkas mazpulka vadītāja

Meža dienā –  
I koka auto sacīkstes Latvijā!
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Oficiālais iemesls manai būšanai 
Krievijā bija brīvprātīgais darbs  Sa-
māras Valdorfa bērnudārzā, perso-
niskais oficiālais iemesls – vēlēšanās 
apgūt krievu valodu, bet patiesībā 
aizbraucu piedzīvojumu kāres dēļ. 
Strādāt kā brīvprātīgais vai apgūt 
krievu valodu jau varētu arī jebkur 
citur, bet gūt sajūtu, kāda rodas, ska-
toties vecas padomju filmas, var ti-
kai Krievijas vilcienos. 

Sākumā pašai bija bail no šīs netī-
šās idejas braukt uz Krieviju. Viss, 
kas bija redzēts par šo valsti, bija 
ekstrasensu cīņas, milicijas seriāli 
un dokumentālās filmas par mania-
kiem. Teikšu godīgi, sākumā cītīgi 
lūkojos un gaidīju ko tādu uz katra 
ielas stūra. Vienīgie ekstrasensi, kas 
tika redzēti, ir čigānietes, kas katru 
pēcpusdienu dežurē trolejbusa pie-
turā, un sieviete, kas zīlē pupiņās. 
Milicija ir pārdēvēta par policiju, un 
maniaki netika manīti.

Brīvprātīgo darbu veicu Valdorfa 
bērnudārzā. Līdz šim viss, ko zināju 
par šo izglītības novirzienu, bija sa-
biedrībā valdošie stereotipi, ka tur 
jau nu ir visatļautība, dari, ko gribi, 
kad gribi, un, ja gribi, nemācies ne-
ko. Liels bija pārsteigums, kad sa-
pratu, ka disciplīna šeit ir daudz lie-
lāka kā jebkur citur, kur vien savā 
mūžā esmu bijusi. Rotaļājoties ņemt 
mantas, kuras kāds jau ir paņēmis, 
drīkst tikai pajautājot, ja kāds vēlas 
konkrēto mantu, to ir jādod, ēdot 
nedrīkst runāt, turēt elkoņus uz gal-
da un dzert kompotu pie zupas vai 
otrā ēdiena. Visas rotaļlietas ir da-
biskas, pašu audzinātāju rokām da-
rinātas. Bērni krāso tikai ar trīs pa-
matkrāsām, to dara katru pirmdie-
nas rītu, citu rītu veido vaska figūri-
ņas, piektdienās gatavo vinegretu, 
bet otrdienās cepumus.

 Mans darbs bija palīdzēt audzi-
nātājām, gan saģērbjot bērnus pa-
staigai, gan uzklājot galdu, gan šujot 
un adot lellēm drēbes. Godīgi sakot, 
diezgan vienmuļi, bet to atdzīvināja 

elīnas piedzīvojumi Samārā

No 9. Līdz 13. jūlijam septiņi Rī-
gas klubiņa brīvprātīgie devās uz 
mazpulku nometni Igaunijā, lai pie-
dalītos un redzētu, kā tā tiek organi-
zēta tepat kaimiņos.

Lielā vasaras nometne Igaunijā 
notiek katru otro gadu, tās norises 
vieta ir Jõulumäe sporta centrs, kas 
atrodas kādus 50 km no Ainažiem. 
Tā ir skaista vieta 3 km attālu no lie-
lās šosejas. Sporta centrs un namiņi 
dzīvošanai ieskauti skaistā, tīrā prie-
žu mežā. Nometne kopā pulcēja ap-
tuveni 300 bērnu un jauniešu, starp 
kuriem bija arī 25 cilvēku komanda 
no Somijas, viens brīvprātīgais pui-
sis no Šveices un Latvijas Mazpulku 
komanda.

Ieradāmies Igaunijā vēlā pēcpus-
dienā. Pēc iekārtošanās istabiņās un 
vakariņām visi dalībnieki pulcējās 
gājienā, lai kopā gavilētu un dotos uz 
estrādi, kur notika atklāšana. Tikko 
kā bijām nostājušies gājienam, mei-
tenes no Igaunijas mūs pārsteidza ar 

dziesmu, ko iemācījām viņām pagā-
jušajā vasarā mūsu nometnē. Vakarā 
mazpulki iepazīstināja ar sevi, snie-
dza priekšnesumus, un mēs nodzie-
dājām mūsu mazpulku himnu. Visu 
nometnes laiku mastā stāvēja uz-
vilkts Latvijas Mazpulku karogs.

No otrdienas līdz ceturtdienai 
bērniem bija iespēja piedalīties da-
žādās radošajās darbnīcās, pierādīt 
spēkus sporta pēcpusdienā un atrak-
tivitāti foto medībās, kur komandai 
bija dotas 20 tēmas, kas kopīgiem 
spēkiem jāvizualizē un jāiemūžina. 
Pārsteidza tas, ka mazpulcēniem ne-
viena aktivitāte nav obligāta. Katras 
dienas rītā bērni varēja piereģistrē-
ties nodarbībai, kurā vēlas piedalī-
ties, kad tā beigusies, iet citās vai arī 
atpūsties. Neviens nekontrolē, vai vi-
si bērni nāk un darbojas. Šādā brīvā 
režīmā nometnes izdošanās un labas 
atmiņas ir ļoti atkarīgas no katra pa-
ša vēlmes iesaistīties, iet un darīt. 
Latviešu komanda vadīja bērniem 

latviešu valodas nodarbību, mācījām 
dziedāt un dejot. Vakara program-
mas, jāatzīst, mums ir pārdomātā-
kas. Vienā no vakariem notika po-
piela, kur uzstājāmies ar Laura Rei-
nika dziesmu „Es skrienu” latviešu 
un igauņu valodās.

Ēdināšana nometnē notika trīs 
reizes dienā. Tuvumā nebija veikala, 
vienīgā vieta, kur varēja ko nopirkt, 
bija bufetīte ar ļoti mazu preču klās-
tu – pāris dzērieni, cepumi, saldēju-
mi. No ēdienreizēm pāri palikušais 
tika nolikts lielā teltī, kur katrs varēja 
iet un ko uzkost vai arī turpat uztai-
sīt un padzert tēju, kafiju. Tā kā lat-
viešu meitenes jau pieradušas, ka 
mūsu nometnēs ir arī naksniņas, 
pirms naktsmiera mēdzām iegriez-
ties panašķoties. Vienā vakarā negai-
dīts prieks bija turpat zālē mirdzošs 
jāņtārpiņš. Radošās darbnīcas nori-
sinājās trīs dienas, un mūs pārsteidza 
to dažādība. Katrs varēja atrast sev 
tīkamu nodarbi, pašiem zinātkārā-

kajiem pat nepietika laika visu izstai-
gāt. Daudz rokdarbu: blociņu, ādas 
kastīšu darināšana, lukturīšu un la-
katiņu apgleznošana, leļļu taisīšana 
no pašu salasītām zālēm, draudzības 
rokassprādžu pīšana, ķīmijas ekspe-
rimenti un vēl daudz dažādas intere-
santas, vienkāršas nodarbības, no 
kurām arī paši saviem pasākumiem 
varam aizgūt idejas.

Katru vakaru līdz pusnaktij noti-
ka diskotēka. Pēdējā naktī dancoša-
nu netraucēja pat lietus. Sākumā ap-
bruņojāmies ar lietusmēteļiem, bet 
vēlāk ņēmām piemēru no pārējiem, 
metām tos pie malas un ballējām ba-
sām kājām. 

Piektdienas rīta pusē notika no-
slēguma pasākums, pēc kura brau-
cām mājās. Uz atvadām igauņu mei-
tenes bija izrotājušas mūsu mašīnas 
un sagatavojušas atvadu dziesmu ar 
frāzi beigās – see you soon, jo atkal 
redzēsimies mūsu nometnē Dagdā! 

Lolita Hercoga

Pie  ziemeļu kaimiņiem

bērni, jo, lai gan viņi ir vecumā no 3 
līdz 6 gadiem un tiek turēti pietieka-
mi stingrā disciplīnā, tāpat viņi pa-
manījās sastrādāt visādus pigorus.

Daudz piedzīvojumu radās no tā 
vien, ka dzīvoju vienā dzīvoklī ar 
meitenēm no Īslandes, Somijas un 
Dānijas. Dzīvošanas apstākļi bija tā-
di, pie kādiem neviena no mums 
nebija radusi:  dalītas istabas ar div-
stāvu gultām un veļas mazgāšana ar 
rokām. Katra no mums bija ar savas 
kultūras īpatnībām, pie kurām nā-
cās pierast un akceptēt tās. Viņas arī 
bija mani tuvākie cilvēki Samārā. 
Šobrīd apzinos, ka ,visticamāk, ne-
kad mūžā visas četras reizē vairs ne-
satiksimies, bet esam izveidojušas 
grupu Facebook un aktīvi sazinā-
mies.

Brīvprātīgajiem obligāti ir jāpie-
dalās apmācībās. Uz iebraukšanas 
apmācībām diennakti garā ceļā uz 
Suzdaļu braucu viena pati. Ar nakts-
vilcienu devos uz Maskavu, tad ar 
vilcienu uz Vladimiru, un ar auto-
busu uz Suzdaļu. Izrādās, ka braukt 
vilcienā Krievijā ir ļoti interesanti, 
var sastapt tik dažādus cilvēkus. Vi-
dustermiņa apmācības bija Ņižņij-
novgorodā, kura. tāpat kā Samāra, ir 
viena no lielākajām Krievijas pilsē-
tām. Pirmās divas ir Maskava un 
Sanktpēterburga, bet par nākama-
jām vietām katra pilsēta ar iedzīvo-
tāju skaitu virs miljona ņem aktīvu 
dalību strīdos.

Samāra ir slavena ar to, ka Otrā 
pasaules kara laikā tika izraudzīta 
par Krievijas rezerves galvaspilsētu, 
šeit pat tika izbūvēts pazemes bun-
kurs Staļinam. Padomju gados Sa-
māra ir bijusi slēgtā pilsēta, jo te 
notikusi aktīva militārā rūpniecība, 
un lielākā daļa no kosmosā palaista-
jām raķetēm ir ražotas tieši šeit. Pēc 
sava lidojuma kosmosā pirmais kos-
monauts Jurijs Gagarins ir nolaidies 
netālu no Samāras, toreizējās Kuibi-
ševas, un ar helihopteru nogādāts 
Kuibiševā, lai atpūstos un sniegtu 

pirmās intervijas. Tipiskas lietas, ar 
kurām šajā valstī ir pieņemts lepo-
ties. Samāra atrodas vienas no Krie-
vijas slavenākajām  upēm -  Volgas 
krastā. Volga šeit ir tik plata, ka tai 
pāri nav neviena tilta, bet ir aktīva 
kuģu satiksme. Ziemā tā tiek aizstā-
ta ar gājējiem, slēpotājiem, zemle-
dus makšķerniekiem, ziemas peldē-
tājiem, sniega motocikliem un ierī-
cēm uz gaisa spilvena. Upes otrā 
pusē atrodas Žiguļu kalni, no ku-
riem arī ir nācis mums tik labi zinā-
mās mašīnas nosaukums. Kalnos 
atrodas dabas liegums un tie tiešām 
ir ļoti skaisti un ceļojuma vērti.

Aibraucu es pašā novembra sā-
kumā, pēc nedēļas sākās sals un sā-
ka snigt. Sniga un sala visu ziemu, 
tikai aprīļa sākumā sniegs nokusa. 
Garākā ziema manā mūžā! Turp 
braucot, likās, ka braucu taču uz 
dienvidiem, bet nonācu piecus mē-

nešus garā ziemā. Tomēr nedēļu pēc 
sniega nokušanas, aprīļa beigās 
temperatūra jau bija +30 grādi, koki 
pat nebija vēl salapojuši. Labs un 
karsts laiks saglabājās līdz pat mājās 
braukšanas brīdim. Latvijā atgrie-
zos Līgo dienas rītā. Mājās braucu 
ar vilcienu, jo vilcieni tiešām ir 
Krieviju visraksturojošākā lieta. Ja 
gribās redzēt īstu Krieviju, tad ir jā-
sēžas vilciena lētākajā galā un jā-
brauc tālāk par Maskavu.

Lai gan no malas var šķist, ka šie 
astoņi mēneši bija laika izniekošana 
un gudrāk šo laiku būtu bijis veltīt 
karjeras veidošanai, tomēr varu 
teikt, ka nekad nenožēlošu savu lē-
mumu doties brīvprātīgajā darbā 
un tieši uz Samāru, nevis uz kādu 
no perfektās kārtības valstīm, kas ir 
daudzu Latvijas iedzīvotāju sapņu 
zemes. Mani līdzšinējie stereotipi ir 
pilnībā apgāzti, un it īpaši stereotipi 

par Krieviju un krieviem. Dažreiz 
dzīvē ir jādara lietas, kuru mantis-
kais ieguvums ir niecīgs, bet dod 
lielu devumu personībai un vien-
kārši dara cilvēku laimīgu. 

Sīkākus piedzīvojumu aprakstus 
varat atrast manā blogā: http://eli-
na4h.wordpress.com/.

Elīna Meženiece, Rīgas klubiņš
Informācija par projektu: Eiropas 

brīvprātīgā darba projekts „Europe-
an Voluntary Service at the Waldorf 
kindergarten” tiek īstenots Eiropas 
Savienības neformālās izglītības 
programmas “Jaunatne darbībā” 2. 
apakšprogrammas “Eiropas Brīv-
prātīgais darbs” ietvaros. Šis pro-
jekts tika finansēts ar Eiropas Komi-
sijas atbalstu. Šī publikācija atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Elīna ar dzīvokļa biedrenēm, no kreisās – somiete Mira, Elīna, dāniete Klāra un islandiete Sirrī, fonā Volga un Ži-
guļu kalni.



19. jūlijā Salaspils novada „Jaun-
bajāros” notika seminārs „Sīpoli 
atgriežas” mazpulku dalībniekiem, 
kuri slēdz līgumus ar z/s „Ezerkau-
liņi” par sīpolu Stuttgarter Riesen 
vai burkānu un galda biešu pārdo-
šanu. 

Notika sīpolu pārdošanas līgu-
mu apstiprināšana ar z/s „Ezerkau-
liņi” saimniekiem - Kristīni un 
Kasparu Brunovskiem. Tos šajā 
tikšanās reizē noslēdza ap 20 maz-
pulku. 

Semināra dalībniekiem bija ie-
spēja iepazīties ar uzņēmuma KS 
„Baltijas dārzeņi” darbību, pro-
dukciju, attīstības projektiem. No-

tika sīpolu lauku apskate Lēdma-
nē.

Katrs semināra dalībnieks bija 
aicināts atvest līdzi vienu skaistāko 
sīpolu un vienu – „ar problēmām”, 
lai varētu uzzināt gudru padomu 
un tās novērst. Savus komentārus 
mazpulcēniem sniedza SIA „Kur-
zemes sēklas” speciālists un Latvi-
jas Agronomu biedrības prezidents 
Māris Grīnvalds  un SIA „Daugav-
krasts” vadītājs Aldis Reinieks. 

Kā allaž, mazpulcēnus gaidīja 
arī interesantas aktivitātes un gar-
das pusdienas.

Ilze Jukņēviča

Sīpoli atgriežas
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17. jūlijā Smiltenes novada Smil-
tenes pagasta zemnieku saimniecī-
bā „Rožkalni” un Gulbenes novada 
Lizuma pagasta zemnieku saim-
niecībā „Dimdiņi” tikās ap 90 
mazpulcēnu, vadītāju un vecāku.

 Gandrīz 300 mazpulku dalīb-
nieku šogad par savu izvēlējušies 
SIA „Mikro&Makro” piedāvāto 
projekta tēmu – izmantot augkopī-
bā šīs firmas ražotos dabīgos uni-
versālos mēslošanas līdzekļus ‘Hu-
mi Pluss‘ un ‘Kūdras eliksīrs’ un 
pētīt to ietekmi uz augiem. 

 Firmas pārstāves Laura Knuto-
va un Dzintra Brokāne semināram 
bija izvēlējušās Vidzemē un visā 
Latvijā pazīstamas, spēcīgas saim-
niecības, kurās varēja ne vien uzzi-
nāt par projektam aktuālo, bet vē-
rot lieliskas un pamatīgas saimnie-
košanas paraugus. 

 „Rožkalnos” semināra dalībnie-
ki iesaistījās Dzintras un Lauras 

sagatavotā ekspreskonkursā par 
projektos izmantoto mēslojumu, 
dalījās šovasar gūtajā pieredzē un 
klausījās speciālistu padomus. Ko-
pīgā sarunā noskaidrojās, ka kūd-
ras līdzekļi augiem palīdz augt 
stingrākiem, kuplākiem, puķes ir 
lielākas, un tām ir vairāk ziedu 
pumpuru. Daudzi dabīgo mēsloju-
mu izmēģina, audzējot šīgada „to-
pa” dārzeni - sīpolus. Pasienes 
mazpulkā katrs mazpulcēns audzē 
savu kultūru. Grāveros mazpulcē-
ni izveidojuši laistīšanas un augu 
novērošanas grafikus.  

„Rožkalnu” agronoms Gatis 
Pētersons pastāstīja par saimnie-
cību, par Mikro&Makro  produk-
cijas izmantošanu graudkopībā,  
kopā ar viņu  aplūkojām vasaras 
kviešu un ziemas rapšu laukus, ra-
žošanas ēkas. Gan zēnus, gan mei-
tenes aizrāva mūsdienīgās, jaudī-
gās tehnikas bāze, kas dod iespēju 

1300 ha lielo zemes platību ap-
saimniekot ar visai nelielu darbi-
nieku skaitu.  

Tiekoties ar pašu saimnieku Iva-
ru Ādamsonu, mazpulcēni aplūko-
ja arī lidmašīnu, kuru zemnieks 
izmanto gan atpūtai, gan darbam 
vajadzībām. 

Pēc pusdienām semināra dalīb-
nieki Lizuma pagastā apmeklēja 
slaveno dārzeņkopības saimniecī-
bu „Dimdiņi”. Bija interesanti uz-
zināt, kā Iveta un Normunds Au-
dzīši attīstījuši savu saimniecību, 
no jaunajiem zemniekiem izaugot 
līdz lauksaimniecības produkcijas 
lielražotājiem un pārstrādātājiem.  
Mazpulcēnus interesēja saimniecī-
bas pieredze kūdras eliksīra izman-
tošanā dārzeņkopībā. Sapratām, ka 
ir ļoti svarīgi, lai visi censtos saim-
niekot iespējami draudzīgāk da-
bai.

Silvija Dorša

tiekas Mikro&Makro pētnieki  

Jūlija sākumā Tukuma novada 
Pūres pagastā satikās 50 bērni un 
jaunieši, mazpulku vadītāji un ci-
ti pavadītāji, lai Pūres Dārzkopī-
bas pētījumu centrā piedalītos 
seminārā ”Audzēsim Latvijas kā-
ļus!”.  

Pūres DPC vadošā pētniece Līga 
Lepse ievadā pastāstīja par zināt-
niskās iestādes darbību un šobrīd 
aktuālākajiem projektiem, arī maz-
pulkiem svarīgāko – par kāļu au-
dzēšanu, kā arī izrādīja laboratoriju 
un audzēšanas telpu, kur tiek au-
dzēti augļu koki un ogulāji in vitro , 
lai iegūtu veselu stādāmo materiā-
lu. 

 Projektiem izvēlētā kāļu šķirne 
‘Ābolu dzeltenie’ ir izgājusi no sēk-
laudzēšanas aprites. Tas rada drau-
dus šķirnei izzust pavisam.  

Sīki tika izstāstīts, kādi ir vispie-
mērotākie un labvēlīgākie audzēša-
nas apstākļi, kādā augsnē labāk sēt, 
kad izsēt un cik dziļi. Ir svarīgi pa-
reizi sagatavot mātes augus ziemo-
šanai, lai, nogriežot lapas, netiktu 

skarti nākamā gada ziednešu pum-
puri, tāpēc atstāj lapas ar 1 – 1.5 cm 
gariem lapu kātiem. Pats svarīgā-
kais ir atlasīt kaitēkļu un slimību 
nebojātas saknes, kas obligāti atbilst 
šķirnes aprakstam. Vizuāli arī tika 
parādīts, kādas ir  vai nav tipiskas 
šīs šķirnes kāļu saknes. 

Pats atbildīgākais un biedējošā-
kais šķita uzdevums par pašu sēklu 
iegūšanu. Ir četri augi, ar ko nav vē-
lams kāļiem saziedēties: turnepši, 
Ķīnas kāposti, zvērene un rapsis, 
kas varētu arī būt problēma, jo ne-
pieciešamā izolācija ir 2000 m. 

Mēs ceram, ka būs patīkami dar-
ba rezultāti un gandarījums par 
sēklu iegūšanu un garo procesu, kas 
tiks apgūts un papildinās zināšanu 
krājumus. 

Semināra dalībniekus izvadāja 
pa dārzeņkopības izmēģinājuma 
laukiem, kur pastāstīja par dažā-
diem lauku izmēģinājumiem un 
dažiem kolekciju laukiem.  

Pūrē kāļus iesēja neilgi pirms 
Jāņiem, un jau jūlija sākumā tiem 

bija paskādējuši  tripši. Arī mazpul-
cēni minēja, ka saskārušies ar šādu 
problēmu.

Pēc jauno zināšanu uzkrāšanas 
skaistajā Pūres estrādē ar skatu uz 
Abavas ieleju tika baudītas gardas 
pusdienas. Saldajā - zemenes ar pu-
tukrējumu. Kas gan būtu Pūre bez 
zemenēm jūlijā! 

Pēc tam sekoja augļu dārzu un 
ogulāju izmēģinājumu un kolekciju 
apskate. Zemeņu stādījumos aktuā-
li ir pētījumi par dažādas krāsas 
plēves, mulčas un tuneļu izmanto-
šanu zemeņu sezonas paātrināšanai 
un vēlākas ražas ieguvei. Ābeļu rin-
dās bija izsmeļošs stāstījums par 
augļu koku veidošanu un nepiecie-
šamo apstākļu nodrošināšanu labas  
ražas ieguvei. 

Kā sava veida izklaide bija  Pure 
Chocolate šokolādes muzeja ap-
meklējums. Muzejs gan pilnībā nav 
pabeigts kā iecerēts, jo viss tiek da-
rīts ar pašu nopelnīto naudu, bez 
kredītu ņemšanas. 

Tika rādīta filmiņa par šokolādes 

Gudrs un garšīgs seminārs

ieguvi pasaulē un par to, kā tieši top 
Pūres trifeles.  

Patiess prieks bērniem bija, kad 
paši tika pie šokolādes figūriņu iz-
liešanas, kas, izrādās, ir pavisam 

vienkāršs process, ko ikviens varam 
darīt pat mājas apstākļos. 

Solvita Zeipiņa, RK dalībniece, 
Pūres DPC asistente
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 Brigita Boliņa, Jolanta Boliņa, 
Aivars Luņs, Aļona Skorodihina, 
Maksims Skorodihins šogad pa-
beidza Grāveru pamatskolu. Trīs 
gadus viņi bija ļoti aktīvi un radoši 
mazpulcēni, kam ir ko pastāstīt par 
savu darbu. 

- Katru gadu mēs piedalījāmies 
Latvijas Mazpulku sporta spēlēs 
«Zaļais starts», - saka draudzīgais 
kolektīvs. – Tā bija arī šogad. 28. 
aprīlī mēs braucām uz Neretu, kur 
sapulcējās 87 komandas no visas 
Latvijas. Mēs neuzvarējām, bet par 
to nežēlojamies, jo veselīgi un po-
zitīvi pavadījām laiku.

Skolēni uzskata , ka vissvarīgā-
kais mazpulku dzīvē ir aktīva pie-

Dāvana dzimtajai skolai
dalīšanās konkursos un projektos. 
Latvijas Mazpulku biedrība dod 
vispusīgas darbošanās iespējas. 
Šveices projekta «Visu daru ar 
prieku!» ietvaros Grāveru mazpul-
ka dalībnieki īstenoja savu pirmo 
kopīgo projektu «Stādi savai sko-
lai». 

Mazpulcēni sazvanījās ar Dau-
gavpili, kur atrodas «Kalsnavas ko-
kaudzētavas» tirgus vieta. Speciā-
listi tur palīdzēja augu izvēlē. Grā-
veru skolēni gribēja, lai pie skolas 
no maija līdz rudenim ziedētu vis-
košākās puķes un neparasti augi 
priecētu visus, kas tos redzēs. Lie-
kas, viņiem tas izdevās.

Meitenes veidoja puķu dobes 

plānu. Pēc tam skolā bija prezentā-
cija, un skolas direktore Elfa Islam-
garajeva pateicās mazpulcēniem 
par radošo pieeju projekta sagata-
vošanā. Bet īsts pārsteigums kon-
kursa dalībniekus gaidīja priekšā. 
Viņu projektu atbalstīja Latvijas 
Mazpulki, un Grāveru mazpulcēni 
kopā ar apsveikumu saņēma finan-
sējumu – 21,00 Ls. Par šo summu 
nopirka dažādu  veidu daudzgadī-
gu augu stādus. Skolas beidzēji ie-
stādīja augus dobē, veltot savu dā-
vanu dzimtajai skolai, kurai šogad 
apritēja 125 gadi.

 
Valentīna Šamaka, Grāveru 

skolas padomes locekle

Projekta koordinācija tiek īsteno
ta jaunatnes politikas valsts 

programmas 2012. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros.

Šopavasar Latvijas Mazpulki iz-
sludināja grupu projektu konkursu 
„Darām kopā!”, rosinot mazpulcē-
nus savus grupu projektus veltīt 
konkrētiem darbiem un mācīties 
saplānot gan veicamo, gan nepiecie-
šamos līdzekļus un apgūt to iegūša-
nas un izlietošanas prasmes. Kon-
kursā piedaloties, projektu grupām 
bija iespēja saņemt no biedrības ne-
lielu, reālām lietām nepieciešamu 
naudas summu.  Atbalstu guva 15 
mazpulku projekti. Projektu grupās 
darbojas ap 100 mazpulcēnu, pie-
šķirtā summa kopā ir 278,34 lati. 
Protams, projektiem katrs mazpulks 
varēja meklēt arī līdzfinansējumu, 
sadarbības partnerus un palīgus. 
Bet darbi, kas jau paveikti vai vēl 
norit, rāda – mazpulcēni prot radīt 
idejas un tās īstenot. Īpašs prieks ir 
par to, ka visi projekti ir ar praktiski 
un nozīmīgi. 

Liela to daļa veltīta skolas un tu-
vākās apkārtnes vides sakopšanai 
un labiekārtošanai.  Ziemeru maz-

pulka projekts „Velniņi „Vella pē-
dā”” paredzēja sakopšanas un atjau-
nošanas darbu veikšanu mazpulka 
izveidotajā tūrisma objektā „Vella 
pēda”, šķēršļu joslas iekārtošanu,  
pašu talcinieku sacensības šķēršļu 
joslā  un  talkas noslēgumu pie 
ugunskura.

Augšgaujas mazpulks kopā ar 
skolēnu līdzpārvaldi sakopa „Kaķī-
šu taku”. Grāveru un Šķeltovas maz-
pulki iegādājās stādus un iekārtoja 
puķu dobes pie savām skolām. Arī 
Valkas mazpulka projekts veltīts sa-
va – Valkas novada BJC „Mice” - 
apkārtnei. Mežvidu mazpulks „Cie-
laviņa” projektā ”Plauksti, mana 
skola!”  sakopa Zaļās klases teritori-
ju, izveidoja puķu dobi pie piemi-
ņas plāksnes un 4.maija pasākumā 
Mežvidu pamatskolas absolventus 
un ciemiņus iepazīstināja ar maz-
pulka ”Cielaviņa” darbību. Līvānu 
mazpulks Līvānu 1. vidusskolas pa-
galmā iekārtojis labirintu ar Saules 
pulksteni. Blomes mazpulcēni pār-
krāso krēslus un iekārto savu stūrīti 
telpā, kurā darbojas mazpulks. 
  Viduču mazpulka dalībnieki ap-
kopoja sava mazpulka 20 gadu vēs-
turi, tika noformēta mazpulka telpa 

un noorganizēts jubilejas pasā-
kums. Arī Kārsavas „ Upe”, nosvi-
nēja savu dzimšanas dienu, īsteno-
jot projektu „Kad slotas kātam lapas 
plauks!” un noorganizējot divu die-
nu pasākumu ap 50 cilvēkiem.

Savdabīgu projektu realizēja Tir-
zas mazpulks - izgatavoja zīmēša-
nas ogles skolas vasaras nometnes 
radošajai darbnīcai. Bet 10 Druvas 
mazpulcēni noorganizēja „Tetra 
paku bumu” Druvas vidusskolā, ie-
saistot tajā ap 100 skolēnu, kā arī 
skolotājus un citus skolas darbinie-
kus.

Šķēdes 7-11 gadu veco meiteņu 
konkurss „Supermeitene 2012” no-
tika, pateicoties Šķēdes mazpulka 
projektam. Savukārt Ilzenes maz-
pulks devās velopārgājienā „Apce-
ļosim Ilzenes pagastu”.  

„Dzīve laukos – tas ir iespējams!” 
– tā saucas projekts, kurā 5 Dagdas 
mazpulcēni kopā ar pārējiem sava 
mazpulka dalībniekiem ap divsimts 
9.-12.klašu skolēniem organizēja 
konferenci, lai popularizētu Dagdas 
novadu un tā attīstības iespējas.

Evita Šmita, 
projekta koordinatore

Darām kopā!

Šajā pavasarī mēs, Valkas maz-
pulka septiņu dalībnieku grupa, īs-
tenojām vides projektu „Darām ko-
pā!”, lai labiekārtotu Valkas novada 
BJC „Mice” apkārtni. 

Latvijas Stādu audzētāju biedrība 
sadarbībā ar žurnālu “Ilustrētā Ju-
nioriem”  rīkoja konkursu “Stāds 
savai skolai”, aicinot Latvijas skolē-
nus veidot ainavu ap savu skolu ar 
biedrības dāvinātiem stādiem. Pie-
dalījāmies šajā konkursā: uzrakstī-
jām pamatojumu, izgatavojām dob-
ju skici un attēlu, kurā redzama mū-
su iecere par košumkrūmu stādīju-
mu papildināšanu.  

Žūrijas komisija sadarbībā ar Stā-
du audzētāju biedrības biedriem ra-
da iespēju atbalstīt 33 skolēnu iesū-
tītos projektus, starp tiem – arī mū-
sējo.

Pateicoties Valkas novada BJC 
„Mice” vadības atbalstam, daļa pro-
jekta grupas devās uz Latvijas Stādu 
parādi 2012 Siguldā. Apbalvošanas 
ceremonijā saņēmām diplomu un 
SIA „Kokaudzētava Baltezers” dāva-
nu karti. Turpat savā tirdzniecības 

vietā „Baltezera” pārstāves mums 
palīdzēja izvēlēties košumkrūmu 
stādus , deva padomus par to stādī-
šanu un audzēšanu, kā arī uzaicinā-
ja apciemot slaveno kokaudzētavu. 

Veiksmīgi startējot biedrības 
„Latvijas Mazpulki” grupu projek-
tu konkursā „Darām kopā!”, mūsu 
projekta grupa arī ieguva finansiālu 
atbalstu. BJC ēka no ārpuses sen 
nav remontēta. Savā vides uzlabo-
šanas projektā mēs centāmies pa-
darīt to nedaudz glītāku, atjaunojot 
dekoratīvu zīmējumu joslu uz ve-
randas logiem. Izgatavojām arī ko-
ka solu, jo līdz šim „Mices” pagal-
mā nebija, kur apsēsties ne vecā-
kiem, ne bērniem. Kokmateriālu 
sagādē saņēmām atbalstu no SIA 
„Vārpas I” (vad. Ivars un Valērijs 
Zalužinski).   Amatniecības darbus 
vadīja un daudz praktiski palīdzēja 
BJC saimnieks, seniors Jānis Leč-
manis.

Iecerētos darbus pabeidzām mai-
jā un jautri to atzīmējām kopā ar 
vecākiem. 

Monta Stoša un Karīna Dorša

Prieks, ka izdevās!

Blomes mazpulks piedalās Lat-
vijas Mazpulku grupu projektu 
konkursā „Darām kopā!”. Mazpul-
ka nodarbības notiek mājturības 
kabinetā, tāpēc nolēma to labiekār-
tot. Par iegūto naudu ir iegādāta 
krāsa, un vecie, nobružātie krēsli 
tiek glīti pārkrāsoti. Vasaras brīv-
dienu laikā mazpulcēni šeit iekārto 
arī sava mazpulka stūrīti, kopā ar 
vadītāju sapoš kabinetu un 1.sep-
tembri grib sagaidīt glītākā un mā-
jīgākā telpā.

Rudenī  
te būs skaistāk
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Lai kopīgi izzinātu mežu tā 
daudzveidībā, Neretas mazpulka 
26 dalībnieki iesaistījušies projek-
tā „No čiekura līdz lietaskokam”. 
Šī gada pirmais pasākums - semi-
nārs notika 3.aprīlī Pilkalnes mui-
žā. Nākamais kopīgais darbs bija 
jaunā meža stādīšana, kas notika 
10.aprīlī sadarbībā ar A/S „Latvi-
jas Valsts meži” Vidusdaugavas 
mežniecības 8. Ērberģes meža ie-
cirkņa vadītāju Gintu Grigorovi-
ču un meža iecirkņa meistaru 
Mārtiņu Freimani. Neretas maz-
pulka dalībnieki stādīja priedes 
cirsmā Taurkalnes mežā. Cirsma 
pavasarī sagatavota atbilstoši me-
ža stādīšanas prasībām, un meža 
darbinieku vadībā mazpulcēni 
Linda Pupele, Jānis Reguts, Da-
niels Sjaučjuns, Ilvars un Silvestrs 
Ņikitini, Gatis Lauks, Pēteris Du-

bovskis un mazpulka vadītāja Li-
dija Ozoliņa, izmantojot  koku 
stādāmos stobrus, triju stundu 
laikā iestādīja 1500 jaunās priedī-
tes. Darbs bija patīkams, jo priežu 
silā viegla smilts augsne. Pēc dar-
ba mežsargs Gints Grigorovičs 
mudināja zēnus salasīt zarus 
ugunskuram un to iekurināt, lai 
uzceptu desiņas. Gan darba pro-
cesā, gan pie ugunskura ritēja iz-
zinošas sarunas par mežu un tā 
apsaimniekošanu. Netālu no at-
pūtas vietas meža malā atradās 
divi lieli skudru pūžņi. Mazpulcē-
ni ar interesi vēroja šo mazo meža 
sanitāru rosību. Meža projektā 
viena tēma veltīta arī skudrām, un 
mūsu vērojumi palīdz aizpildīt 
darba lapu uzdevumus.

Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja

augs jauns mežs

Mans mazpulks šogad darbojas 
Salaspils Botāniskajā dārzā. Mums 
te ir savs lauks. Mēs audzējam kā-
ļus, sīpolus un galda bietes. Kad 
strādājam savā laukā, saņemam 
bezmaksas konsultācijas un eks-
kursijas. Man ļoti  patīk, ka mūsu 

dārzs atrodas Salaspilī, tas priekš 
manis ir īsts  piedzīvojums. Man 
tikai nepatīk tas, ka ir grūti turp 
nokļūt.

 Kristiāna Viša, Daugmales 
mazpulka ”Dzirkstelīte” dalībniece

audzējam dārzeņus Botāniskajā dārzā

Domā globāli – stādi lokāli!
Džūkstes vidusskolā 11. un 12. 

maijā „Latvijas Mazpulki” sadarbī-
bā ar Konrāda Adenauera fondu 
organizēja semināru – mazpulcēna 
zaļo praksi „Domā globāli - stādi 
lokāli! ”. Tajā piedalījās 25 mazpul-
cēni no 654. Lapmežciema mazpul-
ka, Slampes mazpulka „Saulespu-
ķe”, 307. Džūkstes mazpulka un 
Dzīvā mazpulka no Praviņām. 

Semināra ietvaros jaunieši apgu-
va dažādas ar dārzkopību, perma-
kultūru, ekotehnoloģijām un vidi 
saistītas tēmas. Gundega Jēkabsone 
mācīja par permakultūru un tās pa-
matprincipiem. Pats permakultūras 

veidotājs un pētnieks Bils Molisons 
par permakultūru saka: „Tā ir filo-
zofija, kas māca, kā sadarboties ar 
dabu nevis cīnīties ar to, kā darbo-
ties ilgstoši un pārdomāti tā vietā, 
lai rīkotos strauji un neapdomīgi, 
un kā skatīties uz lietām kā vienotu 
sistēmu, nevis atsevišķām deta-
ļām.” 

Ilgtspējīgās būvniecības speciā-
lists Arturs Polis stāstīja par jaunā-
kajām ekotehnoloģijām, piemēram, 
kā ar jebkuru velosipēdu var sūknēt 
ūdeni, kā paša rokām uztaisīt plīti, 
kas strādā tikai ar saules enerģiju 
utml. Jaunieši devās ciemos pie bio-

loģiskās zemnieku saimniecības 
„Geidas” saimniekiem, kur piedalī-
jās radošajās darbnīcās un iepazi-
nās ar dažām permakultūras tehno-
loģijām, kas jau veiksmīgi darbojas 
šajā saimniecībā. Mazpulcēni do-
māja un analizēja, ko kurš elements 
apkārtējā vidē dod un ko kuram va-
jag, tāpat katrs neilgu laiku izsekoja 
vienu vistu, izpētot, kā tā uzvedas, 
ko dara, kur iet, lai pēc tam secinā-
tu, kas vistas dzīvei ir svarīgs.

Kopā ar vides speciālisti Ilzi 
Avotnieci jaunieši gāja arī uz skolas 
upes leju, lai iepazītu kokus. No-
darbības laikā jaunieši iepazina ko-

kus ar visām piecām cilvēka maņām 
un iemācījās daudzus atpazīt. Bet 
kopā ar vides pedagoģi Daci Poli 
mazpulcēni mācījās par ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu.

Semināra ietvaros visi kopā ar 
vadītājiem un organizatoriem pie 
bērnu dārza izveidoja četras  dobes 
pēc permakultūras principiem un 
tajās stādīja tikai ēdamus augus. Tas 
tāpēc, lai bērnudārza mazuļiem bū-
tu iespēja iepazīt pasauli arī ar gar-
šu un smaržu. Garāmejot viņi varēs 
noplūkt un apēst pa skābenei, bet 
rudenī dzert ievāktās tējas. 

Projekts kopumā turpinās arī 

pēc semināra katra mazpulcēna 
dārziņā. Semināra noslēgumā kat-
ram tika arī uzdāvināts kāds ēdams 
augs, ko mājās audzēt. Jaunieši se-
mināra noslēgumā paši atzina, ka ir 
iemācījušies daudz jauna un ne-
dzirdēta. Cerams, ka mazpulcēni, 
veidojot savu dārzu, aizdomāsies 
par vidi un klimatu  un veidos savu 
dārzu draudzīgāku paši sev un ap-
kārtējai videi.

Arī šobrīd jau divus mēnešus pēc 
semināra norises ierīkotajās dobēs 
sastādītie augi raženi aug un priecē 
mazos bērnu dārza iemītniekus.

Anda Jēkabsone

Jautri, aktīvi un intelektuāli šo-
gad Putnu dienu atzīmēja Grāveru 
pamatskolā. Šos  lieliskus svētkus 
sagatavoja mūsu mazpulcēni. 

Uz kādu laiku skola pārvērtās 
trokšņainā putnu pilsētiņā. Kabi-
netos pēkšņi parādījās neparastas 
stacijas: Kāpēcīšī, Puzles, Literatū-
ra, Būvniecība, Atmini nu! Četras 
komandas ceļoja pa tām un veica 
visdažādākajos uzdevumus: atbil-
dēja uz viktorīnas jautājumiem, 
salika puzles, un pat būvēja putnu 
ligzdas. Visu norisi novēroja svētku 
saimnieki mazpulcēni cienīgu 
strazdu maskās. Skolēni mācījās 
darīt to, ko viņi vēl nekad nav darī-
juši un, protams, daudz ko uzzināja 
par putnu dzīvi.

Putnu dienas  sagatavošanā palī-
dzēja skolotāji un vecāki. Vecākiem 
īpaša pateicība, jo viņi palīdzēja sa-
viem bērniem uzbūvēt putnu būrī-
šus. Daži skolēni parādīja kreatīvu 
pieeju un nokrāsoja tos moderna 
dizaina stilā. Putnu ģimenēm uz-
dāvināja desmit jaunus, skaistus 
dzīvokļus. Tagad Grāveros dzīvo 
vairāk putnu, un viņu skanīgās  
balsis iepriecināja ciemata iedzīvo-
tājus ziedoņa laikā. Par savu darbu 
skolēni saņēma patīkamas dāvanas, 
pateicības un labu garastāvokli.

Putnu dienā

Ar Rīgas domes Izglītības, kultū-
ras un sporta departamenta atbal-
stu Latvijas Mazpulki, īstenojot 
projektu „Bērni Saulesdārzam”, ra-
dīja iespēju 40 Rīgas skolēniem jū-
nijā satikties un interesanti aizvadīt 
3 dienas Saulesdārzā. Ar bērniem 
strādāja Mazpulku brīvprātīgie jau-
nieši.

Pirmajā dienā dalībnieki pēc ne-
jaušības principa tika sadalīti četrās 
- bebru, zaķu, vilku un lāču koman-
dās. Notika komandu veidošanas 
aktivitātes – iepazīšanās spēles, ko-
mandu karogu veidošana, atjautī-
bas uzdevumu risināšana. Pirmais 
kopīgais darbs bija rāmju gatavoša-
na puķu dobēm. Pēc pusdienām 
dalībnieki devās „Dārgumu takā” 
Saulesdārza teritorijā, cepa desiņas 

ugunskurā. Dienas noslēgumā da-
lībnieki sapulcējās ‘kopnīcā’, lai iz-
vērtētu dienā uzzināto un piedzīvo-
to.

Otrās dienas rīta cēlienā visām 
komandām paralēli noritēja četras 
nodarbības. Katra komanda veidoja 
puķu dobi iepriekšējā dienā gatavo-
tajos koka rāmjos un stādīja kartu-
peļus, puķes un garšaugus. Biedrī-
bas „Apeirons” brīvprātīgie ar lomu 
spēļu palīdzību deva iespēju bēr-
niem izprast, kā jūtas cilvēki ar da-
žādām speciālām vajadzībām. Ko-
mandas vāca nokritušus zarus, vei-
doja ugunskuru, darināja iesmus 
desiņām. Pēcpusdienā visi piedalī-
jās sporta un atjautības stafetēs. 
Diena atkal noslēdzās ar ‘kopnīcu’

Nākamajā dienā komandas atkal 

gaidīja sajūtu, kognitīvo spēju attīs-
tības, komandas saliedēšanas un 
praktisko iemaņu spēles, bet pēc-
pusdien bērni veica Jauno vanagu 
veidoto piedzīvojumu trasi Saules-
dārzā. Pēdējā ‘kopnīcā’ dalībnieki 
atcerējās visvairāk patikušo aizva-
dītajās dienās, saņēma apliecības 
par piedalīšanos un foto.

Projekta „Bērni Saulesdārzam” 
mērķis bija, attīstot dažādas dalīb-
nieku prasmes, revitalizēt Saules-
dārzu kā bērnu un jauniešu aktivi-
tāšu vietu, un tas tika sasniegts. 
Brīvā laika aktivitātes Saulesdārzā 
ir kļuvušas regulāras un no bērnu, 
vecāku un Mazpulku puses jau ir 
idejas par turpmākajiem pasāku-
miem.

Ilze Avotniece

Bērni Saulesdārzam



Ilzenes mazpulcēni vasarā ne ti-
kai atpūšas, bet arī strādā, jo maijā 
Hipotēku bankas projektu konkursā 
”Mēs paši” guvām atbalstu siltum-
nīcas un darbarīku iegādei. Iegādā-
jāmies 3 m platu un 8 metrus garu 
siltumnīcu, un  nu visas vasaras ga-
rumā  2 reizes nedēļā pulcējamies, 
lai apkoptu stādījumus siltumnīcā. 
Tur mums galvenokārt aug tomāti, 
arī  pa kādam piparam, gurķim un 
pat arbūzam un melonei. Esam no-
lēmuši veikt arī novērojumus, kuras 
šķirnes tomāti ir garšīgākie un ražī-
gākie, tādēļ pie katra stādiņa ir zī-

mīte ar šķirnes nosaukumu. Liels 
prieks, ka mazpulcēniem palīgā nāk 
arī citi Ilzenes pamatskolas skolēni, 
kas vēl nav iestājušies mazpulkā. 
Tomāti aug griezdamies, tādēļ šoru-
den skolas saimniecēm nebūs galva 
jālauza, ko galdā celt.

 Visu pavasari audzējām dažādus 
vasaras puķu, kāpostu un tomātu 
dēstus, jo vēlējāmies šopavasar ie-
priecināt Ilzenes pensionārus, dāvi-
not viņiem pašu audzētos stādiņus. 
Seniori bija ļoti priecīgi gan par stā-
diņiem, gan apciemojumu, gan arī 
par to , ka skolā aug jaunieši, kas ne-

baidās no darba. Lai stādus varētu 
izaudzēt, ir nepieciešamas gan sēk-
las, gan kūdra. Tos iegādājāmies ar 
vietējo zemnieku saimniecību 
„Madaras”, „Paipalas”, „Vārpas” un 
„Amatnieki” atbalstu.

 Paldies sakām Inesei Pušpurei, 
kura palīdzēja projektu pareizi no-
formēt, un Ilzenes pamatskolas 
amatu mācības skolotājam Zintim 
Cepurniekam, kurš kopā ar 5.-9.
klašu zēniem izgatavoja dēstu kastī-
tes. Siltumnīcu uzsliet palīdzēja at-
saucīgie mazpulcēnu vecāki. 

 Visu vasaru mums nesavtīgi pa-

līdz Laila Boka, kuru mīļi esam ie-
saukuši par mazpulka krustmāti. Tā 
kā Lailas siltumnīca ir blakus mūsē-
jai, tad mums nav jāraizējas par sil-
tumnīcas atvēršanu no rītiem. Laila 
arī izpalīdz, gādājot par ūdens ie-
sūknēšanu mucā, lai stādījumus bū-
tu ērti aplaistīt.

Rudens pusē plānojam aicināt 
arī pārējos Alūksnes novada maz-
pulcēnus pie sevis uz atraktīvu pa-
sākumu „Tomāts- tas ir veselīgi un 
garšīgi”.

Sarmīte Salmiņa, Ilzenes 
mazpulka vadītāja

Ilzenes mazpulcēniem  sava siltumnīca
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Šķēdes mazpulks –  
“otrās elpas” konkursa laureāts

Neretas novada zemnieks Gun-
dars Lutinskis pavasarī piedāvāja 
ierīkot mazpulkam dārzu viņa īpa-
šumā, lai vasarā ciematā dzīvojoša-
jiem mazpulcēniem un viņu drau-
giem būtu kur praktiski darboties, 
audzējot dārzeņus pēc pašu ieska-
tiem. Zemes gabalu saimnieks pie-
dāvāja rentēt bez maksas, tāpat ap-
solīja lauku uzart, nokultivēt, saga-
tavot vagas sēšanai un vasarā sēju-
mus vagot, uzrušinot zemi, kad 
nepieciešama starpvagu irdināša-
na. 

Apspriežoties mazpulkā, lielu 
sajūsmu no mazpulcēnu puses ne-
jutu, jo tas vēl kas jauns un neiz-
protams. Dažus mazpulcēnus 
priekšlikums ieinteresēja, jo strā-
dāt kopā būšot patīkamā nekā vie-
nam. Tā mēs Gundara priekšliku-
mu pieņēmām un 10.maijā senio-
res Laimas Bajinskas vadībā dārzā 
iestādījām 12 kg sīksīpoliņu, kurus 
saņēmām kā dāvinājumu no Latvi-
jas Mazpulku padomes. Pēc dažām 
dienām Edgars Gradeckis kopā ar 
mammu pievakarēs dārzā iesēja 
burkānus, galda bietes, gurķus, re-
dīsus, salātus.

 Ļoti atsaucīgi pasākumā iesais-
tījās ne tikai Edgara Gradecka 
mamma, bet arī Elīnas Liepas 
mamma un citu mazpulcēnu vecā-
ki, atļaujot bērniem doties dārza 
darbu talkās. Pirmā lielā ravēšanas 
talka ar pikniku notika 25.maijā 
pēc stundām, kad 18 mazpulcēni, 
Edgara Gradecka mamma un maz-
pulka vadītāja pa pusotru stundu 
izravējām visas deviņas garās vagas 
(šajā skaitā ir 5 sīpolu vagas).Kopā 
spējām daudz padarīt. Pēc tam se-

Mazpulka dārzs Neretā

Labdarības veikals „Otrā El-
pa” organizē konkursu „Otrās El-
pas Stipendija”, ik mēnesī piešķi-
rot vienreizēju stipendiju 500 Ls 
apmērā kādam no projektiem, ku-
ru izvēlas veikala apmeklētāji. At-
balstāmās prioritātes – izglītība, 
garīgā attīstība, veselīgs dzīves-

veids un ekoloģija, sociālā uzņē-
mējdarbība.

Jūnijā par uzvarētāju „Otrās El-
pas” apmeklētāju balsojumā kļuva 
Šķēdes mazpulks ar projektu „Ra-
došā vasaras skola bērniem un 
jauniešiem”. Lauku bērniem un 
jauniešiem nedēļas garumā tiks 

organizētas 8 radošās nodarbības: 
rotu gatavošana, ziepju vārīšana, 
gleznošana, šūšana, papīra darbi, 
floristika, konfekšu darbnīca, ko-
ka darbi, kā arī 6 kopīgi pasākumi: 
pārgājiens, talka, filmu skatīšanās, 
karaoke, popiela un sporta sacen-
sības. 

Saulainā 8. jūnija rītā Tukuma 
novada mazpulcēni no Tumes, 
Džūkstes, Praviņām, Slampes, Irla-
vas un Pūres devās brīnišķīgā eks-
kursijā, lai iepazītu dabu, kultūru 
un galu galā vēl vairāk sadraudzē-
tos. 

Vispirms mazpulcēniem pilnais 
autobuss apstājās Babītes rododen-
dru dārzā, kur viņus sagaidīja dār-
za veidotājs un rododendru kolek-
cionārs Rihards Kondratovičs. 
Viņš pastāstīja par rododendru 
augšanas procesiem un kā pareizi 
un labāk tos izaudzēt.   
 Tālāk mazpulcēni kopā ar sa-
viem vadītājiem devās uz Baltijā 
lielāko botānisko dārzu, kurš atro-
das Salaspilī. Ekskursijas dalībnie-
kiem tika dota iespēja aplūkot zie-

došos rododendrus un kaktusus 
un piedalīties siena vākšanā. Neiz-
palika arī kliņģeris, kuru katrs 
mazpulks papildināja ar vienu sve-
ci.

Pēc nelielās ekskursijas pa Na-
cionālo Botānisko dārzu mazpul-
cēni devās uz Latvijas kultūraugu 
gēnu banku, kurā lieliski varēja pa-
pildināt savas zināšanas par augu 
uzbūvi.

Dodoties mājās, ekskursanti da-
lījās savās domās par redzēto un 
izteica ideju doties vēl kādā drau-
dzības ekskursijā, lai beigu beigās 
Tukuma novadā būtu paši izcilākie 
mazpulcēni.

Anda Dobele, mazpulka 
“Dzīvā skola” vadītāja

Novadnieki  
draudzīgā ekskursijā

koja pikniks ar līdzpaņemto desiņu 
cepšanu ugunskurā.  

Prieks par čaklajām 1.un 2.kla-
ses meitenēm, ravēšana mazajām 
nav viegls darbs, bet viņas nečīk-
stēja. Atbildīgi  strādāja arī lielākie 
mazpulcēni, kuri centās kārtīgi va-
gas izkaplēt, lai zeme būtu irdena 
pēc lietavām un dārzeņi spētu la-
bāk augt. Dažam šī bija pirmā lau-
ku darba prakse, jo ciemata centrā 
dzīvojošajiem nav savu dārziņu. 
Labs ir katrs vajadzīgais darbs, ko 
iemācāmies.

Darbu dārzā noformējām kā 
grupas projektu, lai rudenī varētu 
forumā atskaitīties par paveikto.  
Katru mēnesi plānotas divas tikša-
nās dārzā, arī kopīgs pikniks. 

Mazpulcēnus rosinu doties uz 
dārzu pēc pašu vēlēšanās kaut vai 
katru dienu pa vienam vai ar drau-
giem, vecākiem. Tikai jāievēro daži 
nosacījumi. Dārzā uzvedies sau-

dzīgi pret augiem, nebrien kā lācis,  
esi nopelnījis kaut ko no dārza sa-
vam galdam, bet! -  sīpollokus, dil-
les plūc saudzīgi, lai neizrauj augus 
ar sakni,  cieni šī dārza  saimnieku 
un pārējos mazpulcēnus, kuri šeit  
strādā! Pavasarī, dārzu sējot, nevar 
paredzēt, kāda būs vasara un raža. 
Mūsu dārzā nesadīga galda bietes, 
daļa pupiņu un burkānu. No trim 
sēklu paciņām izdīga vien divi gur-
ķi... Tukšajās vagās ar Elīnas Liepas 
mammas atbalstu 29.jūnijā ekspe-
rimentam iesējām melnos rutkus 
un gurķus.  Sīpolus  mazpulcēni  
laista ar Kūdras eliksīru un Humi 
Plus mēslojumu. Saplānoto grafiku 
izjauca laika apstākļi – lietavas 
gandrīz katru dienu līdz pat 
Jāņiem. Tādēļ nākamās ravēšanas 
varējām organizēt tikai 21., 29., 
30.jūnijā. 

Lai mums visiem jauka vasara! 
Lidija Ozoliņa 


