Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

vasara 2013

Neretieši audzē
dārzeņus
7. lpp.

Kā sokas
Trušmīļu skolā?
8. lpp.

Izauguši Latvijai!

Šopavasar Latvijas Mazpulku
Goda nominācija „Augsim Latvijai!” piešķirta 26 mazpulku dalīb-

niekiem. Sveicam viņus, kā arī
mazpulku vadītājus un vecākus,
kas šiem jauniešiem ir bijuši bla-

kus ar padomu un pamudinājumu mācīties strādāt un būt atbildīgiem, mērķtiecīgiem un ideju

Geidās gatavo
gaspačo
4. lpp.

pilniem!
Goda nominantu domas un izjūtas lasiet 2. lappusē.

Sveiciens lielās nometnes dalībniekiem!

Aktīvākie un čaklākie – bez maksas
Šogad pulcējamies skaistā vietā
– Vidagā, kas atrodas Vidzemē,
Apes novada Virešu pagastā. Vidagu ieskauj trīs upes – Gauja, Vizla
un Vidaga. Vidagas muiža piederējusi Igaunijas grāfam Sangastē Bergam, kuram te bija papes fabrika,
ūdenstvaika dzirnavas, uz kurām
brauca pat no 35 km lielas apkaimes. Vidagas muižā grāfa Berga
pilnvarnieks bija Bernhards Sonners, kas kopā ar brāli Luiju vadīja
šejienes dzīvi.
Šovasar vienu nedēļu šejienes
dzīvi vadīsim mēs – Latvijas Mazpulki. Nometnes laikā pierādīsim,
ka gribam un varam dzīvot zaļi! Uzzināsim arī, cik liels ir Vizlas akmens, kas slēpjas Randatu klintīs,
cik bīstamas ir Sikšņu krāces. Mācīsimies, kā saimnieko lielās zemnieku saimniecībās ar gaļas lopiem
ekskluzīvā vidē, kā saimnieko zemeņu, aveņu, dzērveņu audzētāji.

Tā būs vasaras labākā nedēļa, kuru
Tu pavadīSI lielajā telšu pilsētā kopā
ar zināmiem un vēl iepazīstamiem
draugiem no citiem mazpulkiem!
Lai mums visiem kopā izdodas
jauka nedēļa!
Una Reķe, Augšgaujas
mazpulka vadītāja
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
kopā ar Sikšņu pamatskolu rīko
gada gaidītāko pasākumu - lielo
nometni, kas šogad norisināsies
no 22. līdz 26.jūlijam. Nometne
“Mazpulku līderu vasaras skola”
tiek rīkota ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu mācību, darba un atpūtas nometņu
organizēšanai bērniem un jauniešiem, kas tiek piešķirts Jaunatnes
politikas valsts programmas 2013.
gadam ietvaros.
Nometnē 80 aktīvākie, darbīgākie un pieredzes bagātākie maz-

pulcēni, kuri ikdienā pierādījuši
sevi kā paraugu pārējiem gan mācībās, gan sabiedriskajā darbā,
tiks iesaistīti motivāciju un pašapziņu veicinošās aktivitātēs, iemācīsies daudz praktisku dzīves gudrību, piedalīsies kopīgos pasākumos, tiks veicināta viņu izpratne
par savu vietu sabiedrībā, nodrošināta jaunu zināšanu un prasmju
apgūšana. Ar iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi nometnē viņi atgriezīsies savā pagastā vai pilsētā un varēs rosināt
citus jauniešus līdzdarboties mazpulkos un dažādos to rīkotajos
pasākumos.
Nometne ar savu daudzpusīgo,
pārdomāto programmu mācīs
bērnus un jauniešus uzņemties
atbildību par sevi un savu rīcību,
rīkoties videi draudzīgi, sakopt
savu apkārtni un dos iespēju viņiem šos principus mācīt nāka-

majiem mazpulcēniem.
Nometnei pieteikti sabiedriski
aktīvi, darboties griboši mazpulcēni, kā arī mazpulcēni ar lielu
nometņu un ikgadējo projektu
rakstīšanas un īstenošanas pieredzi.
Pieteiktajem mazpulcēniem ir
labas organizatoriskās un nodarbību vadīšanas spējas. Savus audzēkņus mazpulku vadītāji raksturo kā atsaucīgus, draudzīgus,
zinātkārus, apveltītus ar asu prātu
un ātru domāšanu, ļoti radošus,
vienmēr atvērtus jaunām idejām
un sadarbībai gan ar saviem skolas biedriem, gan skolotājiem,
pieteiktie mazpulcēni aktīvi iesaistās arī grupu projektos, mazpulku aktivitātēs, palīdz organizēt
mazās nometnes.

Kārķu skolai sava
bišu drava

Zane Šteinberga, Mazpulku
projektu koordinatore

7. lpp.

10. lpp.

Tomāti aug
sparīgi!
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Dagdas mazpulka lepnums 2013
Pavasaris biedrībā „Latvijas Mazpulki” ir īpašs ar to, ka tiek novērtēti
vislabākie mazpulcēni – notiek Goda nominācijas „Augsim Latvijai!”
konkurss.
Dagdas vidusskolā šogad visas
konkursa prasības ir izpildījusi 9.
klases skolniece Irēna Zvidriņa. Bez
individuālajiem projektiem Irēna
aktīvi iesaistījusies mazpulka grupas
projektos, ir sporta spēļu dalībniece,
arī dzied korī un sporto.
 	
Irēna iesaistījās mazpulka
darbībā 2008.gadā. Pirmie projekti
par sīpoliem un ābelēm tika izvēlēti
nejauši, bet tad meitene nolēma, ka
ir jāstrādā pie tā, kas tuvāks sirdij un
par ko zini un interesējies visvairāk.
Irēnai tā ir liellopu kopšanas tēma, jo
no bērnības viņa palīdz vecākiem viņu lielajā saimniecībā. Pēdējos trīs

gadus Irēna izstrādāja individuālos
projektus par liellopiem, izpētot savas saimniecības attīstību un rentabilitāti, izveidojot liellopu kopšanas
rokasgrāmatu, kur apkopoja visu sev
nepieciešamo informāciju par barošanu, kopšanu, sastopamajām saslimšanām un profilaksi. Bet svarīgākā darba daļa ir praktiskais ikdienas darbs, ko Irēna veic atkarībā no
sezonas – palīdzība vecākiem liellopu barošanā, pārdzīšanā no vai uz
ganībām, jaunlopu barošana vai
kopšana. Darba pietiek vienmēr,
lauksaimniecībā nav brīvdienu, nevar atļauties slinkot, jo dzīva radība
prasa rūpīgu attieksmi. Irēna to ļoti
labi saprot un pieņem kā dzīves normu, viņu nebiedē smagais darbs,
kurš nebūt nav tik ienesīgs, kā gribētos. Meitene plāno savu dzīvi saistīt

ar laukiem, apgūt veterinārārsta specialitāti.
24.aprīlī Irēna tika uzaicināta uz
Rīgu, lai startētu Goda Nominācijas
konkursā. Savu nostāju Irēna, sākot
prezentāciju, izteica ar E.Podiņas
vārdiem:
„…pilsētā es esmu mazs
Starp lielām mājām,
Bet laukos es esmu liels
Un tās mājas…
Tā ir manējās!”
Uztraukums bija milzīgs, bet meitene ar to veiksmīgi tika galā, vērtētāju priekšā runāja droši, pārliecinoši. Testa pārbaudījumā pierādīja, ka
zina mazpulku vēsturi, simbolus un
orientējas darbības virzienos.
Pēc konkursa mazpulcēni tikās ar
Kamerūnas 4H viceprezidenti Sandrīnu Klorensu Nouako Webedjo,

kas stāstīja par 4H organizācijas darbību savā valstī.
Irēnai tika piešķirta Goda nominācija un sudraba karotīte ar iegravētu vārdu un mazpulku simboliku.
Par balvas sponsorēšanu īpašs paldies Andrupenes pagasta pārvaldei,
kas labprāt atsaucās lūgumam atbalstīt sava pagasta iedzīvotāju.
No sirds sveicam Irēnu ar godam
nopelnīto titulu un balvu! Lai arī
turpmāk pietiek spēka un pacietības!
Lai Irēnas piemērs ir stimuls arī citiem būt neatlaidīgiem mērķa sasniegšanā, būt savas dzimtās puses
patriotiem, lepoties ar to, ka dzīvo
laukos, prot strādāt un nebaidās darba!
Anna Krilova,
Dagdas mazpulka vadītāja

Latvijas Mazpulku goda nominanti 2013
Ervīns Bauermeisters /114.Krotes
mazpulks/:
„Manā dzīvē noderēs viss, ko iemācījos šajos gados mazpulkos. Iemācījos
darbu pabeigt līdz galam, jo nepadarīts
darbs var būt šķērslis nākamajiem uzdevumiem un rezultātiem.”
Guntis Bernulis /29.Ziemeru mazpulks/:
„Esmu piedalījies forumos un konkursos. Esmu bijis konkursa „Zemes
meita, Zemes dēls” uzvarētājs, kā arī
vadījis pasākumus. Mazpulks paplašinājis manu redzesloku.”
Kristīne Dombrovska /53.Penkules mazpulks/:
„Uzskatu, ka piedalīties mazpulkā
ir ļoti interesanti, esmu aizpildījusi savu brīvo laiku ar brīnišķīgu aizraušanos! Darbošanās mazpulkā man ir audzinājusi raksturu, iemācījusi to, ka
nedrīkst padoties grūtību priekšā, ka ir
jācīnās līdz galam. Esmu iemācījusies
rakstīt biznesa plānus, projektus, plānot savu darbu, kā arī ieguvusi ļoti
daudz jaunu draugu un brīnišķīgas
emocijas.”
Egija Franka /114.Krotes mazpulks/:
„Šo gadu laikā iemācījos rūpēties
par dzīvniekiem un audzēt dārzeņus
un citus augus. Mazpulki manā dzīvē
ieguvuši svarīgu vietu. Strādājot mazpulkā, sapratu, ka nedrīkst padoties, ja
kaut kas neizdodas,kā gribētos, bet ar
katru nākamo projektu darīju visu, lai
visiem patiktu, un, protams, arī man.”

Laura Gribuste / Rēzeknes mazpulks „Taurenītis”:
„Esmu izaugusi no bērna kājas līdz
pat jaunieša rokai ar Latvijas Mazpulku piegaršu manai ikdienai. Domājot
par savu nākotni, daudz esmu piedalījusies dažādos konkursos un pasākumos. Prieks attīstīt sevi, iedvesmot citus un saprast apkārtējos.”

Viktorija Linda Gulbe /95.Pelču
mazpulks/:
„Darbošanās mazpulkos man ir palīdzējusi dzīvē daudz ko iemācīties,
darbu plānot, darīt patstāvīgi, darbu
pabeigt līdz galam un saprast, ka tas
reizēm sagādā grūtības. Esmu redzējusi daudzas vietas un ieguvusi daudzus
labus un patiesus draugus visā Latvijā.”
Emīls Jansons /654.Lapmežciema
mazpulks/:
„Esmu strādājis pēc labākās sirdsapziņas un strādāšu tā arī turpmāk.”
Elīna Kaire / 114.Krotes mazpulks/:
„Mazpulkos ieguvu daudz jaunu
zināšanu, iemācījos būt patstāvīga, atbildīga un zinoša daudzos jautājumos.”
Vita Kalve /748. Sūnu mazpulks/:
„Darbojoties mazpulkos, esmu kļuvusi sabiedriskāka, pašpārliecinātāka
un modrāka. Nometnes, konkursi un
forumi – viss palīdzēja iegūt daudz
jaunu draugu, daudz zināšanu, kuras
varu tagad izmantot praktiski.”
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Jānis Korlāns /470.Krāslavas Valsts
ģimnāzijas mazpulks/:
„Pašam savi projekti parasti likās
svarīgāki par visiem pārējiem darbiem
ģimenes saimniecībā, par tiem biju atbildīgs tieši es, tādējādi darbošanās
mazpulkā māca arī atbildības uzņemšanos par savu darbu.”
Madara Krastiņa /239.Kārķu mazpulks/:
„Darbošanos mazpulkā vērtēju pozitīvi, jo tur iemācījos strādāt gan komandā, gan individuāli. Apguvu dažādas iemaņas un prasmes. Iepazinos ar
dažādām liliju šķirnēm, to audzēšanas
noteikumiem. Palīdzēju audzēt puķu
stādus. Man patika veikt mežā pētījumus, ar interesi piedalījos koku stādīšanā un sakopšanas talkās.”
Sandis Krastiņš /239.Kārķu mazpulks/:
„Darbu mazpulku organizācijā vērtēju kā aktīvu, izzinošu, pamācošu.
Darbojoties mazpulkā, apguvu darba
iemaņas un prasmes dārzeņu audzēšanā, darbu plānošanā, līgumu slēgšanā
ar z/s, ražas sagatavošanā pārdošanai.
Skolas un ārpusskolas pasākumos mācījos darboties komandā.”
Kārlis Kurdo /114.Krotes mazpulks/:
„Ar prieku strādāju pie projektiem
un gaidīju gala mērķi. Pateicoties mazpulkam, iemācījos pabeigt darbu līdz
galam, iemācījos strādāt, droši runāt,
atbildēt par sava darba rezultātu.”

Renāte Ķeķe /114.Krotes mazpulks/:
„Mazpulkā esmu iemācījusies daudz
noderīgu lietu, kas man noderēs arī nākotnē. Esmu pilnveidojusi savu bērnību
ar dalību mazpulkos. Esmu iemācījusies
prezentēt savu darbu, rakstīt projektus,
sadarboties ar dažādiem svarīgiem cilvēkiem. Saprotu, ka mazpulki ir svarīga
biedrība, kurā bērni spēj sevi attīstīt.”
Sandra Laizāne /17.Padures mazpulks/:
„Mazpulks stiprinājis manu pacietību, spēju darboties patstāvīgi, esmu ie-

guvusi jaunus draugus, esmu nostiprinājusi prasmi runāt daudzu cilvēku
priekšā.”

Dagnis Lemko /29.Ziemeru mazpulks/:
„Mazpulks ir paplašinājis mazu redzesloku, esmu piedalījies forumos,
sporta spēlēs, konkursos, rakstījis dažādus projektus. Iegūto pieredzi mazpulkos varēšu izmantot tālāk dzīvē.
Paldies!”
Lāsma Ludviga /Strautiņu mazpulk/:
„Mazpulka loma manā dzīvē ir ļoti
liela, jo iegūstu zināšanas, iemācos
veikt dažādus darbiņus, kas man noderēs arī turpmāk. Mazpulkā brīvo laiku
pavadu ļoti lietderīgi, apgūstu daudz
ko jaunu un iegūstu jaunus draugus, kā
arī tā ir iespēja apmeklēt daudz dažādu
vietu Latvijā.”
Lita Laine Maculēviča /17.Padures
mazpulks/:
„Šajā organizācijā darbojos ar lielu
prieku un atdevi. Jau kopš iestāšanās
mazpulkos tie mani aizrauj un ieinteresē arvien vairāk. Man ļoti patīk rudens
forumos aizstāvēt savus projektus, un
parasti man tajos ir arī panākumi.”
Kristīne Muceniece /582.Kapsēdes
mazpulks/:
„Domāju, ka darbošanās mazpulku
organizācijā man deva iespēju apgūt
jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas,
kas derēs turpmākajā dzīvē.”
Linda Pastare /mazpulks „Upe”/:
„Dalība mazpulkos man ir iemācījusi rakstīt, domāt, darīt, aizstāvēt, organizēt savu laiku un darbu, sastādīt
budžetu, uzņemties atbildību, sadarboties un daudz ko citu. Esmu ieguvusi
daudz jaunu draugu gan no Latvijas,
gan no visas pasaules. Mazpulki ir vairojuši mīlestību pret Latviju, pret zemi
un visu dzīvo kopumā. Tas ir kā dzīvesveids un sava identitāte.”
Renāts Pocjus /114.Krotes mazpulks/:
„Mazpulks man palīdzēja būt drošā-

kam daudzās situācijās. Šo gadu laikā ieguvu daudz informācijas par dārzeņiem
un ogām. Mazpulkā iemācījos rakstīt
projektus, uzzināju mazpulku vēsturi, ieguvu darba un dzīves pieredzi.”
Vineta Simsone /541.Zantes mazpulks/:
„Mazpulks - tā ir vieta, kur es varu
aktīvi darboties un izpausties. Šajā laikā esmu ieguvusi zināšanas un prasmes
dārzeņu audzēšanā, kā arī projektu
rakstīšanā. Esmu ieguvusi daudz draugu.”
Mareks Stepānovs /114.Krotes
mazpulks/:
„Man patīk darboties mazpulkā, un
visu darīju ar prieku. Pateicoties mazpulkam, iemācījos, kā pareizi jāaudzē
dažādi dārzeņi un puķes. Iemācījos dažādus darbus pabeigt līdz galam. Iemācījos pareizi un droši runāt publiski.”
Agris Turkins /748.Sūnu mazpulks/:
„Tas ir ļoti labi, ka Latvijā ir šāda
organizācija, kura veicina bērnu, jauniešu darba mīlestību un veicina darboties, strādāt, kontaktēties, mainīties
ar savu pieredzi. Mēs viens no otra
mācāmies un labi pavadām laiku. Esmu priecīgs, ka esmu mazpulcēns!”
Dairis Vilis Zemītis /748.Sūnu
mazpulks/:
„Mazpulks man ir ļāvis vairāk sadraudzēties ar darbu, kā arī esmu iepazinis jaunus cilvēkus, ieguvis jaunus
draugus. Mazpulks man lika saprast, cik
svarīgs ir darbs un cik liela pacietība un
neatlaidība ir vajadzīga, lai panāktu rezultātu. Paldies Latvijas Mazpulkiem!”
Irēna Zvidriņa /104.Dagdas mazpulks/:
„Mazpulki man ir tuvi, jo es izaugu
laukos un katru dienu sastopos ar lauku ikdienu. Esmu iemācījusies ne tikai
strādāt fermā, bet atrast informāciju,
veidot projektus, prezentēt tos forumos. Centos aktīvi piedalīties mazpulku pasākumos, ieguvu jaunus draugus!
Svarīgākais, ka sapratu, ka arī ar lauku
darbu var lepoties.”
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Mums patīk mācīties!
Pateicoties projektam „Mazpulki ceļā uz sasniegumiem”, kas
tiek īstenots „Jaunatnes politikas
valsts programmas 2013.gadam”
valsts budžeta finansējuma ietvaros, šovasar mazpulku vadītājiem
radīta lieliska iespēja, izvēloties
sev izdevīgu laiku jūnijā, jūlijā vai
augustā, piedalīties vienā no trim
personības un profesionālās pilnveidošanās semināriem.
Pirmā semināra grupa pulcējās
Rīgā, Personības pilnveidošanas
centrā 27.jūnijā. Kā jau domubiedri, bijām priecīgi satikties. Un
vēl – mums bija iespēja un patiess
gods satikt un sveikt 70 gadu jubilejā mūsu kolēģi – Ziemeru mazpulka vadītāju Jāni Bērtiņu.
Profesionāli un emocionāli piepildītā mācību diena aizritēja negaidīti ātri.
Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš personības pilnveidošanas
treniņā pozitīvā noskaņā un draudzīgā sadarbībā mācīja mazpulku
vadītājiem mūsdienīgus paņēmienus, kas ļaus attīstīt pozitīvo domāšanu kolektīvā, raisīt uzticēšanos, nodibināt labu kontaktu ar
cilvēkiem.
Lolita Hercoga no mazpulku
Rīgas klubiņa savā pārdomāti veidotajā nodarbībā rosināja izmantot jaunas neformālās izglītības
metodes darbā ar mazpulcēniem
un pievērsa uzmanību mazpulka
dalībnieka pienākumiem, to lomai jaunieša prasmju attīstībā.
Latvijas Mazpulku padomes
priekšsēdētāja Randa Medne rosināja mūs uzmanību un prasmes
pievērst tam, lai veiksmīgi tiktu
sagatavoti Latvijas Mazpulku rudens forumi un katra mazpulka
dalībnieka projekta prezentācija
forumā būtu kvalitatīva. Gan
Randas atraktīvi vadītajā nodarbībā, gan nelielajās pauzēs vadītāji
labprāt savstarpēji dalījās pieredzē, tāpēc katrs mājup devās ar
krietnu „ideju banku” un vēlmi
apgūto un uzzināto likt lietā.
Lūdzu semināra dalībniekus
pastāstīt arī „Mazpulka” lasītājiem par to, kas interesants mazpulku dzīvē.
Silvija Dorša

“Ideju banka”
Ilona Nāburga, 439.Daudzeses
mazpulka vadītāja:
- Šopavasar Pavasara pieteikumā mēs pieteicām 18 individuālos
projektus, trīs mazpulcēni piedalās tomātu audzēšanas projektā.
Joprojām esam priecīgi, ka Latvijas Mazpulku sporta spēlēs Penkulē mūsu mazpulka komanda
jaunākajā grupā izcīnīja 1.vietu!
Dace Rudzāte , 279.Līvānu
mazpulka vadītāja:
- Katru rudeni Līvānu slimnīcai ziedojam pašaudzētos dārzeņus un augļus. Tātad – vasara jāpavada čaklā darbā. Ļoti izdevies
un skaists ir grupas projekts – Līvānu 1.vidusskolas pagalmā maz-

pulks ierīkojis viena ceļa velēnu
labirintu ar Saules pulksteni centrā.
Baiba Mantiņa, Liepupes
mazpulka vadītāja:
- Pēc vairāku gadu „atpūtas” atkal piedalījāmies Mazpulku sporta spēlēs. Amanda, Artūrs, Deniss, Jolanta mājās no Penkules
atgriezās ar ļoti daudz pozitīvām
emocijām un pārliecību, ka nākamgad noteikti atkal piedalīsimies. Vasara mums paiet darbos:
uzsākti četri pupiņu audzēšanas
projekti, Mārcis turpina audzēt
ķiplokus, Arnis – kāļus, vairāki
mazpulcēni rūpējas par trušiem.
Jānis Bērtiņš, Ziemeru mazpulka vadītājs:
- Kā aizvien, mūsu mazpulks ir
aktīvs pagasta un arī sava novada
dzīvē. Muzeja nakts par tēmu
„Mežs mums apkārt” šopavasar
notika arī mūsu pagastā, bija interesantas spēles un darbnīcas, kurās aktīvi piedalījāmies.
Alūksnes novada svētkos mūsu
mazpulks „Cepuru darbnīcā” aicināja svētku dalībniekus veidot sev
cepures, jo svētku tēma bija „Malēnietis dzīvo, cepuri kuldams”.
Šovasar daudzi mūsu mazpulcēni audzē krūmpupiņas.
Iveta Mitrevica, 311. Mežmuižas mazpulka vadītāja:
- Pieci mazpulcēni strādāja un
iesūtīja darbus Stādu audzētāju
biedrības konkursam „Dārznīca”.
Laikā no 17. līdz 21.jūnijam piedalījāmies novadu nometnē „Raibās dienas” Penkulē. Gatavojamies sava mazpulka atjaunošanas
20. jubilejai, ko esam iecerējuši ar
dažādām aktivitātēm atzīmēt laikā no septembra līdz 2014.gada
maijam. Piemēram, rudenī pie
mums notiks novada radošās dienas, bet pavasarī esam iecerējuši
salidojumu, jo gribas tikties ar bijušajiem citu mazpulku vadītājiem, ar izaugušajiem mazpulku
dalībniekiem.
Mudrīte Grīnberga, 915.Annas Brigaderes pamatskolas
mazpulka vadītāja:
- Mūsu mazpulka līdzšinējā
priekšniece dosies uz citu skolu,
tāpēc tagad notiek vēlmju apzināšana, domu apmaiņa un savu spēju izvērtēšana, lai varam izraudzīties jauno priekšnieku.
Paldies Andai Skrupskai par
jaukajām idejām radošajās darbnīcās nometnē „Raibās dienas”
Penkulē!
Inita Biķe, 233.Palsmanes
mazpulka vadītāja:
- 8.klases mazpulcēni šogad
papildināja skolas zaļo rotu ar
kastaņu stādiņiem, ko paši trīs gadus audzēja no kastanīšiem. Interesanti – pēc cik gadiem ieraudzīsim pirmās kastaņu sveces?
Atgriežamies dabā! Savā apkārtnē – pļavās, mežā, tīrumos- cen-

šamies iepazīt zāļu tējas.
Vasara mums sākās ar draugu
delegācijas no Groningenas skolas
Nīderlandē viesošanos Palsmanē.
Arī mēs iesaistījāmies kopīgajās
radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs, atpūtā, Līgo tradīciju apguvē.
Zanda Glušņeva, Bikstu mazpulka vadītāja:
- Man prieks, ka daudzi skolas
bērni atsaucās manam aicinājumam kļūt par mazpulcēniem, un
tagad arī Bikstos būs mazpulks!
Inta Balčūna, Annenieku
mazpulka vadītāja:
- Pavasarī svinējām sava mazpulka atjaunošanas 13.gadadienu.
Pie mums ciemojās jaunā Bikstu
mazpulka topošie mazpulcēni ar
vadītāju Zandu. Kopā meklējām
un noteicām Zelta talantus, labāko anekdošu stāstītāju, neparastās
modes līderi. Spēlējām spēles, gājām rotaļās. Bet galvenais – Svinīgo solījumu nodeva pieci jauni
mazpulka dalībnieki.
Sarmīte Salmiņa, Ilzenes mazpulka vadītāja:
- Mūsu mazpulka siltumnīcā
tomāti aug griezdamies! 17.jūnijā
mēs devāmies velopārgājienā un
viesojāmies pie saviem trušu audzētājiem Jāņa, Dārtas, Ernesta
un Sannijas. Noslēgumā ēdām
gardu zupu, ko mums uzvārīja Ernesta mamma Agija. Paldies!
Dzintra Gribuste, Rēzeknes
mazpulka „Taurenītis” vadītāja:
- Mūsu mazpulkam vasara rit
interesanta un darbīga. Vides un
mākslas nometnē „Zeimuļa zemē!” kopā darbojas un atpūšas
mazpulcēni un pilsētas skolu bēr-

ni. Sadarbībā ar vecākiem „Taurenīša” mazpulcēniem notiek radošas vides nodarbības „Saķer vasaras sauli!”. Mūsu mazpulka dalībnieki čakli strādā projektu „Viena
maza latvju pupa” un „Dālijas
prieks” īstenošanā.
Mudīte Ozola, Daugavpils
bērnudārza „Namiņš” mazpulka vadītāja:
-Mēs laikam esam vienīgais
mazpulks, kurā darbojas bērnudārza bērni. Mēs esam mazi, bet
ņipri darbu veicēji. Visu gribam
izzināt, izpētīt, izmēģināt. Mazpulku saimē ienācām nesen, ar
vecāku atbalstu un gādību sperot
drošus soļus tomātu un pupiņu
audzēšanas darbos.
Arta Pavāre, Dignājas mazpulka vadītāja;
- Šovasar mazpulcēni audzē
pupas, tomātus, kāļus un citus
dārzeņus. Kristers Krēsliņš un Ieva Avotiņa pārdošanai z/s „Ezerkauliņi” audzē bietes, burkānus,

sīpolus. Dignājas mazpulcēni piedalījās arī Stādu audzētāju biedrības konkursā „Dārznīca”, audzējot
tulpes, Kanādas egli, palso
zirgkastaņu.
Anda Skrupska, Staļģenes
mazpulka vadītāja:
- 30.maijā Staļģenes mazpulkā
bija „Pavasara Pirts Prieki”! Mācību gada noslēgumā mūs pie sevis
gaidīja mūsu mazpulka krustmāte
Gunta Saulāja, kura bija izkurinājusi siltu pirtiņu un pielējusi ar
ūdeni 5000 litru lielo baseinu. Pēc
pēršanās ar dažādām pirts slotiņām atveldzējāmies lielajā baseinā. Daudziem tā bija pirmā šīs
vasaras pelde. Pirtī iešana mijās ar
sportiskām aktivitātēm dārzā.
Pusdienas dārzā visiem garšoja
labi – gan grilētās desiņas, gan
krustmātes sarūpētie makaroni ar
malto gaļu, gan saldās un vēl siltās
rabarberu plātsmaizes.
Nākošā tikšanās pirtī būs īstā
ziemas spelgonī.
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Mans Erasmus Vroclavā

Jau 13 gadus darbojos mazpulkos
un piedalos dažādos gan vietēja, gan
starptautiska mēroga pasākumos,
kur esmu guvusi fantastisku pieredzi
un lieliskus iespaidus, kas lielā mērā
arī pamudināja un iedrošināja izmantot arī man kā studentam dotās
iespējas, proti, studēt ārzemēs.
Iesaistoties Erasmus programmā,
trešā kursa otro semestri pavadīju,
mācoties Vroclavas Vides un dzīves
zinātņu universitātē.
Vroclava ir lielākā pilsēta Lejassilēzijas reģionā, kurai cauri tek Odras
upe. Vēsturiski pilsēta pazīstama arī
ar savu vācu nosaukumu Breslava.
Vācijas ietekmi pilsētā ļoti varēja
just, īpaši vāciskās arhitektūras dēļ.
Pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā neliela
– tikai 600 tūkstoši iedzīvotāju, bet
teritoriāli nedaudz lielāka par Rīgu.
Neskaitot vecpilsētu, Vroclavā ļoti
raksturīgas lielas, plašas, apstādījumiem bagātas ielas. Kopumā ļoti zaļa
pilsēta. Nekur citur tik lielā pilsētā
nebiju redzējusi, ka cauri pilsētai var
tecēt upe ar tik lielu neapbūvētu, nenobruģētu, zaļu, savvaļai atstātu palieni. Tāpat biju pārsteigta, kad ko-

kiem izplauka lapas, jo sapratu, ka
iela, pa kuru katru dienu devos uz
universitāti, ir ozolu aleja. Cik bieži
pilsētās var redzēt augam lielus ozolus? Un laiks, kad visapkārt lidoja
papeļu pūkas, padarīja šo pilsētu
īpaši skaistu un romantisku.
Universitātes kopmītnes atradās
vien 10 minūšu attālumā no pilsētas
centra, braucot ar tramvaju, bet ar to
pietika, lai pilsētas kņada būtu sen
palikusi aiz muguras. Daudz koku,
zaļas zāles, upe tepat ap stūri, mazas
bulciņu bodītes un veikaliņi, šauras
un klusas ieliņas – vai gan var vēlēties vēl jaukāku pilsētas rajonu, kur
dzīvot? Un kopmītņu istaba astotajā
stāvā, skats pa logu uz baznīcu torņiem un daudziem māla dakstiņu
jumtiem! Man, kā skaistus skatus
mīlošam cilvēkam, prieks bija liels.
Koju dzīve gan ne ar ko būtisku no
Latvijas koju dzīves neatšķiras, bija
gan mazliet vairāk ērtību.
Tāpat arī Polijas virtuve nebija nekas tāds, pie kā būtu pārlieku grūti
pierast. Tiesa gan, laika gaitā bija dažas lietas, kas pamazām sāka kaitināt. Man kā lauku bērnam visgrūtāk

Sandrīna iepazina
Latviju un mūs
5.aprīlī Latvijā ieradās Kamerūnas 4H viceprezidente Sandrīna Klorensa Nouako Webedjo, lai trīs mēnešus veiktu brīvprātīgo darbu, bet
kā savu galveno vizītes mērķi viņa
norādīja Latvijas Mazpulku funkcionālās darbības izprašanu.
Pirmās viesošanās nedēļas laikā
Rīgas Klubiņa aktīvisti iepazīstināja
Sandrīnu ar Latvijas Mazpulku darbības pamatprincipiem un ievērojamākajiem Rīgas apskates punktiem.
Nākamajā nedēļā kopā ar Latvijas
Mazpulku padomes priekšsēdētāju
Randu Medni Sandrīna viesojās
Jaunlutriņu un Saldus BJC „Šķūnis”
mazpulkos. Mazpulki tika iepazīstināti ar Kamerūnas 4-H darbību, bet
Sandrīna - ar mūsu mazpulku veikto
darbu.
„Biju ļoti pārsteigta par jauniešu
veikto darbu un to, ka abiem mazpulkiem bija dažādi darbības stili,”
ar šādiem vārdiem Sandrīna raksturoja savu pirmo saskarsmi ar mazpulcēniem.
24. aprīlī Sandrīna piedalījās Goda Nominācijas izvērtēšanas pasākumā, bet trīs dienas vēlāk Lielajā talkā
piebiedrojās Latvijas Mazpulku
draugiem Saulesdārza sakopšanā.
Jūnija sākumā, Indras Zvirbules
uzaicināta, Sandrīna viesojās Krotes
mazpulkā.
„Es devos no mājas uz māju, lai
apskatītu, kā mazpulcēni organizē
un pārvalda savus projektus. Daži
mazpulcēni audzēja burkānus, daži
pupiņas, citi sīpolus un vēl citi puķes,” izbrīnu par projektu dažādību
izrādīja Sandrīna.
Papildus vizītēm mazpulcēnu
mājā, Sandrīna Krotē apmeklēja
arī bijušo Krotes mazpulcēnu izveidotās saimniecības un uzņēmu-

mus. Pēc vizītes Sandrīna bija tik
patīkami pārsteigta, ka minējusi,
ka nākotnē varētu sekot arī Latvijas Mazpulku viesošanās Kamerūnā.
Nedēļu vēlāk Sandrīna viesojās
Gundegas Jēkabsones vadītajā
Džūkstes mazpulkā, lai piedalītos
trīs dienu nometnē. Mazpulcēni un
Sandrīna kopā pavadīja divas naktis. Pēc pasākuma apmierināta bija
gan Sandrīna, gan Džūkstes mazpulka dalībnieki un vadītāja.
Pirms mājup došanās Sandrīna
pastāstīja, ka savu mērķi ir izpildījusi
un tagad atliek tikai jauniegūtās zināšanas izmantot praksē.
Lūk, dažas no Sandrīnas gūtajām
atziņām par Latvijas Mazpulku darbību:
Latvijas Mazpulku dalībnieki ir
ļoti aktīvi un radoši;
Latvijas Mazpulkiem ir sava himna;
Mazpulcēns katru gadu izstrādā
projektu;
Gada laikā tiek organizētas ļoti
daudzas aktivitātes;
Mazpulcēni paši tiek galā gan ar
mācībām, gan darbu mazpulkos;
Katrs mazpulks piekopj savu darbošanās veidu.
Latvijas Mazpulkiem ir liels prieks
par iespēju iepazīstināt Sandrīnu ar
mūsu organizācijas darbību un ceram, ka jauniegūtās zināšanas labi
kalpos Kamerūnas 4-H darbības uzlabošanai. Šī bija lieliska pieredze visiem, kuri jebkādā veidā iesaistījās,
lai izglītotu mūsu viešņu un izglītotos paši.
Gaidīsim nākamos viesus un uz
tikšanos nākotnē!
Āris Brencis, Mazpulku starptautisko projektu koordinators

bija samierināties ar viņu pieticīgo
krējuma lietošanas manieri, pie zupām krējumu viņi neliek, mērces uz
krējumu bāzētas īpaši nelieto, tāpēc
daudzi ēdieni šķita krietni vien par
stipru. Un man kā studentam nepiedodama arī šķita viņu pelmeņu ēšanas kultūra. Viņiem tradicionāli ir ar
kāpostu-biezpiena masu pildīti pelmeņi, kas man pie sirds nu nekādi
negāja. Un pelmeņi ar gaļu - tikai
vieni vienīgi, un tie paši ne pārāk
garšīgi, par tādām ekstrām kā pelmeņiem ar sieru vai sēnēm var pat
aizmirst. Toties ar dažādiem ievārījumiem pildītu pelmeņu gan bija salīdzinoši daudz. Un kopumā poļu
ēdieniem nav ne vainas!
Pati universitāte atstāja ļoti labu
iespaidu, gan apkalpojošais personāls, gan pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi
un saprotoši. Neskatoties uz to, ka
bija daži priekšmeti, kuros lekcijas
noritēja poļu valodā, jo sešu angliski
runājošo cilvēku grupa netika savākta, viss tika vēlāk izskaidrots angļu
valodā, un kopumā nekādu problēmu ar mācībām patiešām nebija. Patīkams pārsteigums bija tas, ka starp

visiem Erasmus studentiem, kuri
pārsvarā bija no Spānijas, Portugāles
un Turcijas, mums, latviešiem, bija
pat ļoti augsts angļu valodas līmenis,
rezultātā saņemt labus vērtējumus
problēmu nebija.
Tā kā Vroclava jau atrodas teju
Eiropas vidū, brīvo laiku izmantoju
ceļošanai. Paspēju apciemot draugus
gan Prāgā, gan Badenā pie Vīnes. Iestājoties siltākam laikam, izbraucu
arī mazliet ārā no pilsētas pabaudīt
tuvējos kalnus.
Kopumā ar Polijā pavadīto laiku
esmu apmierināta un tiešām priecā-

jos, ka izmantoju šo iespēju. Iesaku
katram padomāt divreiz, pirms teikt
nē Erasmus iespējām, kā arī citām
gan mazpulkos, gan ārpus mazpulkiem piedāvātajām iespējām. Apmaiņas programmas ietvaros esmu
guvusi neatsveramu pieredzi, paplašinājusi savu redzesloku, iepazinusi
cilvēkus no dažādām pasaules malām. Tie bija aizraujoši un interesanti
četri mēneši, pēc kuriem gribas
braukt pasaulē vēl un vēl..
Anda Jēkabsone, LLU LIF
3. kursa studente, 307. Džūkstes
mazpulka dalībniece

“Geidās” bija jauki!
12. un 13. jūnijā zemnieku saimniecībā “Geidas” pie mūsu mazpulka vadītājas Gundegas Jēkabsones
notika nometnīte, kurā piedalījās
307. Džūkstes mazpulka mazpulcēni, Sandrīna no Kamerūnas un
Arturo no Spānijas. Mēs sapulcējāmies, iepazināmies ar Sandrīnu un
Arturo. Nometnītē paši gatavojām
ēst – vārījām skābeņu zupu, rabarberu ķīseli un citus ēdienus. Krāmējām malku, spēlējām spēles, ko
Arturo un Sandrīna mums iemācīja. Arturo pastāstīja par Spāniju un
iemācīja spāņu deju Makarena.
Pēcpusdienā gājām griezt pirtsslotas. Vakarā gājām pirtī, un pēc pirts
devāmies nakts trasītē. Pēc tam daži gāja gulēt, bet daži palika nomodā un spēlēja spēles. Nākošajā dienā piecēlušies ēdām brokastīs auzu
putru. Tad Sandrīna mums pastāstīja par Kamerūnu. Man patika šī
nometne, jo bija jauki satikt jaunie-

šus no citām valstīm, kuri var iemācīt ko jaunu un pastāstīt daudz
interesanta par citām valstīm. Iemācījāmies jaunas spēles un ieguvām jaunus draugus. Arī mēs vi-

ņiem iemācījām ko jaunu - Arturo
un Sandrīna pirmo reizi ēda rabarberu un skābeņu ēdienus.
Elīna Grasmane, 307.
Džūkstes mazpulka dalībniece

Ar gardu muti
Dažādu mazpulku starptautisko
projektu ietvaros manā mājā šovasar viesojās Arturo no Spānijas un
Heidi no Šveices. Un man ir garšīga
vasara.
Kādu laiku atpakaļ, pirms ceļojuma uz Spāniju biju izlasījusi par
spāņu īpašo auksto zupu – gaspačo.
Tad nu Spānijā mēģināju to nogaršot, bet toreiz ceļmalas krogā tā patiesi nebija garšīga, bet nespēju noticēt, ka tāda tā ir visur, ja jau reiz
tik slavena. Tad nu prasīju Arturo,
lai viņš pagatavo man gaspačo. Un
ziniet! Šoreiz patiesi garšīga bija un
sātīga, tagad tā būs iecienīta tomātu
laikā arī manā mājā.
Ar Heidi kopā gatavojām dažādus latviešu un Šveices ēdienus, ļoti

daudz runājām par latviešu un šveiciešu tradīcijām, paražām... Tā kādā
sarunā nonācām līdz sīrupiem.
Šveicē esot ļoti iecienīts plūškoka
ziedu sīrups. Bet manā dārzā tieši
uzziedējis plūškoks! Tad nu vārījām
plūškoka sīrupu, bet uz etiķetes
Heidi uzrakstīja „Heidy sirup”. Aukstos ziemas vakaros stiprināšu veselību un atcerēšos jauko tikšanos ar
Heidi. Bet tad, kad āboli tiek griezti
žāvēšanai, no ābolu serdēm Heidi
pēc līdzīgas receptes gatavo Ziemassvētku sīrupu. Plūškoka ziedu un
citrona vietā liek ābolu serdes, un
pievieno ingveru, kanēli, krustnagliņas un citas Ziemassvētku garšvielas. Rudenī noteikti pamēģināšu!
Pamēģiniet arī Jūs, un aiciniet

ciemos mazpulku draugus no citām
valstīm, tas ir interesanti un garšīgi!
Gaspačo: 1 kg tomātu, 1 garais
gurķis (vai vairāki īsie), pusgalviņa
ķiploka, 2 baltmaizes šķēles , šķipsna
sāls, pāris ēdamkarotes olīveļļas,
nedaudz etiķa.
Tomātiem izgriež zaļo kātiņa daļu, sagriež 4 daļās, gurķi nomizo un
sagriež palielos gabalos, ķiplokus
nomizo, baltmaizes šķēles izmērcē
ūdenī un mīkstumu pievieno pārējām sastāvdaļām. Visu sablendē, pēc
tam izberž caur sietu.
Kaut arī to sauc par zupu, Arturo
to ieteica dzert kā kokteili no glāzēm.
Gundega Jēkabsone

Ar laimes āboliņa lapiņu ikdienā un svētkos
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Ceļojums uz “Amazoni”
Tā nav fantastiskā zeme. Ceļš
no Aglonas novada līdz Kuldīgas
novada Padures pagastam bija ļoti
ilgs, bet mēs ar prieku un jautru
noskaņu to pārvarējām. Tur mūs
gaidīja patiešām viesmīlīgi cilvēki
un īsti svētki. Mazpulki no Aglonas
novada brauca tik tālu, lai svinētu
jubileju. Mēs gatavojāmies iepriekš:
izgatavojām skaistu burtu “O” kopīgi veidotai bildei ”Amazone - 20
gadi Latvijā”.
Zemnieku saimniecības “Upeskalni” teritorijā, kur atrodas SIA
”Amazone”, pasākuma organizatori
izdomāja mazpulkam interesantus
uzdevumus. Mēs saņēmām Uzdevumu burtnīcu un izpildījām dažādas darbības un aktivitātes. Tā mēs
daudz ko uzzinājām par “Amazones” servisu un “Upeskalnu” saimniecības darbību. Mūsu mazpulcēni atstāja par sevi atmiņu: 17. Padures mazpulka dārzā apsējām 18
m garu samteņu vagu. Ceram, ka
vasaras laikā uzzināsim, ka tur iz-

auga skaisti ziedi.
Un vēl mēs gribam novēlēt SIA
‘’Amazone’’ sekmes, par ko teicām
pašā sacerētā dzejolī:
Upeskalni –
pirmie no pirmiem Eiropā.
Slava Kronei,

slava mazpulkiem un
Kuldīgas Amazonei!
Lai visi zinātu –
nav nekur labākās izvēles.
Vai tu tā nedomā?
Maksims Golubins, Grāveru
mazpulka dalībnieks

Patiesība ir tur – dabā!
Jūnijā Jaunlutriņu mazpulcēni
devās neformālās izglītības mācību
braucienā ‘’Patiesība ir tur - dabā!’’- ar mērķi ar visām savām maņām sajust apkārtējo pasauli!
Mazpulcēni apmeklēja radioastronomijas centru Irbenē, sajuta
vēstures elpu ar spiegu stāstiem un
Visuma plašumu, jo tas ir iespaidīgākais PSRS militārais objekts
Latvijā, kas tagad tiek izmantots,
lai uztvertu un pētītu radiosignālus no vistālākajiem Visuma nostūriem. Grandiozākais šāda veida
objekts Ziemeļeiropā!!! Bija interesanti to redzēt savām acīm. Pats
interesantākais bija kāpiens pazemē un gājiens pa tumšo eju – bija
gana baisi un arī aizraujoši to darīt!
Apmeklējām vecāko funkcionējošo bāku Ovišos, lai paskatītu no
putna lidojuma zemi, jūru un padomju armijas tanku ceļu, uzzinājām par kuģu navigāciju, bāku darbību un iekārtām un vēl....
Paciemojāmies pie Puzes mazpulka un izstaigājām 4km garo Vasenieku purva taku, kurā ziedēja
spilves. Tā izveidota, lai apmeklētājus iepazīstinātu ar vienu no
skaistākajām Latvijas dabas dzīvotnēm - sūnu jeb augsto purvu.
Taka atrodas Stiklu purvu dabas
liegumā. Laipa vijas gan gar skaistiem purva ezeriem ar tajā mītošajiem augiem un dzīvniekiem, gan
pa purva degradēto daļu. Laipas
vidū iespējams uzkāpt putnu vērošanas tornī. Purva taku izstaigājām
kopā ar Puzes mazpulku, jo mazpulka vadītāja Māra Kraule bija
mūsu ļoti zinošais gids purvā, kas
ļoti izsmeļoši un pacietīgi mūs izglītoja purva dabas un augu zinībās. Paldies! Nobeigumā Sabiles
Vīna kalna apmeklējums. Tā bija
skaista un jaunām zināšanām bagāta diena!
Maija Zaļuma

Lauku dienas Blomē
18. un 19. jūnijā mazpulki no
Valkas novada Valkas un Ērģemes
un no Smiltenes novada Blomes
un Bilskas iepazina Blomes pagastu un kopā atpūtās. Visus laipni
sagaidīja Blomes mazpulcēni un
vadītāja Ārija Romanovska. Interesanti un jauki pavadīt laiku vēlēja
Blomes pamatskolas direktore
Mudrīte Vestfāle un Smiltenes novada Interešu izglītības centra direktore Inga Sīmane.
Pirmajā dienā Smiltenes novada
lauku attīstības konsultante Gunta
Mangele mums pastāstīja, kādas
lauku saimniecības darbojas Blomes pagastā. Mēs uzzinājām, ka
šeit zemnieki audzē liellopus, kazas, aitas, zirgus, ir arī saimniecības, kas audzē graudaugus, un
saimniecības, kas nodarbojas ar
lauku tūrismu. Bērni uzzināja, kā
notiek produkcijas realizācija.
Pēcpusdienā devāmies apskatīt
divas zemnieku saimniecības.
Saimniecībā ”Pauri” audzē piena
lopus, un ar saimnieces Ilzes Nulles gādību tur mēs redzējām visu,

sākot no rūpēm par maziem teliņiem līdz piena realizācijai.
Vēl apmeklējām saimniecību
„Muižnieki”, kura nodarbojas ar
kazkopību. Saimniece Gunta Muižniece ne tikai izrādīja saimniecību,
mums tika piedāvāta arī degustācija. Nogaršojām gan kazas pienu,
gan dažādus sierus, bet vislabāk
garšoja jogurti. 			
Pēc garās, apmēram 10 km pastaigas mazpulcēniem notika
sportiskas aktivitātes. Vakarā visi
pie kopējā ugunskura gatavojām
vakariņas un atpūtāmies.		
Otrā dienā starp mazpulku komandām notika pieccīņa ar
jautājumiem un uzdevumiem par
Blomi, par piena lopkopību, par
pupiņām, kā arī viens radošs un
viens vizuāls uzdevums. Pieccīņā
uzvarēja visi, un katrs mazpulks
saņēma diplomu atbilstoši savas
komandas garam. Paldies par interesenti pavadīto laiku Blomes mazpulkam un Ārijai!
Inta Skrastiņa, Ērģemes
mazpulka vadītāja
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Iemūžini savas lilijas!
Sveiciens mazpulku vadītājiem
un mazpulcēniem no mazpulku
drauga un liliju selekcionāra Jāņa
Vasarieša! Īsi pirms Jāņiem kopā ar
mazpulku padomes priekšsēdētāju
Randu Medni viesojāmies pie mūsu biedrības senā drauga un atbalstītāja.
Lielais liliju ziedēšanas laiks jau
it pilnā sparā, un mēs varam palielīties citiem par krāšņajām liliju
šķirnēm, kuras mazpulcēnu un
mazpulku vadītāju dārzos nonākušas no biedrības „Lilium Balticum”
liliju audzētājiem, īpaši no selekcionāriem Gunta Granta un Jāņa
Vasarieša.
Ļausim arī citiem priecāties par
krāšņajiem ziediem mūsu dārzos.
Kā?
Safotografē lilijas savā dārzā!

Publicē tās internetā vienā no
šiem veidiem:
Ieliec tās savā albumā portālā
draugiem.lv ar norādi „Šo liliju sīpolus biedrībai „Latvijas Mazpulki”
dāvināja biedrība „Lilium Balticum”, kā arī jebkādu citu tekstu, ko
vēlies pavēstīt par skaistajiem ziediem, un nosūti mums (mazpulki@
inbox.lv) saiti uz šo albumu.
Ja Tev nav sava profila draugiem.
lv, tad sūti liliju fotogrāfijas uz epastu 4Hnotikumi@gmail.com un
tās tiks publicētas draugiem.lv lapā
„Latvijas Mazpulki”.
Skaistāko fotogrāfiju autori
mazpulku Rudens forumu laikā saņems dāvanas no biedrības „Lilium Balticum”.
Ilze Jukņēviča, biedrības
atbildīgā sekretāre
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Salidojām Meirānos
No 17. līdz 19.jūnijam Meirānu
O.Kalpaka pamatskolā uz salidojumu pulcējās 48 mazpulcēni un viņu vadītāji no Ļaudonas, Madonas
1. un Lubānas vidusskolas, no Liezēres, Bērzaunes un Meirānu Kalpaka pamatskolas.
Pirmajā dienā dalībnieki iepazīstināja ar sevi, rādot savus talantus un sniedzot priekšnesumus.
Pēcpusdienā mazpulcēni devās
ekskursijā uz Jāņa Zābera muzeju
„Vecais Ceplis”, kur iepazinās ar
slavenā operdziedātāja dzīvi un
daiļradi. Vakarā visi devās naktstrasītē „Iepazīsti Meirānus!”, kur,
sekojot norādēm, vajadzēja atrast
norādītos objektus un izpildīt uzdevumus. Vakara izskaņā draudzīgā un jautrā gaisotnē salidojuma
dalībnieki pulcējās pie ugunskura,
kur dalījās savos iespaidos un cepa
desiņas. Prieks, ka laiks bija jauks
un piepildījās daudzu sapnis nakšņot teltīs.
Otrā diena – pārgājiens uz pulkveža Oskara Kalpaka dzimtajām
mājām „Liepsalām”. Tas prasīja lielu izturību! Ļoti interesanta bija
skolotājas Edītes Zaubes sagatavotā vēstures stunda. „Liepsalu” pagalmā mazpulcēni svinīgi mastā
uzvilka Latvijas karogu un veica
dažādus uzdevumus. Īpaši sirsnīga
bija kopīgā sadziedāšanās „Liepsalu” klētiņā un simboliski dāvinātais
zelta grauds, kurš glabājas mūsu
katra sirdī.
Noguruši, bet apmierināti, atgriezāmies skolā uz radošajām
darbnīcām, kuras vadīja Meirānu
skolotāji. Skolēni sadalījās komandās „Zaļie pirkstiņi”, „Oranžie”,

„Cepumiņi”, „Lillā limuzīns” un
„Dinamīts”. Katra no komandām
apmeklēja piecas radošās darbnīcas. Rokdarbu studijā veidoja kolāžu ar pupas motīvu, muzikālajā
studijā kopīgi izdziedāja Mazpulku
himnu. Mazpulcēni aktīvi darbojās
arī Līgo darbnīcā, kur uzpina garu
jāņuzāļu vītni, kā arī iepazina Līgo
svētku tradīcijas. Savu erudīciju
mazpulcēni pārbaudīja „Prāta bankas” spēlē. Vakara noslēgumā bija
diskotēka un atrakcijas. Bērniem
ļoti patika pārbaudīt savu veiklību
un lokanību dejā „Limbo”.
Trešās dienas rītā notika sporta
aktivitātes, dalībnieki izveidoja divas komandas, kuras savā starpā
sacentās jautrības stafetēs. Vēlāk
tikāmies ar Lubānas novada lauku
attīstības konsultanti Astrīdu Ikaunieci, kura mums pastāstīja par
Lubānas novada lielākajām zem-

nieku saimniecībām, to darbības
veidiem un prezentācijā iepazīstināja ar mācību iestādēm ar lauksaimniecības novirzieniem. Mazpulcēni saņēma arī izdales materiālus.
Noslēguma līnijā mūs uzrunāja
Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce un Madonas
novada mazpulku koordinatore
Līga Grāvīte. Katrs mazpulks saņēma pateicību, svinīgi kopā tika nodziedāta Mazpulku himna. Vislielākais ieguvums salidojumā ir ne
tikai labi pavadītais laiks, bet arī
jauniegūtie draugi – visi ar prieku
gaidīs atkaltikšanos rudenī Ļaudonas vidusskolā.
Paldies vecākiem, biedrībai
„Latvijas Mazpulki”, visiem, kas
mūs atbalstīja!
Vita Sniķere, Meirānu
mazpulka vadītāja

Darbi runā skaļāk par vārdiem
Pēc vairāku gadu pārtraukuma
Mežgaļu pamatskolā darbu atsācis
mazpulks. Iepriekš to vadīja Mārīte Birzniece, bet šajā gadā vadīšana
tika uzticēta man. Mazpulkā iesaistījās visi 4.klases skolēni. Domāju, ka nākamajā mācību gadā
mums pievienosies bērni arī no citām klasēm.
Mācību gada sākumā kopīgi iepazināmies ar Latvijas Mazpulku
mērķiem un darbības virzieniem,
ar kustības aizsākumiem Latvijā.
Savas zināšanas izmantojām, piedaloties „Latvijas Avīzes” un lielveikalu tīkla „Maxima” rīkotajā
konkursā „Vai tu zini, kas ir mazpulki?”.
Rudenī piedalījāmies konkursā
„Mūsu mazais pārgājiens”. Kopā ar
klases audzinātāju devāmies ekskursijā, lai apzinātu koka daudzveidīgos izmantošanas veidus un
meža nozares devumu mūsu novadā un Latvijā. Savus izpētes darbus
nosūtījām Zemkopības ministrijas
Meža departamentam, par ko saņēmām Atzinības rakstu un nelielas dāvaniņas katram dalībniekam.
Ziemā mācījāmies adīt. Rīgas
klubiņa brīvprātīgā dalībniece Elī-

na aicināja adīt dūraiņus ar mazpulku simboliku. Tā kā mēs tikai
mācījāmies adīt, tad šajā ziemā
adījām šalles. Vislielākā vērtība ir
pašu radītām lietām un priekam
par to, ka esam ko jaunu apguvuši.
Ziemā apguvām vēl ko jaunu – devāmies uz Vecsaules pamatskolas
struktūrvienību Jaunsaules pamatskola, izmantojām tur esošās slēpes
un mācījāmies slēpot. Visiem negāja viegli. Tik ļoti gribējās nobraukt no kalniņa, bet līdzsvaru
noturēt ne katram izdevās uzreiz.
Tādēļ kādam mājās nācās doties ar
slapjām biksēm. Bet prieks un gandarījums mazināja kreņķus.
3.maijā devāmies un Dobeles
novada Penkules pamatskolu, kurā
norisinājās Latvijas Mazpulku 18.
sporta spēles. Katrs varēja pārbaudīt savas prasmes dažādās fiziskajās aktivitātēs. Bija patīkami iepazīties ar citiem mazpulcēniem un
redzēt, ka mūsējo ir tik daudz. Bērni ar prieku nofotografējās kopā ar
Kamerūnas 4H viceprezidenti Sandrīnu Klorensu Nouako Webedjo,
kura viesojās Latvijā. Pavasarī no
Ventspils novada saņēmām sūtījumu, kurā bija ap 30 šķirņu dāliju

gumi. Daļu no tiem iestādījām pie
skolas puķu dobē, bet daļu audzējam mājās. Rudenī, kad dosimies
uz skolu, varēsim vērot šo skaisto
ziedu daudzveidību.
Vasarā katrs mazpulcēns izstrādā savu individuālo projektu. Mēs
audzējam pupiņas, tomātus vai dālijas (pēc izvēles). Projektu ietva-

ros to darām pirmo reizi, ceram,
ka izdosies. Līdz šim bērni palīdzēja vecākiem rosīties pa dārziņu,
tagad mammas palīdz saviem mazpulcēniem tikt galā ar darbiņiem.
Vasaras viducī savas pupiņas un
tomātus uz nedēļu uzticēsim vecākiem, jo dosimies uz Latvijas mazpulku nometni Vidagā. Tā būs va-

saras labākā nedēļa, kuru mēs pavadīsim lielajā telšu pilsētā kopā ar
zināmiem un vēl nezināmiem
draugiem no citiem mazpulkiem.
Darbi runā skaļāk par vārdiem,
tāpēc darot mēs kopā mācāmies.
Lai jauka vasara visiem!
Dace Kalniņa, Mežgaļu pamatskolas mazpulka vadītāja
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Mazpulka dārzs Neretā

Šovasar turpinām pagājušajā
gadā iesākto sadarbību ar lauksaimnieku Gundaru Lutinski.
Saimnieks mazpulkam piešķir nelielu zemes gabaliņu mazpulka
dārzam, apstrādā to, vago un rušina ar savu tehniku. Mazpulcēniem
atliek vien iesēt dārzeņus, ravēt un
novākt ražu.
Šogad dārzu sējām 23.maijā, jo
ieilgušās ziemas dēļ pavasara darbi
nedaudz aizkavējās. Ravējām pirmo reizi dārzu 13.jūnijā. Pašiem
šķita, ka nu būs par vēlu – dārzs
būs aizaudzis. Taču bija labāk, nekā
paredzējām. Nezāles bija gan sadīgušas un pastiepušās, taču visi kopā ātri vagas izravējām. Šoreiz uz
darbu bija ieradušies Kristaps Griķis, Kārlis Plusniņš, Alise Vaičulena, Saiva Staģīte, Linda Pupele,
Erīda Cepurīte, Monta Apeināne,
Gints Kuzņecovs. Mūsu dārza sešās
vagās pavasarī iesējām galda bietes,
iestādījām divas vagas pupiņu, nedaudz sīpolu un lielās dārza pupas.
Pārsteigumu radīja tas, ka no mūsu
sētajām krūmpupiņam izdīgušas
tikai dažas. Kur palikušas pārējās?
Vai tās izraustīja putni, kad pupiņas dīga? Vai šogad pupiņām nelabvēlīgs gads? Ko nodosim „Ezerkauliņiem”? Bijām plānojuši, ka,
izaudzējot daudz krūmpupiņu, palīdzēsim ar ražu Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja vadītājai Ilzei Līdumai ,
gādājot muzeja lielo pasākumu dalībniekiem tradicionālo cienastu –

vārītās pupiņas. Tagad vēl cerība
uz mazpulcēnu individuālajiem
dārziem. Galda bietes gan labi sadīgušas. Ja vasarā būs pietiekami
daudz lietus, izaugs labas bietes.
Pēc darba dārza galā sakūrām
nelielu ugunskuru, lai uzceptu desiņas un parunātu par mazpulka
vasaras plāniem. Kamēr ugunskurs
kurējās, vadītāja atnesa no dārza
dažas nezāles, lai pārbaudītu mazpulcēnu zināšanas. Ravētāji pazina
balandu, usni un vārpzāli, bet pērkoni nosauca par rapsi, Kad desiņas jau bija uzceptas, saimnieki
piedāvāja padzerties svaigu pienu,

jo viņiem ir liela govju ferma. Gints
atnesa vairākas krūzes garšiga piena. Novērtējām pienu kā garšīgu.
Kad paēdām, meitenes devās
mājās, bet zēni - apskatīt štābiņam
atvēlēto bijušo svaru telpu. Tur gan
vajag izvākt gružus un drazas, bet
pēc tam to varēs iekārtot kā mazpulcēnu tikšanās vietu. Te varēs arī
paslēpties lietus gadījumā, ja tas
mūs pārsteigs dārzā, kā arī varēs
līdzās ēciņai iekārtot ugunskura
vietu. Uz nākamo dārza ravēšanu
pulcējāmies jūlija pirmajā nedēļā.
Lidija Ozoliņa, 116. Neretas
mazpulka vadītāja

Raibās dienas Penkulē
Pēc gada pārtraukuma Penkulē
ir atgriezušās Dobeles novada mazpulku Raibās dienas! Un šīs piecas
dienas no 17. līdz 21.jūnijam patiešām ir varen raibas - šeit satikās
gan vairākkārtēji nometņu dalībnieki, gan arī bērni, kuriem šī ir
pirmā nometne mūžā!
„Raibās dienas 2013” deva zinātkārajiem mazpulcēniem iespēju vēl labāk iepazīt un izpētīt Auces
upi, gan piedaloties izglītojošās
nodarbībās, gan dodoties pētnieciskās ekskursijās, meklējot upes
izteku un ieteku. Bērni arī devās
garā, uzdevumiem bagātā pārgājienā, kura laikā dziedāja tautasdziesmas, staigāja kā stārķi un
Penkules iedzīvotājiem lūdza ziedus. Pēc 15 km gājiena enerģija
joprojām neizsīka – visi dzenāja
bumbu un gāja rotaļās bez jebkādām noguruma pazīmēm! Sešās
radošājās darbnīcās mazpulcēni
apgūva rotu un saktiņu taisīšanu,
vainagu pīšanu un citas iemaņas,
kuras noteikti varēs pilnveidot arī
pēc nometnes.
Netika aizmirsts par jūnija galveno notikumu - Jāņiem! Mazpucēniem ir pašiem savs kopējais nometnes vainags, un pēdējais vakars
tika pavadīts ar Jāņu dziesmām un
latviešu dejām pie ugunskura!
Talantu konkurss patiešām pārsteidza visus - mazpulcēni dziedāja, dejoja, spēlēja dažādus mūzikas

Tomātu audzēšana
uzņem apgriezienus
instrumentus, nodarbojās ar rokdarbiem, atskaņoja pašu sacerētos
skaņdarbus. Viņi ir ārkārtīgi drosmīgi, oriģināli un radoši. Tāda bagātība laikam ir sastopama tikai
mazpulkos!
Vēl nebijis piedzīvojums mūsu
mazpulcēniem bija brīvprātīgā Arturo dalība nometnē. Arturo ir no
Spānijas un kopš janvāra kā brīvprātīgais darbojas Latvijas Mazpulkos. Nometnes laikā Arturo
gāja rotaļās kopā ar bērniem, drosmīgi runāja latviski, ar puišiem
spēlēja futbolu, stāstīja par Spāniju
un pat mācīja spāņu valodu! Liels
paldies Arturo - nu jau visi maz-

pulcēni prot vismaz pāris vārdus
pateikt spāniski!
Nometnes vadību bezbailīgi bija uzņēmusies Penkules mazpulka
vadītāja Ilze Jansone, un viņai palīdzēja jau izaugušie mazpulcēni Ieva Smiļģe, Sannija Melbārde, Dāvis Šīre un Klāvs Eihmanis.
Lai cik liels nogurums būtu dienas beigās, bija liels prieks darboties kopā ar tik aktīviem, drosmīgiem, zinošiem, talantīgiem un
lieliskiem jauniešiem kā mazpulcēni!
Ieva Smiļģe, Mazpulku Rīgas
klubiņa dalībniece

Projekts sadarbībā ar Pūres
Dārzkopības pētījuma centru rit
pilnā sparā. Jau iegūti pirmie rezultāti un iespaidi projekta realizācijas gaitā.
Bija patīkami iepazīties ar pirmajiem mazpulcēnu uzsāktā darba
rezultātiem. Kaut arī ne visiem sadīga tik daudz sēklu, kā gribētos,
tomēr mazpulcēni nav zaudējuši
šo tomātu audzēšanas prieku un ar
prieku vēlas apgūt tomātu sēklu ieguves procesu. Jaunie audzētāji tika brīdināti, ka sēklu dīdzība var
nebūt tik laba, jo tomātu sēklas bija
vairākus gadus vecas, bet tas, protams, neatturēja no jaunu iemaņu
apguves. Pārsvarā mazpulcēniem
ir uzdīgusi puse no iedotajām sēklām. Ir gan arī tādi, kam uzdīga
vien pa dažām sēkliņām, gan tādi,
kam sadīga lielākā daļu sēklu. Lai
arī cik sēklu uzdīga, man prieks, ka
tas nav atturējis no turpmākā dar-

ba. Audzēšanas process tiek atspoguļots gan fotogrāfijās, gan zīmējamos.
Patiess prieks un sajūsma vērojama mazpulcēnu komentāros, redzot sava darba veiksmīgos augļus.
Prieks par pirmajiem ziediņiem,
par pirmajiem aizmetušajiem augļiem. Ar tikpat lielu prieku tiek gaidīts, kad sārtosies pirmie tomāti
un tiks iegūtas pirmās sēklas.
Jaunais tomātu audzētāj! Novēlu, lai izdodas izaudzēt labu ražu
un iegūt daudz sēklu, lai arī turpmāk vari īstenot šo interesanto
sēklu ieguves ideju un nepazaudēt
šo mūsu vietējo lauku tomātu šķirni! Tagad, kad būsi ieguvis savas
pirmās sēklas, tad pirmos gadus
būs tieši tik laba sēklu dīdzība, kā
biji vēlējies un ko spēj iedod jaunas
sēklas. Izturību it visā!
Solvita Zeipiņa, Mazpulku
Rīgas klubiņa dalībniece
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Kā aug truši Vijciemā
Amanda Oleksa
Man ir divi sķirnes truši: Jaunzēlandes sarkanā mātīte un Lielais
gaišais sudrabotais trušu tēviņš.
Manu trušu mammīti sauc Peka,
bet trušu tēviņu - Koko.		
Pirmo reizi aplecināšana neizdevās, bet otrā reize bija veiksmīga.
Un trušu mammai Pekai 13. jūnijā
piedzima seši mazi, mīļi trušuki.
Es dodu trusīšiem zāli, graudus.
sienu un burkānus, viņiem garšo
viss. Ja manam trušu tēviņam ilgāku laiku iedod vienu un to pašu
ēdienu, tad viņš to vairs neēd, tad
viņam vajag kaut ko citu.Bet trušu
mammīte ēd visu. Es vienā dienā,
ejot barot trusīšus, redzēju ļoti
smuku skatu, kā divi mazie trusīši
sēž graudu trauciņā un ēd graudus.
Man siens ir jau savākts priekš ziemas, nātru slotiņas jau sasietas, un
vēl siešu vībotņu slotiņas.
Samanta Keiša
Man Rāmavā šķirnes trušu truškopji uzdāvināja Jaunzēlandes sarkano trušu tēviņu un Vācu sudraboto trušu mātīti. No sākuma truši
bija ļoti bailīgi, bet drīz jau pierada
pie jaunajām mājām un saimnieces. Saviem trušiem ieliku arī vārdus: mātīti sauc Džesija, bet tēviņu
- Džimijs.
Pēc pirmajām divām lecināšanas
reizēm Džesijai trusēnu nebija, bet
ar trešo reizi izdevās. 19.jūnijā tru-

Sporta spēļu “Zaļais starts 2013”
komandu Lielā apļa rezultāti
Jaunākā grupa
„Zaļais četrinieks”- 439. Daudzeses mazpulks
„Mazie ilzenieši” - Ilzenes mazpulks
„Jautrie dzintariņi ” - 654. Lapmežciema mazpulks
Vidējā grupa
„Jautrais KLIK”- Strautiņu mazpulks

senei piedzima seši mazi trusēni,
taču par nelaimi viens piedzima
nedzīvs. Tādējādi tagad man ir
pieci mazi, mīļi trušuki, kuri nu jau
ļepato pa būri.
Es saviem mīluļiem dodu sienu,
ūdeni, maizi, zāli, sakņaugus, spēkbarību u. c. Būrus tīru 2 reizes nedēļā. Džesijai labāk garšo kartupeļi, bet Džimijam burkāni, abiem
ļoti garšo spēkbarība, graudi un
zālīte. Priekš ziemas jau sasēju nātru slotiņas, bet siešu arī vībotņu
slotiņas. Pašlaik tiek gādāts siens
trušiem un citiem saimniecībā
esošajiem lopiem.

Emīls Vīnups
Piedalos projektā „Mazpulcēnu
trušmīļu skola”. Aprīlī saņēmu ļoti
skaistu dāvanu: trušu māti - Vīnes
zilpelēko, kura tika novērtēta ar
95,5 punktiem no maksimālajiem
100 punktiem un ieguva zelta medaļu! 11. aprīlī aplecināju viņu ar
Lielo gaiši sudraboto tēvu, kura
novērtējums punktos ir 94,0 punkti.
11. maijā piedzima deviņi ļoti
skaisti mazulīši, kurus es ļoti mīlu
un katru dienu baroju un kopju.Šis
ir lielisks projekts, kurā man patīk
strādāt.

No pasaku konkursa
“Viena maza latvju pupa”
Kā pupiņas radušās
Reiz dzīvoja sēklu pārdevējs. Pie
viņa pienāca vecs onkulis, kas gribēja nopirkt sēklas. Bet vecajam
onkulim nebija naudas. Večuks par
sēklām pārdevējam iedeva mazu
akmentiņu.
Sēklu pārdevējs aizgāja mājās un
raibo akmentiņu nolika uz palodzes. Svešs kaķis uzlēca uz palodzes, kur stāvēja skaistais akmentiņš. Nākamajā dienā pārdevējs gāja apskatīt savu akmentiņu. Bet viņa tur vairs nebija. Sēklu pārdevējs
staigāja bēdīgs. Pagāja vairākas
dienas, un kaut kas tur sāka dīgt.
Pārdevējs brīnījās.
Kas tas ir? Pagāja vēl dažas dienas. Nezināmais augs paaugās lielāks. Vēl pēc laika parādījās balti
ziedi, bet pēc dažām dienām parādījās tādas kā laiviņas. Laiviņas bija
pavisam plānas, bet uz vakarpusi
tur iekšā parādījās tādas kā mazas
bumbiņas. Nākošajā dienā ne augs
paaugās, ne bumbiņas kļuva lielākas.
Vakarā pārdevējs atnāca mājās
un vērīgi aplūkoja savu augu. Pēkšņi pārsprāga laiviņa ar skaņu -PU
un nokrita zemē ar skaņu - PA.
Pārdevējs ieraudzīja savu akmentiņu, bet tas vairs nebija viens akmentiņš, bet vesela sauja. Pārdevējs
to lika katlā, izvārīja un saprata, ka
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tas ir brīnumgards paēdiens. Nu
pārdevējs saprata, ka ir ieguvis vērtīgu augu, ko nosauca par pupu, un
citu pavasari viesiem ar prieku varēja tirgot pupu sēklas.
Pasaka par princi Pupiņu
Kādā karaliskā sakņu dārzā dzīvoja princis Jānis Pupiņš. Viņš bija
vecpuisis, un tas viņam nemaz nepatika.
Kādu dienu princis Jānis nolēma sākt meklēt sev draudzeni.
Viņš paņēma savu planšetdatoru,
ieslēdza mājas lapu www.otrapupiņa.lv, piereģistrējās un sāka
meklēt sev iespējamo dzīves draudzeni. Acu priekšā ņirbēja jaunkundžu skaistās sejas un daždažādi vārdi. Kura labāka? Francūziete
Fransuāza Arikū vai lietuviete Rūta Pupelīte, Emma Bone no Vācijas, ugunīgā spāniete Marija Haba
vai blondā zviedriete Bjorka Beuna, Lapzemes skaistule Kristīne
Pupā, baltkrieviete Anna Boba vai
Kadrija Uba no Tartu apkaimes?
Un vēl, un vēl...
Pagāja vairākas dienas, līdz
princis Jānis Pupiņš atlasīja sev tīkamākās kandidātes. Tās bija Džūlija Bīna, Žeņa Fasoļa un Līga Turkpupiņa. Viņa Augstība sāka sarakstīties ar pirmajām divām, bet drīz

tās viņam vairs nešķita piemērotas.
Tad princis sāka sarakstīties ar
Līgu Turkpupiņu. Jau nākamajā
dienā abi sarunāja satikties.
Kad princis Jānis Pupiņš satika
jauko latvju zelteni Līgu Turkpupiņu, izrādījās, ka viņi dzīvo vienā
dārzā! Jau pēc mēneša abi apprecējās un bija sava dārza laimīgā karaļģimene.
Raibā pupiņa
Reiz viena pupa tika izmesta no
fermas. Pupiņa saka meklēt mājas.
Viņa satika divus vīrus, kas
runāja par mazpulcēniem. Viņa
nodomāja aiziet pie mazpulcēniem. Pupiņa aizgāja pie Zeltiņu
bērniem. Zeltiņu mazpulcēni piedāvāja tēju. Pupiņa atteicās. Viņa
teica, ka meklē mājas. Zeltinieši ieteica iet pie ilzeniešiem.
Pupiņa paklausīja mazpulcēnu
ieteikumam. Viņa satika Ilzenes
mazpulcēnus. Ilzenes mazpulcēni
teica: “ Labrīt! “ Pupiņa atņēma
sveicienu un izstāstīja savu bēdīgo
atgadījumu. Ilzenes mazpulcēni atbildēja: „ Mums ir risinājums! Tu
vari palikt pie mums! “ „ Paldies!
Gan es jums atlīdzināšu! “ Tā mazpulcēni iestādīja pupiņu un rudenī
mielojās ar gardām, raibām pupiņām.

„Ilzenieši”- Ilzenes mazpulks
„Ašās kājas”- 542.Galgauskas
mazpulks
Vecākā grupa
„Kasteeste”- 654.Lapmežciema
mazpulks
„Zaļie”-104.Dagdas mazpulks
„Staburags”-720.
mazpulks

Staburaga
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TTT jeb kā Tukumnieki
Tikās Tumē
26. un 27. jūnijā Tumes pagasta
“Knauķos” risinājās Tukuma novada mazpulku salidojums. Tajā piedalījās Džūkstes, Tumes un Pūres
mazpulks.
Kad visi bija sabraukuši, ar kopīgu autobusu devāmies uz keramikas darbnīcu “Saules ceplis”. Tur
saimniece izstāstīja par keramiķa
darbu, izrādīja, ko ir izgatavojusi.
Bija arī iespēja pamēģināt pašiem
kaut ko pēc savas izvēles izveidot
no māla. Tur arī kopīgi paēdām
pusdienas.
Tālāk devāmies pa Baskāju taku. Bija dažādi šķēršļi - dažādu oļu,
niedru, mulčas, māla un citas takas. Visiem bija iespēja doties pa
“Labo domu labirintu”.
Pēc tam braucām uz muzeju
Lapmežciemā. Vakara pusē devāmies uz jūru Ragaciemā, kur mums
SIA “Mauriņi” īpašniece pastāstīja
par tajā esošajām mājiņām.
Atbraucot atpakaļ “Knauķos”, ar
pārējiem mazpulcēniem bijām jau
sapazinušies un sadraudzējušies,
tāpēc meklējām veidus, kā izklaidēties. Spēlējām volejbolu, kārtis
un spēli, ko mums iemācīja Arturo
no Spānijas. Cēlām teltis. Bet tikmēr skolotāji cepa desiņas uz
ugunskura. Kad kopīgi bijām pavakariņojuši, cits devās pie miera, bet
cits vēl šo to ar kādu spēlēja.
Nākamajā dienā paēdām brokastis un atkal spēlējām spēles, kā
arī tuvāk iepazināmies ar Heidi no
Šveices un Arturo no Spānijas.
Kopumā mazpulcēniem ļoti patika šis pasākums. Tas gan varēja
turpināties vairākas dienas, bet nebija ne vainas. Nākamvasar Tukuma novada mazpulcēnu salidojumu rīkos 307.Džūkstes mazpulks.
Cerēsim, ka tas pasākums būs tikpat vai pat vēl foršāks kā šis salidojums, kas risinājās Tumes pagasta
“Knauķos”.
Liāna, Borščevska, 307.
Džūkstes mazpulka dalībniece

Audzējam smilšērkšķus
un vīnogas
Mēs esam brāļi – Renārs un
Aivars - no Jēkabpils BJC mazpulka un gribam pastāstīt, kā mums
klājas šajā vasarā.
Renārs: - Vasara šogad ir ļoti
karsta un raiba. To mēs pavadām
laukos - Kalna pagasta “Apariņās”.
Bez parastajiem lauku darbiem es
šovasar rakstu projektu “Smiltsērkšķi”. Smiltsērkšķa stādiņu ieguvu pirms diviem gadiem forumā
kā balvu par otro vietu Meža projektā. Sākumā lasīju, kā kopt stādiņu, kādas slimības ir, bet visvairāk
patika uzzināt, cik veselīgas ir ogas.
Pagājušo gadu stādiņam ogu vēl
nebija, bet šogad jau saskaitīju 95
ogas uz 9 zariem. Ziemā viens zars
bija apsalis un to dabūjām no-

griezt, vairāk nekādu slimību nav.
Kopā mums aug astoņi sieviešu
dzimtes stādi un viens liels vīriešu
dzimtes stāds. Es domāju, ka smiltsērkšķu stādiņi ir viegli kopjami
un dod bagātu ražu, tāpēc es ieteiktu audzēt dārzos smiltsērkšķa
stādiņus.
Aivars: - Mana projekta nosaukums ir “Vīnogas”. Viss sākās tā.
Mēs ar vecākiem bijām uz Viesīti
pie Ēvalda Pūpola apskatīt viņa vīnogu dārzu un pie reizes iegādāties
vīnogas ēsšanai. Ēvalds mums izrādīja vīnogukalnus, un mēs pielasījām dažādu šķirņu vīnogu ķekarus lielu maisiņu. Pēs ekskursijas
gājām svērt salasītās ogas. Laikam
svariņi bija uzstādījušoes uz citu

svara mērvienību, līdz ar to svars
tika noteikts dubultā. Kā starpību
mēs saņēmām desmit otrā gada vīnogu stādiņus. Stādiņus iestādījām
rudenī. un pavasarī skatījos, vai visi ir pārziemojuši. Visi ir jau pa vasaru saņēmušies un turpina augt.
Tā kā vīnogu audzēšanā nebija pieredzes, tad informāciju meklēju
internetā, žurnālos. Ogas šogad
nebūs, bet, lai būtu laba raža, ir pareizi jākopj. Paldies Ēvaldam Pūpolam par stādiņiem un skaisto
stāstījumu par vīnogām! Iesaku visiem aizbraukt un apskatīt vīnogu
kalnus, iegādāties un iestādīt savā
dārzā kādu stādiņu.
Renārs un Aivars
Lucijanovi
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Lai zied!

Mežvidu mazpulks „Cielaviņa”
arī šogad turpina savu tradīciju –
rūpējas, lai vasara visus priecētu ar
ziedu košajām krāsām. Mazpulcēni ierīkoja apstādījumus pie zaļās
klases (1. attēlā), kā arī uzrakstīja

projektu par dālijām un ar pagasta
pārvaldes atbalstu izveidoja jaukus
dāliju stādījumus (2.-4. attēlā).
Janīna Širina, mazpulka
„Cielaviņa”vadītāja
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Vasaras krāsainie Mazpulcēnu lauciņos
piedzīvojumi
Jaunlutriņu mazpulcēniem krāsaina vasara. Mazpulcēni aktīvi iesaistījās jauniešu projekta aktivitātē ‘’Kopā jautrāk!’’ un kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
jauniešiem pavadīja dienu dažādās
komandas veidošanas spēlēs, mācoties sadarboties un uzticēties.
Visi kopā labiekārtoja piknika vietu pie Jaunmuižas Jaunatnes centra
un kopā gatavoja dažādus ēdienus
uz grila. Pierastās ceptās desiņas
papildināja dažādi pašu gatavoti
salāti (un šai procesā iesaistījās visi!) un pildītas grilētas paprikas un
kabači, ko lielākā daļa baudīja pirmo reizi. Tā, it kā rotaļājoties, mazpulcēni iemācījās daudz ko jaunu.
Jūlija piedzīvojums bija lielā vasaras ekskursija tiem, kas visu pirmo pusgadu cītīgi pelnīja stundas
brīvprātīgajā darbā – apkārtnes sakopšanas talkās, pasākumu organi-

zēšanā, sporta spēlēs. Apmeklējām
Ziemassvētku kauju muzeju, kur
mūs sagaidīja ļoti atraktīvs gids,
kas aizraujoši stāstīja par kaujām
Tīreļpurvā, iepazīstināja ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem,
izvadāja pa ierakumiem, blindāžām un kauju vietām. ‘’Lāču’’ maizes ceptuvē pēc izzinošas ekskursijas cepām un degustējām cepumiņus un paši veidojām un cepām
savu lielo rupjmaizes kukuli. Kukulis sanāca varens – vismaz 5 kg!
Nobeigumā, protams, „saldais
ēdiens” – Siguldas piedzīvojumu
parks ‘’Tarzāns’’, kur visi izbaudīja
piedzīvojumus, spiegdami un
smiedamies rāpjoties un šļūcot pa
dažādu grūtību trasēm, braucot ar
rodeļiem, šūpojoties Milzu šūpolēs, šaujot ar loku un pašiem ar
katapultu lidojot debesīs!
Maija Zaļuma

Jūnija beigās Jaunlutriņu mazpulcēni ar velosipēdiem brauca
ciemos cits pie cita, lai apskatītu, kā
aug dārzeņi mazpulcēnu lauciņos.
Projekti ir visdažādākie, un vairumam to ir divi, trīs un mazpulka
priekšniecei Kristai Pučko pat četri
– viņa audzē galda bietes nodošanai ‘’Ezerkauliņiem’’, aug arī pupiņas, ķiploki, un Krista piedalās arī
grupas projektā „Mans putnu būris”. Pavasarī mazpulcēni izgatavoja
10 putnu būrīšus un izlika tos parkā ap Jauniešu centru, tad pavasarī
vērojām, vai un kas būrīšos dzīvo.
Prieks ir liels, jo aizņemti ir visi būrīši!
Labi ir auguši arī dārzeņi - bietes, pupiņas, labi dīguši un auguši
tomāti, ko mūsu mazpulkā audzē
Agnis Vlasovs un Rūdis Nikolovskis. Jau aizmetušies daudz nelielu
auglīšu, un vēl ir ļoti daudz ziedu,
kas sola labu ražu. Pašas jaunākās
mazpulka dalībnieces Sindija Krista Neilande un Elīna Vlasova rūpīgi kopušas savas pupiņas. Sindija
Irbe parādīja kastītē sadīgušās lili-

jas, un visi spriedām, kā labāk tālāk
tās audzēt. Nensijas Frankus dārzā
aug dālijas un sausziedes, kas noderēs uz Ziemassvētku vainagu de-

korēšanai. Prieks par tik čakliem
mazpulcēniem!
Maija Zaļuma, Jaunlutriņu
mazpulka vadītāja

Starp bitēm un ābelēm
Kārķu pamatskolai jau vairākus
gadus ir pašai savs augļu dārzs un
bišu drava. Dārza stādīšanā tradicionālajās Meža dienās aizvien aktīvi strādā mazpulcēni. Dārza
kopšanā un bišu stropu aprūpēšanā arī iesaistījušies mazpulcēni,
īpaši Ilze Skrastiņa un Arvis Pēterēns.
Nākamajā gadā mazpulka dalībnieki iecerējuši apgūt vēl vairāk
zināšanu par dārza veidošanu un
kopšanu, kā arī prasmes konservu
un ievārījumu gatavošanā.
Bišu drava pērnruden papildinājās ar īpašu – guļbaļķu stropu,
kura projekts un galarezultāts bija
RTU studentes Zanes Zelčas bakalaura darbs. Bet ikdienas darbus
dravā palīdz apgūt un veikt palīdz
Pēteris Cābulis (1. attēlā kopā ar
Arvi). Savus viesus skola aizvien
uzcienā ar pašu dravas medu.
Arvis mājās vecāku uzraudzībā
nodarbojas ar truškopību, tā ir arī
viņa šīgada projekta tēma. Vairāki
mazpulcēni audzē dažādus dārzeņus. Gūtās zināšanas un darba
prasmes ikviens var izmantot darbam savu vecāku saimniecībās,
un tās dzīvē arvien noderēs.
Madara un Sandis Krastiņi (2.
attēlā) labi pazīstami ne vien Kārķos, bet visa Valkas novada mazpulcēniem. Abi audzējuši dažādus
dārzeņus, īstenojot savus projektus un sadarbojoties ar z/s Ezerkauliņi, vairākkārt īpaši atzīmēti
mazpulku rudens forumos. Sandis bija lielisks, nopietns sava
mazpulka priekšnieks, Madara
bieži bijusi dažādu novada mazpulku aktivitāšu dalībniece, konkursu laureāte.
Silvija Dorša
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Litenē darbīga vasara
Gulbenes novada mazpulkiem
veidojas laba sadarbība ar Lauku
atbalsta dienestu. Kopā apmeklējām jauniešu centru „Bāze” Gulbenē, lauku speciālisti vadīja nodarbību par pupiņu un tomātu audzēšanu, braucām ekskursijā pie Madonas novada zemniekiem (1. attēlā).
Bet Litenes mazpulcēnu Dāvja,
Kārļa un Dārtas mamma vasaras
nodarbībās mācīja mūsu mazpulkam papīra liešanu, tas bija ļoti interesanti (2. attēlā).
Mums ir arī tradīcija, ka savus
mazpulcēnus vasarā apciemoju
mājās, lai redzētu, kā sokas pavasarī uzsākto projektu īstenošana.
Irina Grahoļska, 568.Litenes
mazpulka vadītāja

Esmu brīvprātīgais no Spānijas
Kad nolēmu doties uz Latvijas
Mazpulkiem es, godīgi sakot, nezināju, kas mani šeit sagaidīs. Es
esmu no Spānijas dienvidiem un
vēlējos iepazīt citādo, jo pasaule
mēdz būt ļoti atšķirīga - ne labāka, ne sliktāka, bet citādāka. Es
nolēmu doties uz citu valsti, ieraudzīt šīs lietas un mācīties no tām.
Uzreiz, kad ierados šeit, visi mani
uzņēma kā daļu no ģimenes, un
jau no paša sākuma es jutos šeit
droši un pārliecināti. Man bija
prieks Rīgā sastapt ļoti jaukus un
aktīvus cilvēkus, kuri vienmēr vēlas uzlabot mazpulku darbu un
sasniegt arvien vairāk cilvēku, un
šobrīd, pēc šiem mēnešiem, kurus
esmu šeit pavadījis, es varu teikt,
ka tas ir tā vērts.
Viena no labākajām lietām
mazpulkos ir iespēja būt kopā ar
bērniem dažādās nometnēs un
pasākumos. Es esmu no Spānijas,
un mums, protams, ir daudz lauku
teritorijas, taču Latvija kā pasaules
otrā zaļākā valsts mani patiešām
pārsteidza. Esmu pateicīgs par iespēju piedalīties nometnēs un tādejādi iepazīties ar jauniešiem no
dažādiem reģioniem. Pagājušā

mēneša laikā es biju nometnēs
Dobelē un Tukumā.
Vispirms es Tukumā viesojos
pie Džūkstes mazpulka vadītājas
Gundegas, kur pavadīju veselu nedēļu viņas lauku saimniecībā. Man
tā bija lieliska pieredze – redzēt,
kas notiek govju fermā un nobaudīt, cik labi garšo tikko slaukts
piens. Tā kā šis laiks bija tik brīnišķīgs, es nolēmu piedalīties vēl vienā nometnē, lai vēlreiz satiktos ar
šiem lieliskajiem cilvēkiem – mēs
kopā ar bērniem spēlējām spēles,
sportojām, apmeklējām organizācijas. Tas bija ļoti interesanti.
Otrs lieliskais piedzīvojums bija
sporta spēles Penkulē, kur es varēju vadīt dažas aktivitātes un satikt
mazpulcēnus no dažādiem Latvijas reģioniem. Tas bija ļoti jautri,
un es priecājos par iegūto iespēju
apmeklēt mazpulku nometni, kas
notika šajā pašā vietā pāris nedēļas
vēlāk. Šajā nometnē piedalījās aptuveni 30 bērni, un tā arī bija lieliska par spīti tam, ka tajā bija ļoti
daudz aktivitāšu un atpūtai laika
bija maz. Tomēr, pateicoties Ievas
Smiļģes atbalstam, es ar visu tiku
galā. Man bija īpašs prieks par to,

ka nometnē ikviens mani uzņēma
kā ģimenes locekli, ar kuru būtu
pazīstams jau sen.
Es ierados Latvijā pirms pieciem mēnešiem, un mans projekts
beigsies janvārī – es būšu šeit pavadījis veselu gadu. Es varēju izvēlēties laiku no diviem līdz divpadsmit mēnešiem, un es, protams,
vēlējos palikt šeit, cik ilgi vien iespējams, jo cik gan bieži var apmeklēt tik attālu valsti kā Latvija
un apgūt šo lielisko kultūru, kā arī
sniegt kādai organizācijai savas zināšanas un atbalstu? Šī ir ļoti laba
iespēja, ko ikvienam vajadzētu
pieredzēt vismaz reizi savas dzīves
laikā.
Pavisam drīz mēs tiksimies lielajā mazpulku nometnē „Visu daru
es ar prieku”. Man teica, ka šai nometnē būšot bērni un jaunieši no
visas Latvijas. Es ļoti priecāšos viņus satikt un iepazīt, un mums būs
vēl viena lieliska nedēļa, kuru paturēt atmiņās. Tad nu es ceru jūs
visus tur drīz vien satikt, lai lieliski
pavadītu kopā laiku. Es šo iespēju
garām nelaidīšu, un tu?
Arturo Ruiz Alvarez

Ar mežu uz “tu”
Mūsu mazpulkam piedalīšanās
Meža dienās ir ilga tradīcija, un pēdējos četrus gadus mūsu mazpulka
komanda piedalās Meža dienās
Kārķos. Tur vienmēr ir ļoti interesanti.
Es trešo reizi piedalījos Meža
dienā Kārķos. Šoreiz visu vadīja aktieris Ainārs Ančevskis. Mēs ar Elizabeti un Agiju otro pavasari varējām strādāt dižkoku mērīšanā un to
apkārtnes sakopšanā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālista Alda
Liepiņa vadībā. Mums radās ideja,
ka nākamgad vajag sameklēt dižkokus Valkas pilsētā. Tas varētu būt
vajadzīgs un interesants projekts.
Daļa mūsu komandas kopā ar
Ēveles mazpulcēniem vāca atkritumus Ķires upes krastā, attīrīja un
līdzināja zemes gabalu zālāja iekopšanai blakus pagasta pārvaldei.
Markuss, Vilmārs un Nauris strādāja Zaļajā darbnīcā, kur varēja

gatavot koka auto.
Talciniekiem pēc darba lieliskas
izklaides sagādāja bijušais Kārķu
mazpulka dalībnieks Indulis Šverns
ar savu komandu. Viņi bija ierīkojuši gaisa trosi pāri Ķires gravai,
loka šaušanu, „klinšu sienu”un citas atrakcijas, kas prasīja veiklību
un drosmi.
Markuss arī atveda pulksteni
modinātāju izstādei.
Es, Elizabete, Markuss un Vilmārs piedalījāmies koka auto sacensībās. Ieguvu 6.vietu.
Pēc nedēļas mēs ar Elizabeti un
Markusu startējām arī sacensībās
Muzeja naktī Valkas muzejā. Ar
savu auto „Zibens Makvīns” es dabūju skatītāju simpātiju balvu. Muzeja nakts tēma arī bija par mežu,
un varēja piedalīties dažādās interesantās darbnīcās un atrakcijās.
Alise Dorša, 11.Valkas
mazpulka dalībniece
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Nekur jau nebeidzas pasaka,
Kas bērnībā stāstīta tika.
Ieklausies sevī un sadzirdi –
Tā skan, tikai balss tai cita.
Un nepazūd ilgas pēc
brīnumiem,
Vēl vairāk – gribas tos radīt,
Un mums tas ir ļauts - caur
brīnumiem
Citus laimīgus darīt.
A. Anitīna

Sveicam
mūsu kolēģus

Sveicam !

Jāni Bērtiņu,

Mūsu jaukā, atraktīvā
un visiem mazpulcēniem mīļā

un

Valliju Ābeli,

pavasara ziedonī kopā ar Modri un Loti
sagaidīja savai ģimenītei
piepulcējamies dēliņu Haraldu!

lielajās dzīves
un darba jubilejās!

Linda Strazdiņa

Ziemeru mazpulka vadītāju,

Kārķu mazpulka vadītāju,

Uz priekšu tin
Visu, kas sirdīs mīt.
Ietin apskāvienu siltu
Un mīļu skatienu.
Satin smaidu jautru.
Un ieslēdz ciešā tvērienā
Rūpju glāstu.
Reiz...
Reiz mēs atkal satiksimies
Visu aizmirstā liepu alejā.
Tu man savus sapņus stāstīsi.
Reiz mēs atkal kopā staigāsim
Pa mūsu bērnu dienu takām.
Viens otram klusi čukstēsim
Ilgu pilnus vārdus.
Reiz viss būs savādāk
Un grieze dziedās citu slavas
dziesmu.
Bet vienu es neaizmirsīšu nekad Tavu liego smaidu.

Pat sīpols mīl mazpulkus. Vai gan citādi viņš sevī paslēpis Laimes
āboliņa lapiņu!
Janīnas Sirinas foto

No Jāņa Ruško
atvadoties

Pavisam klusu jūnijā no mums
aizgājis lielisks cilvēks – Jānis
Ruško (1921.-2013.). Lielu sava
mūža daļu viņš bija veltījis jaunatnei – it īpaši jauno lauksaimniecības speciālistu izglītošanas
organizēšanai, skolu jaunatnes
pievēršanai lauksaimniecībai. Bet
mēs vienmēr paturēsim viņu savās atmiņās kā cilvēku, kas ar sirdi un dvēseli nevis stāvēja klāt,
bet bija tas, kas darīja visu iespējamo, lai atjaunotajā neatkarīgajā
Latvijā atdzimtu Latvijas Mazpulki. Jāni Ruško mēs atcerēsimies
kā sirsnīgu, atbildīgu un mazpulku dzīvē un darbībā patiesi ieinteresētu cilvēku.

Kristīne Pēča šogad absolvēja Palsmanes pamatskolu, līdz šim viņa
bija aktīva un radoša Palsmanes mazpulka dalībniece. Mācības viņa
turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijā, kur izvēlējusies humanitārā virziena programmu, jo mīl literatūru un raksta dzeju.
Laiks
Laiks - nepielūdzams un nežēlīgs,
Lūdzu, ļauj man tikai vienu mirkli
Par mūžīgu padarīt.
Tikai vienu,
Tik ļoti dārgu
Mirkli manā dvēselē.
Zelta rāmī iestrādāt,
Kā kristāliņu padarīt.
Parunāsim
Nerunāsim par darbu,
Parunāsim par vēju
Aukstos rudeņos.
Nerunāsim par naudu,
Parunāsim par sauli

Agros pavasara rītos.
Nerunāsim par skumjām,
Parunāsim par prieka
Nemitīgo spozmi.
Parunāsim par dzīvi,
Tās nemitīgo elpu.
Sapnis
Viens nedrošs pavasara sapnis,
No rīta klusi sapinies
Zirnekļa sudraba tīklos.
Tas sevī krāsas glabā,
Mežonīgas, tīras, neaptveramas,
Tās pasauli izkrāso,
Maigi jūtas pludinot.
Zirneklītis klusiņām

Bērnība
Vai atceries? To mazo rociņu,
Gluži kā tavējo,
Tikai divas reizes mazāku.
Vai atceries? To seju,
Gluži kā tavējo,
Tikai ar spožākām,
Neziņas pilnām acīm.
Tā bija bērnība,
Kura lika saulei debesīs spīdēt spožāk.
Kura lika saldējumam
Uz lūpām garšot saldāk.
***
Vēl siltums kavējas
Manās atmiņās,
Tā bija plauksta,
Liega, silta, droša.
Vai varbūt sapnis?
Neīsts, nedzīvs, maldinošs?
Nē, tas bija smaids.
Tavs smaids rīta dūmakā,
Starojošs, maigs...
Un silts.
Tik silts,
Ka manās domās kavējas.

