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“AUGSIM LATVIJAI!” IETVAROS.

2019. gads tikpat krāsains  
kā mazpulku krāsainie burkāni!
GundeGA JēKABSone,  

LAtviJAS MAZpuLKu pAdoMeS 

prieKšSēdētāJA

Aizvadīts vēl viens notikumiem 
bagāts Mazpulku gads. Krāsains 
gluži kā mazpulku krāsainie bur-
kāni! Tas iekrāsots degsmes, prie-
ka, pārmaiņu, satraukuma, darba 
un saliedētības krāsās. 

Šajā avīzē atskatīsimies uz lielis-
ko Mazpulku vasaras nometni „Vi-
su daru es ar prieku!”, kad vienu 
nedēļu mūsu Mājas bija Staļģenē, 
uz vides forumiem un daudziem 
citiem skaistākajiem notikumiem 
aizvadītā gada otrajā pusē.

Čakluma, pacietības un neatlai-
dības krāsās šo gadu iekrāsoja bur-
kānu audzētāji, kas kopā izaudzēja 
vairāk nekā pusotru tonnu krāsai-
no burkānu.

Radošuma un izzināšanas krā-
sas šim gadam pievienoja visi pārē-
jie projektu īstenotāji. 

Tikpat krāsaini ir bijuši daudz-
veidīgie  pasākumi novados un pa-
gastos, kurus organizē un kuros 
iesaistās mazpulcēni. Un te vislie-
lākā atzinība pienākas mazpulku 
vadītājiem, kas ar sirdi nododas sa-
vam darbam un  prot mazpulcē-
niem mācīt gan krietni strādāt, gan  
aizrautīgi doties saturīgos piedzī-
vojumos. 

Kā aizvien, mazpulku dzīve nav 
iedomājama bez Rīgas klubiņa 
brīvprātīgajiem  jauniešiem, kuri 
dažādu projektu ietvaros paši ap-
guvuši jaunas prasmes un  čakli 
strādājuši ļoti daudzu biedrības 
projektu īstenošanā.

Savu košumu šim gadam neap-
šaubāmi piešķīruši starptautiskie 
sakari,  kas gan aizveduši mūs pēc 
jaunas pieredzes citās zemēs, gan 
atveduši pie  Latvijas Mazpulkiem  
brīvprātīgā darba prasmi apgūt  
jauniešus no citām ES valstīm.

1929. gada 8. novembrī Ezerē, 
tagadējā Saldus novadā, sešklasīgās 
pamatskolas skolotāja R. Kalniņa 
vadībā tika nodibināts Latvijā pir-
mais mazpulks “Asni”. Un īpašā 
mīlestības krāsā 2019.gadu iekrā-
sojām, ejot pretī Latvijas Mazpulku 
organizācijas jubilejai!  
  Tagad esam uz jaunas desmitga-
des sliekšņa. Tā solās būt bagāta ar 
izaicinājumiem. Kādi būs Latvijas 
lauki? Ko mums nesīs klimata pār-
maiņas? Kādi būs Latvijas Mazpul-
ki? Tie ir izaicinājumi, kuriem va-
jadzīgi gudri, atbildīgi, ar entuzias-
mu, prieku un degsmi apveltīti 
jaunieši. Un mazpulkos izaug tieši 
tādi jaunieši! 

Lai mums krāsaina un koša nā-
kamā desmitgade! 

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2019” laureāti
1. novembrī Latvijas Lauksaimniecības univer

sitātē Jelgavā zemkopības ministrs Kaspars Ger
hards, Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica Zemkopī
bas ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus 
un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimnie
kus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražo
tājus un mazpulkus.

Nominācijas “Rītdienas Sējējs – mazpulks” 
laureāts ir Valdemārpils mazpulks,  vadītāja An
da Dzene (Talsu novads).

Veicināšanas balvas piešķirtas Staļģenes maz
pulkam – vadītāja Anda Skrupska (Jelgavas no
vads),  Sūnu mazpulkam – vadītāja Daina Kalve 
(Krustpils novads), Jaunpils–Viesatu mazpulkam 
– vadītāja Līga Bierande (Jaunpils novads).
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GundeGA JēKABSone, LAtviJAS 

MAZpuLKu pAdoMeS prieKšSēdē-

tāJA

“Ilggadējā Daugmales pamat-
skolas skolotāja, bibliotēkas vadī-
tāja, muzejpedagoģe,  Daugmales 
mazpulka “Dzirkstelīte” vadītāja 
Zinaida Matisone par sevišķiem 
nopelniem Latvijas Valsts labā    
iecelta par Atzinības krusta kava-
lieri,”- vēsta Latvijas Valsts prezi-
denta Egila Levita un Ordeņu ka-
pitula kancleres Sarmītes Ēlertes 
parakstītais Atzinības Krusta dip-
loms.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” sa-
vā 90. jubilejas gadā rosināja  ap-
balvot ilggadējo Daugmales pa-
matskolas skolotāju, Daugmales 
mazpulka “Dzirkstelīte” vadītāju 
Zinaidu Matisoni par nopelniem 
Latvijas jaunatnes pilsoniskajā au-
dzināšanā, par mūža ieguldījumu 
Daugmales pamatskolas dzīvē un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāša-
nu novadā un to popularizēšanu 
plašā sabiedrībā, kā arī par ilggadē-
ju ieguldījumu Latvijas Mazpulku 
organizācijas attīstībā.

Latvijas valsts 101.jubilejas die-
nā Zinaida saņēma nozīmīgo valsts 
apbalvojumu. Un mēs, plašā, drau-
dzīgā Latvijas Mazpulku saime,  no 
sirds un ar patiesu lepnumu svei-
cam Zinaidu ar viņas mūža darba 
novērtējumu! 

                     * * *
1972. gadā pēc studijām Dau-

gavpils pedagoģiskajā institūtā Zi-
naida ieradās Daugmalē un uzsāka 
darbu Daugmales astoņgadīgajā 
skolā kā bioloģijas un ķīmijas sko-
lotāja, un  dažādos amatos strādā 
līdz pat šodienai. Papildus skolotā-
jas darbam gadu gaitā viņa ieņē-
musi dažādus amatus: direktora 
vietniece mācību un audzināšanas 
darbā, interešu izglītības skolotāja, 
direktora vietniece saimniecības 
darbā, bibliotekāre, muzeja peda-
goģe, sporta zāles uzraudze. 

Kopš 1992. gada Zinaida vada 
Daugmales mazpulku “Dzirkstelī-
te”, kas  ir viens no aktīvākajiem, 
atraktīvākajiem un skaitliski lielā-
kajiem Latvijā. 

“Dzirkstelīte” aktīvi piedalās gan 
vietējos, gan valsts mēroga pasāku-
mos - mazpulku nometnēs „Visu 
daru es ar prieku”, sporta spēlēs 

“Zaļais starts”, projektu forumos, 
ikgadējā Kārļa Ulmaņa atceres pa-
sākumā “Pikšās”, citos pasākumos. 

Daugmales mazpulks Zinaidas 
Matisones vadībā veic nozīmīgu 
ieguldījumu lokālpatriotisma vei-
cināšanā. Viņas lolojums un lep-
nums ir skolas muzejs. Muzejā var 
atrast vēstures liecības par Daug-
males skolas vēsturi, Daugmales 
pagasta vēsturi un attīstību, Nāves 
salas notikumiem, Daugmales pils-
kalnu un Svētkalniņu.   Muzeja gidi 
ir Zinaidas Matisones apmācīti 
skolēni, mazpulcēni. Šo gadu gaitā 
Zinaida izaudzinājusi jau sešas 
skolēnu gidu paaudzes. 

Muzeja gidi vada ekskursijas  
muzejā,  Nāves salā un Daugmales 
pilskalnā  gan latviešu, gan angļu 
valodā. Muzeja gidi aktīvi piedalī-
jušies pasākumu ciklā “Latviešu 

“Man ir bagāta un jauka tagadne,  
jo man ir atļauts dzīvot kopā ar nākotni!”

strēlnieki Nāves salā”. Mazpulcēni 
ar stāstījumu piedalījušies starp-
tautiskā konferencē „Ķīmisko iero-
ču lietošana - Latvijas (Nāves salas) 
un Beļģijas (Ipras) vēsturiskais 
mantojums”.   

“Dzirkstelīte” ik gadu piedalās 
Latvijas Mazpulku un Latvijas Ģe-
nerāļu kluba konkursā «Latvijas 
karavīrs laikmetu griežos». Maz-
pulcēni  īstenojuši pētījumus par  
Nāves salā notikušo, par daugma-
lieti,  latviešu strēlnieku pulku dibi-
nātāju Jāni Goldmani,  par tēmām 
“Nāves salai 100”, “Dvēseļu putenis 
Nāves salā”, “Latvijas armijas ma-
jors Oskars Lejnieks”. 

Daugmales mazpulks ir īpaši ak-
tīvs ne tikai piedaloties, bet arī or-
ganizējot reģiona un valsts mēroga 
pasākumus. 1999. gada vasarā 
Daugmalē tika rīkota Latvijas Maz-

pulku nometne „ Daugmalē pirms 
tūkstoš gadiem”, kurā ap 500 maz-
pulcēni no visas Latvijas iepazina 
Daugmales vēsturi. 2001. un 2011.
gadā Daugmalē notika Vidzemes 
novada mazpulku projektu forumi, 
2006. un 2019. gadā - Latvijas Maz-
pulku sporta spēles “Zaļais starts”. 
2013. gadā Daugmalē dalībnie-
kiem no visas Latvijas notika semi-
nārs “Mazpulku trušmīļu skola”, ar 
kuru mazpulkos sākās ilglaicīgs 
Latvijas Mazpulku un Latvijas šķir-
nes trušu audzētāju asociācijas sa-
darbības projekts.

Zinaidas Matisones organizētie 
pasākumi izceļas ar struktūru, sa-
kārtotību, ideālu pienākumu sada-
li, uzticēšanos. Viņas organizētajos 
pasākumos labprāt iesaistās gan 
esošie, gan bijušie mazpulcēni, 
Daugmales skolas skolēni, pedago-
gi un pārējie darbinieki, kā arī 
Daugmales iedzīvotāji un uzņēmē-
ji. 

 Zinaidas prasmi un talantu aiz-
raut bērnus apliecina tas, ka Daug-
males mazpulks ir viens no daudz-
skaitlīgākajiem mazpulkiem Latvi-
jā, katru gadu mazpulkā darbojas 
ap 30 mazpulcēnu, un gandrīz visi 
izstrādā kvalitatīvus individuālos 
projektus dažādās jomās, kuri  re-
ģionālajos forumos aizvien iegūst 
godalgotas vietas.

Vienpadsmit Daugmales maz-
pulcēni ir saņēmuši biedrības aug-
stāko apbalvojumu - Goda nomi-
nāciju “Augsim!”.   
  Grupu projekti ir ar nozīmīgu 
devumu lauku attīstības sekmēša-
nā un sabiedrības aktivizēšanā sa-
biedriskā labuma darbībai. Maz-
pulcēni  sešās vietās Daugmalē ir 
izveidojuši liliju stādījumus, pieda-
lās vides sakopšanas talkās un 
Daugmales labiekārtošanā.   
  Vairāki Zinaidas izaudzinātie 
mazpulcēni  kļuvuši par Mazpulku 
organizācijas atbalstītājiem arī 
turpmāk, darbojoties Rīgas klubi-
ņā kā brīvprātīgie, pārstāvot Latvi-
jas Mazpulkus Rural Youth Europe 
semināros, salidojumos un citās 
starptautiskās aktivitātēs, kā arī at-
balstot mazpulku organizāciju fi-
nansiāli, ar savu darbu un profe-
sionālo padomu. 

Un vēl! Zinaida pēc savas dabas 
ir ļoti atsaucīga un toleranta, tur-
klāt viņas dzīvesvieta atrodas līdzās 

skolas ēkai, līdz ar to daudzi pagas-
ta jaunieši vērsās pie viņas ar jautā-
jumu, vai skolotāja varētu viņus 
ielaist sporta zālē un “pieskatīt”. Tā 
dabiskā veidā, lai jauniešiem un 
pārējiem pagasta iedzīvotājiem 
nodrošinātu iespēju brīvajā laikā 
nodarboties ar sportiskām aktivi-
tātēm, Zinaida kļuva par sporta 
zāles uzraugu.

                     * * *
Zinaidas darbs nav palicis sa-

biedrības neievērots un nenovēr-
tēts. Viņa saņēmusi biedrības 
“Daugavas savienība” balvu par 
ilggadējo Daugavas ielejas sakop-
šanu un vēsturisko vērtību sagla-
bāšanu kopā ar mazpulcēniem, 
Ķekavas novada Goda pilsoņa bal-
vu par mūža ieguldījumu Daug-
males pamatskolas dzīvē un par 
kultūrvēsturisko vērtību saglabā-
šanu novadā, LR IZM Atzinības 
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu 
skolēnu patriotisma audzināšanā. 
2005. un 2017. gadā Daugmales 
mazpulks saņēmis veicināšanas 
balvu Zemkopības ministrijas kon-
kursā “Sējējs” nominācijā “Rītdie-
nas sējējs - mazpulks”. 2003. gadā 
Daugmales mazpulcēns Agris Aur-
manis Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs” kļuva par uzva-
rētāju nominācijā “Rītdienas sējējs 
- mazpulcēns”.   
  Vietējie par Zinaidu saka: “Zi-
naida Matisone Daugmales zemē, 
vēsturē, skolā un cilvēku sirdīs ir 
ieaugusi un vienmēr paliks ierak-
stīta. Šobrīd Daugmales pamatsko-
las bibliotēkas vadītāja, bet dau-
dzus gadus bijusi starp populārā-
kajām un mīļākajām skolotājām. 
Skolotāja ar lielo burtu. Paraugs 
gan kā pedagogs, gan kā cilvēks, 
kas mīl savu darbu un cilvēkus sev 
apkārt.”  

Bet Zinaida pati par savu dzīvi 
saka: „Man ir atmiņām bagāta pa-
gātne, man ir bagāta un jauka ta-
gadne, jo man ir atļauts dzīvot 
kopā ar nākotni.” Un viņa veido 
Latvijas nākotni, audzinot maz-
pulcēnus. Neskatoties uz cienīja-
majiem gadiem, Zinaida joprojām 
ir ļoti aktīva mazpulka vadītāja, 
bet nu jau lieliskā partnerībā ar 
jaunu mazpulka vadītāju Zani,  jo 
mazpulks jānodod drošās rokās, 
lai Daugmalē tas vienmēr būtu 
stiprs.

SVEICAM ANITU!
  Latvijas Republikas 101. gadadienai veltīts svinīgs pasākums 

15. novembrī notika Rēzeknes novada Bērzgalē. 
Novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – 

kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu”  
tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem 

                                            sešās nominācijās.  
Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” Atzinības raksts 

tika piešķirts 
Nautrēnu mazpulka vadītājai Anitai Šķesterei. 
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Mazpulku ziedu veltījums Kārlim Ulmanim

LAiLA ZupA

1. septembrī, atzīmējot Kārļa 
Ulmaņa 142. jubileju, viņa piemi-
ņas muzejā “Pikšās” notika atceres 
pasākums.    
  Kā katru gadu, arī šogad Latvi-
jas Mazpulku dalībnieki kuplā 
skaitā – vairāk kā simts – piedalījās 
šajā notikumā.  Mazpulku dalīb-
nieki veidoja ziedu klājumu un tir-
goja pašu audzētus dārzeņus un 
ievāktās meža veltes. Mazākos mu-
zeja apmeklētājus priecēja Jaunpils 
mazpulka trusīši, kurus sētiņā va-

rēja ne vien vērot, bet arī paglaudīt 
un  pabarot ar burkāniem. 

Šogad ziedu klājums bija veltīts 
tēmai “Mazpulkiem Latvijā – 90!”.  
Idejas autors un tās īstenošanas 
virzītājs jau tradicionāli  ir 29. 
Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis 
Bērtiņš.  No puķēm vertikālā no-
vietojumā tika  veidots cipars ”90”, 
bet  plaknē, apkārt cipariem no 
sūnām, lapām un  ziediem izklāts 
mazpulku simbols - četrlapu ābo-
liņa lapiņa - un vārdi “Latvijas 
Mazpulki”.

 “Pikšu” muzejā ir iespēja ap-
skatīt Latvijas Mazpulku ekspo-
zīciju, tā ir papildināta ar Niagā-
ras un Londonas (Kanāda, Onta-
rio) mazpulku karogiem. Karo-
gus un citas vēstures liecības 
nodeva Dagnija Staško, kuras 
tēvs Pauls Treijers pirms II.pa-
saules kara bija Rīgas rajona maz-
pulku inspektors. Pēc bēgļu gai-
tām Zviedrijā 1950. gadā viņš ar 

LAiLA ZupA

Vislatvijas nometne  “Visu daru 
es ar prieku!” notika no  15. līdz 19. 
jūlijam Jelgavas novada Staļģenes 
vidusskolā.  Nometnē piedalījās 
220 bērni un jaunieši , 70 mazpul-
ku vadītāji un  brīvprātīgie. 

Nometnes mērķis bija aktualizēt 
tēmu par mājām un mājvietām un 
koka nozīmi latvieša dzīvē. Nedēļas 
laikā mazpulcēni savās nometnes 
grupās būvēja  nelielas koka mājas, 
katru dienu bija cits uzdevums mā-
jas būvēšanai. Tā katras dienas iz-
vērtējumā ar nodarbībās iegūtajām 
zināšanām un iespaidiem būvēja 
māju – pamatus, sienas, jumtu-  un 
veidoja dārzu. Celtniecībā ieteica-
mie materiāli bija kociņi un dabas 
materiāli. 

Nometnes piecām dienām bija 
tematiski nosaukumi. 

Pirmās dienas moto bija  “Nekur 
nav tik labi kā ciemos! ”. Mazpulcē-
ni tika sadalīti 15 grupās pēc māju 
nosaukumiem, kas ir visvairāk iz-
platīti Staļģenes pagastā, piemēram, 
Atvari, Avoti, Bangas u.c. Tā maz-
pulcēni saliedējās savās grupās un 
veica dažādus uzdevumus, iepazīs-
tot Staļģeni. Vakarā bija uguns ritu-
āls un dziedāja folkloras kopa “Lie-
pāres”.  Šajā gadā svinam “Mazpul-
kiem Latvijā – 90!”, tādēļ  katrai 
grupiņai bija arī uzdevums dekorēt 
rabarberu kūku, jo svētki nav iedo-
mājami bez gardumiem. Naksniņās 
kūkas gabaliņš garšo jo īpaši labi tā-
pēc, ka dekorēts pēc savas vēlmes. 

Otrajā dienā ar moto “Nekur nav 
tik labi kā dabā!” bērni un jaunieši 
piedalījās izzinošās nodarbībās, 
kuras tika veidotas tā, lai dalībnieki 
apgūtu jaunas  un atsvaidzinātu jau 
esošās zināšanas, prasmes un iema-
ņas par koka pārstrādi, koka nozī-

mi būvniecībā. Nodarbībās maz-
pulcēni darināja dažādus dekorus 
no koka elementiem un uzzināja, 
cik daudzos dažādos veidos koks 
tiek izmantots ikdienas lietās un 
priekšmetos. Dienas noslēgumā bi-
ja erudīcijas konkurss par Latviju 
un kinofilmas skatīšanās. 

Trešajā dienā - “Nekur nav tik 
labi kā ekskursijā!”-  nometnes da-
lībnieki viesojās Jelgavas novada 
un tuvākās apkārtnes uzņēmumos, 
muzejos, meža takās un saimniecī-
bās. Viņi apmeklēja aktivitāšu cen-
tru “Dzirnieki” un  jaunos Jelgavas 
novada uzņēmumus “Pupuchi”, 
kur iepazina, kā ražo kraukšķīgās 
cūku pupas, un izmēģināja uztaisīt 
konfekti “Karameļu darbnīcā”.

Tā kā nometnes tēma bija “Mā-
jas”, tad mazpulcēni apmeklēja pir-
mā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes dzimtas mājas “Auči”. Jelga-
vas Svētās Trīsvienības baznīcas tor-
nī dalībnieki iepazinās ar vēstures 
ekspozīcijām, kuras  ar interaktī-
viem elementiem stāsta par senat-
nes un mūsdienu mijiedarbību, uz-
zināja vairāk par Zemgales reģionu. 

Mazpulcēni ļoti priecājās ap-
meklēt “Trušu pilsētiņu”, tas ir 
brīvdabas apskates objekts - minia-
tūra pilsētiņa ar dzīvojamām mā-
jām, baznīcu, rātsnamu un citām 
ēkām, kur varēja redzēt vairāk ne-
kā 35 šķirņu trušus, liellopus, kazi-
ņas un mājputnus. Vakarā drosmī-
gie mazpulcēnie devās nakts trasī-
tē, kur vajadzēja atrast Zeltmatīti.

Ceturtajā dienā - “Nekur nav 
tik labi kā pārgājienā”-  dalībnieki 
devās  pārgājienā “Zemgales lī-
dzenuma burvība”.  Viņi veica 14 
km garu ceļu. Pārgājienā bija 18 
kontrolpunkti - izzinoši uzdevumi 
un aktivitātes par vides tēmām un 
spēles, kurās izmantoja no koka 

Vislatvijas nometne  2019  
“Visu daru es ar prieku!” Staļģenē

veidotus elementus. 
Staļģenieši saka, ka pie viņiem 

nav īstu mežu, vairāk ir lauki, to-
mēr izpētīt kokus un izzināt meža 
dažādību bija iespējams uzdevu-
mos, kurus sagatavoja tieši Staļģe-
nes mazpulks.  

Vakarā notika par tradīciju kļu-
vušais “Talantu vakars”, kurā maz-
pulcēni rādīja savus talantus – 
dziedāšanu, dejošanu un aktier-
meistarību. Mazpulku vadītājas 
skatītājus pārsteidza  ar dejošanas 

talantu. Noslēgumā bija vakara 
ballīte. 

Piektajā dienā - “Nekur nav tik 
labi kā mājās!”-  dalībnieki ar dažā-
dām aktivitātēm veica nometnes 
izvērtējumu. Katra grupiņa iestu-
dēja edīti par piedzīvotajiem noti-
kumiem nedēļas laikā un to rādija 
noslēgumā. 

 Lai cik jauki būtu ciemos, tomēr 
kādā brīdī sāc ilgoties pēc mājinie-
kiem un savām mājām. Nemanot 
pienāca laiks, kad telšu pilsētiņa 

kļūst par vienkāršu sporta stadionu 
un dalībnieku smaidi mijas ar asa-
rām, jo klāt atvadas, un sākās ceļš 
katram uz savām mājām. 

Paldies par lielisko nometni ik-
vienam mazpulcēnam un mazpul-
ka vadītājam, kurš piedalījās! Sirs-
nīgs paldies Staļģenes vidusskolas 
kolektīvam, IKCS “Līdumi” kolek-
tīvam, visiem iesaistītajiem no 
Staļģenes  un brīvprātīgajiem, kuri 
šo nedēļu padarīja par brīnišķīgu 
vasaras piedzīvojumu! 

ģimeni nonāca Kanādā, kur Nia-
gāras pilsētā (Niagara Falls) no-
dibinājā pirmo latviešu Ziemeļa-

merikas mazpulku, kas pastāvēja 
vairākus gadus.

Paldies visiem mazpulcēniem 

un mazpulku vadītājiem, brīvprā-
tīgajiem, kuri veidoja ziedu klāju-
mu un  piedalījās  tirdziņā!
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Pēc pieredzes un iedvesmas – uz Vidzemi
2019. gada 31. jūlijs –1. augusts

31. jūlijā un 1. augustā mazpul-
ku vadītāji apceļoja Vidzemi, iepa-
zīstot gan Vidzemi vasaras plauku-
mā, gan savu kolēģu vidzemnieku 
darba pieredzi.

Pirmā ceļojuma diena iesākās ar 
rīta pārgājienu gar Lojas upīti un 
Sējas mazpulka pieredzes stāstiem.  
Tālāk devāmies uz Imanta Ziedo-
ņa muzeju Murjāņos, kas bija ie-
dvesmas pilns baudījums. Brīniš-
ķīga ir  ideja par Imanta Ziedoņa 
kartupeļu “aizceļošanu’’ uz Latvijas 
mazpulcēnu dārziem. 

Kopienas dārzs  
ieintriģē un 
iedvesmo

Siguldas centrā pretī jaunajam 
tirgum piedzīvojām kopienas dār-
zu “Audz!”. Tas ir sociālā un piere-
dzes dizaina projekts, kas iedrošina 
apmeklētājus iesaistīties dārza dar-
bos un iepazīstina sabiedrību ar 
jaunu iniciatīvu pārtikas audzēša-
nā un ilgtspējīga dzīvesveida pil-
veidošanā. Tur var apskatīt, pagar-
šot, padarīt darāmo (pēc norādēm), 
pasēdēt piknikā vai bērnu zonā, 
piedalīties dārza aktivitātēs. Autore 
ir dizainere Nora Gavare. Kopienas 
dārzs radīts viņas LMA maģistra 
darba ietvaros. Tajā piedalījušies 
Siguldas pensionāri, Mākslas sko-
las un ģimnāzijas audzēkņi, biedrī-
bas cilvēkiem ar veselības problē-
mām “Cerību spārni” biedri, vietē-
jie iedzīvotāji, Latvijas un ārvalstu 
dārza viesi. Lai tādu sadarbības 
modeļu top vairāk!

Kas ir  
permakultūra?

To uzzinājām saimniecībā  “Zadi-
ņi’’ pie Elgara Felča, Latvijā cienīta 
ilgtspējas procesu pētnieka, kurš 
studējis Latvijas Universitātē, Var-
vikas universitātē Lielbritānijā. El-
gara Felča atbilde ir – dzīvošana un  
saimniekošana sadarbībā ar dabu. 

Mulčēšana un kompostēšana ir 
tikai permakultūras redzamā izpaus-
me, daudz svarīgāka ir filozofija – 
bez čammāšanās mainīt pēdējos 
simt gados ierasto izšķērdīgo dzīves-
veidu, samazināt plastmasas lietoša-
nu, tiekties uz bezatkritumu dzīves-
veidu, netērēt resursus bez jēgas, dot 
otro un trešo dzīvi lietām. Mēs 
“Zadiņos’’ brīnījāmies, izmēģinājām 
un atzinām par labu esam Felča kun-
ga  eksperimentus ar otrās dzīves 
došanu velosipēdiem. Ar velosipēda 
mehānisko spēku spiež sulas, mazgā 
veļu un pat dod mūziku un gaismu 
šķūņa disenēm! Ikdienā ar velosipē-
du, kam ir  siltināta kulba, 7 km attā-
lajā skolā tiek nogādāti ģimenes bēr-
ni un mājup atvesti iepirkumi. Otra 
brīnumainā un daudziem nezināmā 
lieta ir raķeškrāsnis, kuru Latvijā ir 
tikai –padsmit, bet vajadzētu vēl. Tā-
pēc pētījām, jautājām, fotografējām, 
jo ar vienu klēpi malkas raķeškrāsnī 

var apsildīt palielu māju visu dien-
nakti. Uz raķeškrāsns var uzlikt kat-
lus un gatavot ēdienu, tāpēc kurinā-
mā vajag par divām trešdaļām ma-
zāk nekā tad, ja visu gatavotu uz 
parasta pavarda. Krāsns uzbūvē ne-
kā supersarežģīta nav, vieta gan va-
jadzīga mazliet lielāka kā parastai 
krāsniņai. 

Mūsu gauži sievišķīgā mazpul-
ku vadītāju kompānija nosprieda, 
ka esam gatavas kaut ko darīt arī 
pašas lietas labā,   nu – vismaz ne-
pirkt atkal un atkal jaunus tērpus, 
jo tik daudz jau reāli nevajag, bet 
to ražošanai utilizēšanai gan vajag 
daudz resursu. Tieši tā – sākt ar 
sevi un mazumiņu! Kompostu jau 
mēs, lauku sievietes, visas taisām 
un sadalāmos atkritumus kontei-
neros neberam. Vācam lietus ūde-
ni, daudzas jau sen uz veikaliem 
iet ar saviem auduma maisiņiem, 
raksta iepirkumu sarakstus, lai ne-
būtu jāmet pārtika atkritumos. Iz-
rādās, ka mēs jau sen šos perma-
kultūras principus ievērojam, tikai 
šo gudro vārdu nezinājām! 

vakars pie Burtnieka
Pēcpusdiena sākās drēgna un 

lietaina, bet, jau tuvojoties Burt-
nieku ezeram, laiks sāka noskaid-
roties, un vakars izvērsās burvīgs. 
Mūs laipni sagaidīja Burtnieku 
baznīcas kompleksā, ierādīja guļ-
vietas mācītāja mājā. No draudzes 
mācītāja izstaroja miers, labestība 
un gaišums. Kad mēs devāmies 
apskatīt Burtnieku baznīcu, kura 
ir viena no vecākām mūra baznī-
cām Latvijā, jutos dīvaini. Neesmu 
kristīta un baznīcās jūtos neērti, 
izjūtu pietāti, parasti cenšos pastā-
vēt tikai pie ieejas durvīm. Bet šo-
reiz bija savādāk - jutos ļoti labi, 

man patika tas, ko dzirdu, redzu 
un jūtu. Kopīgas sarunas pie tējas 
tases raisījās radoši. Pārrunājām 
dienā piedzīvoto, dalījāmies die-
nas iespaidos, gūtajās atziņās.

rīts Ķoņu dzirnavās
Rīts uzausa saulains, un ceļš mūs 

tālāk veda uz Ķoņu dzirnavām, kur  
varējām   redzēt, kā līdz mūsdie-
nām saglabājušās senās graudu un 
vilnas pārstrādes tradīcijas. Visas 
aplūkotās iekārtas joprojām sekmī-
gi darbojas. Vērojām graudu maisa 
ceļu līdz samalšanai miltos vai put-
raimos. Ik uz soļa bija redzams, ka 
jau senatnē cilvēki šeit  domājuši, 
kā smago darbu pēc iespējas at-
vieglot. Šodien ikvienam ir iespēja 
savu atvesto vilnu pārvērst dzijas 
pavedienos. Lai gan vilnas pārstrā-
des iekārtām ir jau vairāk kā 100 
gadu, tās joprojām uzticīgi veic sa-
vu darbu. Acis priecēja arī Ķoņu 
dzirnavās tapušie spilveni un segas, 
kas piesaista ar savu dabiskumu un 
krāsu gammām. 

Kārķos  
visi turas kopā

Otrās dienas lielākais pārstei-
gums bija mazpulka darbošanās 
un arī visa ciema attīstība Kārķos. 
Skola  šobrīd, kā jau daudzviet, 
kļuvusi skaitliski neliela, un gan-
drīz visi skolēni ir mazpulcēni. 
Kārķu mazpulks savu darbību at-
jaunoja jau 1992. gadā toreizējās 
skolas direktores Valijas Ābeles 
vadībā un gadu gaitā kļuva par 
vienu no Vidzemē aktīvākajiem 
mazpulkiem. Rosīgs darbs  ritēja 
arī Gerdas Ābeles vadībā, bet nu 
otro gadu kopā ar mazpulcēniem 
veiksmīgi strādā Ilzes Pētersone. 

Katru gadu ciemā notiek Meža 
dienas. Pie skolas ir pašu stādīts 
augļu dārzs. Interesants un dros-
mīgs solis ir skolas bišu dravas iz-
veide. Arī katrs šī brauciena dalīb-
nieks tika pie burciņas Kārķu bišu 
medus.   

Nenovērtējams atbalsts skolai 
un mazpulkam ir pašvaldība. Grū-
ti novilkt robežu, ko darījusi paš-
valdība, ko skola un mazpulks, tik 
organiska gadu gaitā izveidojusies 
pagasta sabiedrības sadarbība. 
 Runājot par dažādiem projek-
tiem Kārķos, viens mums likās  ļoti 
savdabīgs. Māja, kurā atrodas pa-
gasta pārvalde, informācijas centrs, 
doktorāts, pasts, kādreiz bijusi lau-
ku slimnīca, tāpēc tiek rīkots sali-
dojums tiem, kas šeit dzimuši. Ar 
Kārķiem ir saistība daudziem pa-
zīstamiem cilvēkiem, par to vietē-
jie lepojas. 

Otrs projekts, kas iedvesmo un 
rada pārliecību, ka kas tāds ir ie-
spējams jebkurā vietā Latvijā, ir 
Lustiņdruvas dabas taka - ar dabas 
telefonu, videi draudzīgu aktivitā-
šu vietu bērniem, brīvdabas estrā-
di, kukaiņu māju un dažādu koku 
klavierēm. 

Nākamā pieturas vieta – Kārķu 
baznīca – balta, skaista, tieši tāda, 
kādu to vēlējušies un kuras tapšanā 
daudz darījuši paši vietējie iedzīvo-
tāji. Un mācītājs - ar otu rokā!                                                                  

Pusdienas – zem klajas debess! 
Uz ugunskura vārīta frikadeļu zu-
pa un torte, ko paši varējām deko-
rēt. Dārzā brīnumaini zied flokši 
un arī Mazpulku dāvinātā ābelīte. 
Iedvesmojoša saimniece lepojas, 
ka Kārķi ir vislabākā vieta Latvijā. 
Lai tik nākam te dzīvot! Un sati-
kām cilvēkus, kas tā arī izdarījuši,  
– no pilsētas uz Kārķiem ar savu 
biznesu – skaistām, no caurspīdīga 

sojas un kaņepju eļļu polimēra vei-
dotām dabas rotām, kurās ieslēgti 
dabas materiāli. 

pie mazpulka un  
Minhauzena Liepupē 

Liepupē savā darba pieredzē ar 
mums dalījās Liepupes mazpulka 
vadītāja Baiba Mantiņa. Viesojā-
mies mazpulka dalībnieces Martas 
dārzā, kura īstenoja pētījuma pro-
jektu “Iepazīsim soju”. Meitene 
aizrāvusies ar to, ko dara, un soja 
ļoti labi augusi. Mazā meitene ar 
perfekto sojas projekta lauciņu ir 
kā cerība - mazpulkiem būt! Varē-
ja redzēt, ka ģimene ir ļoti atbals-
toša, kas tiešām ir īpaši svarīgi 
mazpulcēna projektu darbos. 
Saimniecībā “Birzgaiļi” apbrīno-
jām, ko lauku sieviete var izdarīt 
pat visas vietējās sabiedrības labā. 

Šajā pagastā noteikti jāaiziet arī 
līdz jūrai un jāapskata Minhauze-
na pasaule Duntē. Tas ir fantastis-
ka un daudzveidīga, plaša, izziņu 
veicinoša atpūtas vieta, kur ar hu-
moru, teikām un pasakām stāsta 
vēstures faktus un dzīves gudrības. 
Lielisks gids spēj aizraut katru ap-
meklētāju.  Vērts šurp vest dažāda 
vecuma bērnus.

Iespaidos dalījās pieredzes 
brauciena dalībnieki

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirta-
jiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem.
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eLīnA JoGure

2019. gada rudens projektu foru-
ma tēma - “Zaļākai uzņēmējdarbī-
bai Latvijā”. Mērķis bija veicināt 
mazpulcēnu un mazpulku vadītāju 
- jaunatnes darbinieku iemaņas un 
izpratni par atbildīgu vides resursu 
izmantošanu, līdzatbildību par kli-
mata pārmaiņām un iespējām tās  
ierobežot; ikdienā īstenojot mazpul-

cēna projektu, vienlaikus veicināt 
tautsaimniecības attīstību un labklā-
jību caur videi draudzīgu uzņēmēj-
darbību un īso pārtikas ķēžu popu-
larizēšanu. 

Projekta ietvaros tika organizēti 
trīs izglītojoši, informatīvi un jaunie-
šu praktiskās iesaistes darbu veicino-
ši vides forumi Limbažos, Salas no-
vada Biržos un Talsu novada Valde-
mārpilī, kuros kopā piedalījās vairāk 
kā 400 mazpulcēnu, jaunatnes darbi-
nieki un jaunie vides izglītības līderi 
no visas Latvijas veicināja izpratni un 
zināšanas par vides ilgtspējas jautā-
jumiem. Projekta ietvaros ar jauniešu 
tiešu iesaisti sagatavots un izdots me-
todiskais materiāls  “Mazpulku vides 
padomu klade” un publicēti pieci 
“Zaļās dzīves padomu” video. 

Projekta darba grupa   kopā ar 82 
mazpulcēniem no 16 mazpulkiem, 
kuri iesūtīja savus radošos darbus 
vides plakātu konkursam “Zaļākai 

uzņēmējdarbībai laukos”, izveidoja 
iedvesmas kladi ar vides padomiem. 
Kladē atrodams uzdevums, kurš vēl 
ir jāturpina, tāpēc dalies padomos 
ar draugiem, radiem, kaimiņiem un 
pašvaldības darbiniekiem! Tā kā 
padomu nekad nevar būt par daudz, 
aicinām Tevi izveidot savu vides pa-
domu sarakstu, kā arī uzzīmēt, ta-
vuprāt, vislabāk izdevušos vides 
padomu vai notikumu un atsūtīt to 
mums uz Saulesdārzu!

Mazpulku padome, konsultējo-
ties ar mazpulku vadītājiem, 2019. 
gada rudenī piedāvāja  pilnveidot 
mazpulcēnu sertifikātu sistēmu, ti-
ka izveidots pilotprojekts un ievies-
ti  I, II, un III līmeņa zaļas krāsas 
sertifikāti, kurus mazpulcēni saņem 
par kvalitatīvi veiktu projektu un 
prezentāciju kādā no rudens pro-
jektu forumiem. Iepriekšējos gados 
tika godalgoti katrā grupā trīs labā-
kie izstrādātie projekti. Jaunais pi-

lotprojekts tika izmēģināts, pēc fo-
rumiem darba grupās analizēta 
jaunā sistēma un apkopoti ieteiku-
mi, ko nepieciešams uzlabot.  
 Kā mazpulcēniem veicās? Šoru-
den par kvalitatīvi veiktu individu-
ālo vai grupas projektu sertifikātus 
saņēma 822 mazpulcēni. Klātienē 
aizstāvot izstrādātos projektus,  I lī-
meņa zaļos sertifikātus saņēma 249 
mazpulcēni, II līmeņa zaļos sertifi-
kātus saņēma 28 mazpulcēni, III lī-
meņa zaļos sertifikātus saņēma 7 
mazpulcēni, toties 538 dzeltenos 
sertifikātus saņēma mazpulcēni, ku-
ri veiksmīgi pabeiguši savu projektu, 
bet kāda iemesla dēļ nevarēja to aiz-
stāvēt  reģionālajā  rudens projektu 
forumā. 

2019. gadā, kā aizvien, bija piedā-
vātas prioritārās projektu tēmas,  un 
sertifikātus saņēma: 63 mazpulcēni 
biznesa projektā “Krāsainie burkāni”, 
60 mazpulcēni pētījuma projektā “Ie-

pazīsim soju!”, 27 mazpulcēni vides 
projektā “Gribu būt vides draugs!”, 23 
mazpulcēni novadpētniecības pro-
jektā “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos”, 21 mazpulcēns pasaku pro-
jektā “No pasakas līdz spēlei”. Pētīju-
ma projektā “Iepazīsim soju!” 30 
mazpulcēni iesniedza datus par sojas 
augšanas novērojumiem savā dārzā.

Mazpulcēniem aktuāla ir arī citu 
dārzeņu audzēšana, piemēram, 
ķirbju, gurķu, kartupeļu. Mazpulcē-
ni audzē arī mājputnus, piemēram, 
pīles, vistas, audzē mājlopus, pie-
mēram, trušus, teliņus. Šie ir ilgter-
miņa projekti. Grupu projektos 
mazpulcēni labiekārto apkārtējo vi-
di, kopj pastaigu takas, iepazīst meža 
ekosistēmu, darbojas kokapstrādē 
un rokdarbos.

Projektu “Zaļākai uzņēmējdarbī-
bai laukos” finansiāli atbalsta 

Latvijas vides aizsardzības fonds.

Latvijas Mazpulku rudens forumi  
“Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos”

ievA Bite,  

Biržu  MAZpuLKA dALīBniece  

19. oktobrī Salas novada Biržu 
pamatskolā  norisinājās Zemgales – 
Latgales mazpulku projektu forums 
„Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos”, 
kuru organizēja Biržu mazpulks un 
tā vadītāja Jolanta Navenicka sadar-
bībā ar Latvijas Mazpulku padomi 
un Rīgas klubiņu. Tajā piedalījās 36 
mazpulki, ap 120 mazpulcēnu. Pro-
jektu foruma ietvaros  Jēkabpils no-
vada tirdzniecības centra “Sedumi” 
pagalmā notika mazpulcēnu audzē-
to lauku labumu tirdziņš “Zaļākai 
uzņēmējdarbībai laukos”. 

                        • • •
Šī nebūs rudens brīvdiena, jo jā-

dodas uz Zemgales – Latgales maz-
pulku projektu forumu. No rīta li-
kās, ka viss sagatavots, bet izrādījās, 
ka daži darbiņi vēl jāizdara, un 
mamma ar brāli man centās palī-
dzēt. Ierados skolā, no kurienes 
braucām uz Jēkabpili. Ceļā varēja re-
dzēt silto, gaišo sauli un zeltainās 
bērzu lapas, kas vēl turējās kokā, bet 
uz zemes izskatījās tā,  it kā būtu no-
lijis zelta lietus. Deviņos jau bijām 
Jēkabpilī, tirdzniecības centrā ”Se-
dumi”. Biju satraukusies, bet arī 
priecīga ieraudzīt bērnus, kurus biju 
sastapusi vasaras nometnē. “Sedu-
mos” notika reģistrācija, mazpulcē-
nu sadale darba grupās un gardas 
brokastis. Tika iekārtots un sākās 
mazpulcēnu audzēto un gatavoto 
lauku labumu tirdziņš.  Bija organi-
zēta interesanta ekskursija pa “Sedu-
mu” siltumnīcām.  Viena no darbi-
niecēm kā gids visu labi pastāstīja, 

kā arī gudri, bet saprotami atbildēja 
uz visiem mūsu jautājumiem. Mums 
parādīja stādīšanas procesu, ļāva pa-
mēģināt iestādīt dažus augus,  iepa-
zīstināja ar Ziemassvētku puķēm. 
Beigās katrs varēja izvēlēties  podiņu 
ar mārtiņrozēm. Pēc ekskursijas tir-
dziņā biju pārsteigta, cik radoši ir 
mazpulcēni. Tā kā mums šogad bija 
gods uzņemt ciemiņus savā novadā, 
palīdzēju uzkopt pierakstīšanās un 
brokastu telpu.    

Atpakaļ braucām saspringtāki, jo 
mums vajadzēja būt pirmajiem sko-
lā, lai uzņemtu viesus. Bija patīka-
mi, ka savā skolā  visu pazīstu un 
varēju ar draugiem palīdzēt maz-
pulcēniem no citurienes atrast tel-
pas, uz kurām jādodas. Arī pusdie-
nas, kā vienmēr pie mums, bija rū-
pīgi pagatavotas un garšīgas.   
  Forums tika svinīgi atklāts Man 
bija īpaši  patīkams satraukums, jo 
uz forumu ieradās arī mana mam-
ma, Viņai izteica pateicību par at-
balstu manās mazpulcēna gaitās. 
Radās sajūta, ka es nevarēšu pārstāt 
smaidīt.     
  Pēc atklāšanas viena mazpulcēnu 
daļa prezentēja projektus, bet manas 
maiņas mazpulcēni devās uz  rado-
šajām darbnīcām, kuras vadīja mūsu 
skolas skolotāji un darbinieki. Pirmā 
aktivitāte bija grupu iesildīšanās un 
iepazīšanās. Spēlējām jautras un pa-
tīkamas spēles. Nākamajā darbnīcā 
veidojām māla pakavus, tas nebija 
sarežģīti, jo viss bija sagatavots, 
mums visu paskaidroja, un beigās uz 
galda stāvēja ļoti dažādi un skaisti 
pakavi. Trešajā darbnīcā veidojām 
zemenes no kartona, jo zemene ir 
Salas novada simbols. Tāpat kā  ie-
priekš, arī šeit mums visu paskaidro-
ja un palīdzēja. Lai arī visiem negāja 
tik gludi, vajadzēja palīdzēt, darbnī-
cas beigās visiem sanāca skaistas un 

krāšņas zemenes. Pēc tam  Rīgas klu-
biņš vadīja vides darbnīcas un vides 
spēles. Mazpulku vadītāji vēroja pro-
jektu aizstāvēšanu un piedalījās zaļās 
uzņēmējdarbības nodarbībā kopā ar 
firmu ”Alīdas kafeja”.  
  Tad  pienāca laiks mūsu maiņai 
aizstāvēt projektus. Šis bija mans 
pirmais forums, biju nedaudz nobi-
jusies, taču man patika, kā visi cits 
citu iedrošināja pirms prezentācijas. 
Sapratu, ka projekti var būt visdažā-
dākie, uzzināju vairākas jaunas un 
interesantas lietas. Bija patīkami, ka 
visi, arī vērtētāji, bija pozitīvi un 
smaidīgi, noklausoties un vērtējot  
prezentācijas. Pēc prezentācijām de-
vāmies launagā. Pēc tam dejotājas 
no Biržu pamatskolas mācīja mums 
interesantus deju soļus.  
    Foruma noslēgumā visi ar interesi 
gaidīja, kā novērtēts gada darbs, kā-
du pakāpi katrs saņēmis. Līdz ar ser-
tifikātiem visi saņēma skaistas 
“Mazpulku vides padomu klades” 
un zīmuļu komplektiņu.  Manuprāt, 
visi bijām priecīgi un apmierināti. 
Pirms doties mājās,  katram foruma 
dalībniekam vēl bija jācienājas ar 
“melno princi”.   

Nākamajā nedēļā iestādījām maz-
pulkam uzdāvināto ābelīti pie sko-
las. Tā ļaus ilgāk atcerēties šo brīniš-
ķīgo pasākumu.        

Es, tāpat kā visi foruma dalībnie-
ki, gribu pateikties dārzniecības 
„Sedumi” darbiniekiem, mūsu sko-
las direktorei, skolotājiem, citiem 
palīgiem, Rīgas Klubiņam, Mazpul-
ku padomei, kas ļoti centās, lai pasā-
kums būtu izdevies.  Man bija liels 
prieks un gods, ka tik īpašs pasā-
kums notika tieši mūsu skolā un 
daudziem radās labs pirmais ie-
spaids par ikgadējo forumu. Ļoti 
ceru, ka nākošā gada forums būs 
tikpat jauks!

Mans pirmais forums – Biržos
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LAiLA ZupA

12. oktobrī Vidzemes rudens projektu 
forums “Zaļākai uzņēmējdarbībai Latvi
jā” notika  Limbažu novada Limbažu sā
kumskolā.  Foruma dalībniekus viesmīlīgi  
uzņēma šīs skolas mazpulks, tā vadītāja 
Ilze Vērdiņa un Liepupes mazpulka vadī
tāja Baiba Mantiņa.  

Forums sākās ar  mazpulcēnu produkcijas 
tirdziņu veikalā TOP, kur vietējos iedzīvotājus 
priecēja Latvijā audzēti dārzeņi un augļi, maz-
pulcēnu radošie darbiņi par saprātīgām cenām 
un tiešā produkcijas iegāde no mazpulcēna. 
Mazpulcēni bija iespēja arī apmeklēt Limbažu 
TIC un doties nelielā ekskursijā.

Pēc šīm aktivitātēm notika foruma atklāša-
na: svinīgas uzrunas, ģimeņu godināšana, dā-
vinot tām ābeļu stādus par sniegto atbalstu 
mazpulcēnam un mazpulkam. Limbažu sā-
kumskolas skolēni priecēja ar muzikāliem 
priekšnesumiem. 

Pēc tam mazpulcēni tika sadalīti divās da-
ļās: viena grupās kopā ar līderiem devās pre-
zentēt savus projektu darbus,  un otra daļa 
piedalījās darbnīcās, kuras vadīja vides izglītī-
bas līderi un skolotāji. Pēc tam abas daļas 
mainījās vietām. Mazpulcēni arī izspēlēja vi-
des spēles, iepazīstot Limbažu sākumskolas 
vides spēļu klāstu, jo šī ir ekoskola ar lielu pie-
redzi vides jautājumos. 

Mazpulku vadītājiem bija iespēja piedalī-
ties vides darbnīcā “Limbažu filcs” un  vērot 
mazpulcēnu projektu prezentācijas. Eksper-
tu un vadītāju sarunās par projektu darbiem 
vērtētāji atzina, ka mazpulcēni ir ieguldījuši 
lielu darbu un bērniem ir radoša pieeja pro-
jektu darba izvēlē. 

Forumā noslēgumā  dalībniekus priecēja 
muzikāla izrāde un apbalvošana, kur katrs 
dalībnieks saņēma sertifikātu un  “Mazpulku 
vides padomu kladi”.

LAiLA ZupA

25. oktobrī Kurzemes – Zemgales rudens 
projektu forums “Zaļākai uzņēmējdarbībai 
Latvijā” norisinājās Talsu novada Valdemār
pils vidusskolā. Forumu rīkoja un viesus uz
ņēma Valdemārpils mazpulks un vadītāja 
Anda Dzene. 

Šis forums iesākās ar svinīgu atklāšanu, uz-
runām un ģimeņu godināšanu Valdemārpils 
vidusskolas zālē. Foruma dalībniekus ar lielis-
ku uzstāšanos sajūsmināja Valdemārpils vidus-
skolas “Netradicionālais orķestris ”. 

Mazpulcēni tika sadalīti grupās un kopā ar 
līderiem devās uz projektu prezentāciju aizstā-
vēšanu un radošajām vides darbnīcām, vides 
spēlēm.  Mazpulcēni piedalījās divās no piedā-
vātajām vides nodarbībām - “Lauku sēta”, “Zir-
nekļa tīkls”, “Izlietoto resursu un iegūto rezul-

tātu analīze”, “Ilgstpējīga augsne”, “Dārza ziedi”, 
“Ābeļu dārzs” un “Dižkoki”.

Mazpulku vadītājiem bija izzinoša nodarbī-
ba ar Elviju Braunu par kartupeļu audzēšanu 
un cietes noteikšanu. Pēc tam - tikšanās ar 
projektu vērtētājiem, kuri atzinīgi izteicās par 
bērnu darbiem un ieteica padomus. 

Tikmēr mazpulcēni radīja vides idejas zib-
akcijai un iesaistījās aktivitātēs kopā ar Maz-
pulku brīvprātīgajiem no Eiropas. 

Pēcpusdienā notika mazpulcēnu produkci-
jas tirdziņš t/c“Jāņa centrs” Talsos. Tas tika iz-
vēlēts, jo dienas otrajā daļā pilsētas iedzīvotāji 
apmeklē šo iepirkšanās centru. Mazpulcēni ie-
guva pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā,  tirdzi-
ņā pārdodot savu audzēto produkciju. Maz-
pulcēni bija padomājuši par produktu daudz-
veidību, lai piesaistītu pircējus. Tirdziņa ap-
meklētājus pārsteidza vides zibakcijas, kas 
pauda vēstījumu par koku izciršanu un  izmes-
tu bateriju ietekmi uz vidi. 

Foruma noslēgumā mazpulcēni saņēma 
sertifikātus un “Mazpulku vides padomu 
kladi”. 

Vidzemnieki  
tiekas Limbažos

Ar projektiem Valdemārpilī, 
ar tirdziņu Talsos

Rudens forumos tika godinātas ģimenes, kuras īpaši at
balsta mazpulku darbu savā skolā, pagastā, pilsētā vai no
vadā. Katra ģimene saņēma Pateicības rakstu un dāvānu 
– ābelītes stādu. 

VIDZEMē
Agnese Krolle un Kaspars Mežsargs, Mazsalacas 
mazpulks
Jānis un Ilze Ērstiķi, Staļģenes mazpulks
Dita Cīrule, 29. Ziemeru mazpulks
Vita un Aivars Veigneri, Strautiņu mazpulks
Rita Nazarova, Sējas mazpulks
Jomu ģimene, Limbažu sākumskolas mazpulks
Inese Krastiņa, Liepupes mazpulks
Gunita Beikmane, 239. Vijciema mazpulks
Adreana Pavļišina ģimene, 239. Kārķu mazpulks

ZEMGALē – LATGALē
Tatjana un Rolands Jaunošāni, 132. Kalupes mazpulks
Ilona un Ēriks Brenči, Mežvidu mazpulks “Cielaviņa”
Ligita Petkeviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
mazpulks “Ceļteka” 
Viguļu ģimene, 477. Nautrēnu mazpulks
Daniela Smirnova māmiņai, 36. Viesītes mazpulks
Viola Reinholde, 279. Līvānu mazpulks
Ligita Verečinska, Jēkabpils BJC mazpulks
Velga Miļkeviča un Edgars Siliņš, 116. Neretas mazpulks
Aija Utkina, 104. Dagdas mazpulks
Līga Bite, Biržu mazpulks
Ināra un Aleksandrs Ameļko, Rēzeknes mazplks “Taurenītis”
Dinu Poplugu, Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”
Renāte Dubrovska, 124. Pudinavas mazpulks
Līga Kremberga Dunovska un Artūrs Dunovskis, 
748. Sūnu mazpulks
Inese Grišāne, Ābeļu mazpulks

KURZEMē – ZEMGALē 
Mārīte Dembovska, 632. Tumes mazpulks
Antra Barlote, Auces mazpulks
Zakevicu ģimene, Brocēnu mazpulks
Aija Tiļļa, Jaunpils - Viesatu mazpulks
Lidija Anmane, Upesgrīvas mazpulks
Liene un Aigars Dišlers, 541. Zantes mazpulks
Inita un Armīns Kraujas, 307. Džūkstes mazpulks
Kairišu ģimene, 705. Pūres mazpulks
Kristīne Carjova un Gints Rijkuris, Mālpils novada 
vidusskolas mazpulks
Valdmaņu ģimene, 114. Krotes mazpulks
Teiksma Māliņa, 17. Padures mazpulks
Sanita Betnere, Valdemārpils vidusskolas mazpulks
Linda Avotiņa, Irlavas mazpulks

Forumos godinātās ģimenes
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Kalupes mazpulcēni lepojas ar paveikto
ineSe SAušA, 132.KALupeS 

MAZpuLKA vAdītāJA

Kalupes mazpulka dalībniekiem 
šoruden bija ļoti daudz darāmā. 
Vajadzēja paspēt novākt ražu, pie-
dalīties lauku labumu tirdziņos 
Naujenē, Kalupē, Jēkabpilī ar sa-
vām dārza un meža veltēm, rok-
darbiem. Šogad vispieprasītākā 
prece bija āboli un ārstniecības au-
gu tēju maisiņi. Mazpulcēniem va-
jadzēja arī pabeigt rakstīt īstenoto 
projektu dokumentāciju un sagata-
vot prezentācijas.                             
  Zemgales - Latgales mazpulku 
forumā 19. oktobrī Biržos veiksmī-
gi savu projektu ,,Brīnumdaris ķip-
lociņš” prezentēja sestklasniece 
Amanda Aļeksejeva, kurai eksperti 
piešķīra 1.pakāpes sertifikātu. 
  Daniela Jaunošāne, kura mācās 
7. klasē, strādāja pie projekta ,,Ze-
menītes”, arī viņas darbiņš tika no-
vērtēts ar 1. pakāpes sertifikātu. 
 Novembris ir Latvijas vēstures 
mēnesis. Kā katru gadu, Lāčplēša 

dienā mazpulcēni ar sarkanbalt-
sarkanām lentītēm pie krūtīm pul-
cējās uz svinīgo līniju skolā un lā-
pu gājienu, lai atcerētos notiku-
mus, kas norisinājās pirms 100 

gadiem – 1919. gada 11. novem-
brī, iedegtu svecītes un godinātu 
visu Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņu. Mēs lepojamies 
ar kalupieti Broņislavu Šaršunu, 

kurš piedalījās cīņās pret Bermon-
ta armiju un ir apbalvots ar Lā-
čplēša Kara ordeni.

 Šodien svarīgi, lai līdzcilvēki re-
dzētu mūsu labos darbus, sasnie-

gumus jebkurā jomā. Liels paldies 
mazpulcēnu vecākiem par atbalstu 
savu bērnu darbam  visa gada ga-
rumā! Lai Latvijas mazpulkos ne-
apsīkst rosība!

LAiLA ZupA

23. oktobrī norisinājās mazpulcē-
nu biznesa projektā “Krāsainie bur-
kāni” izaudzētās ražas pārdošanas 
atklāšana veikalā “Maxima” tirdz-
niecības centrā “Akropole”.  Latvijas 
Mazpulki veiksmīgi sadarbojas ar 
SIA “Ezerkauliņi” un “Maxima Lat-
vija” jau kopš 2010. gada. Burkāni 
veikalos piegādāti ar sadarbības 
partnera – kooperatīvās sabiedrības 
“Baltijas Dārzeņi” – palīdzību.

Krāsaino burkānu produkcijas ie-
vietošanā plauktā iesaistījās ap 30  
mazpulcēni no 17 mazpulkiem, kuros 
izaudzēti vairāk nekā 1500 kg krāsaino 
burkānu. Burkānu audzētāji no Sējas, 
196. Bejas, Strautiņu, 29. Ziemeru, 
Mazsalacas, Lejasciema, 239. Kārķu, 
367. Vijciema,  541. Zantes, 114. Kro-
tes, 36. Viesītes, 477. Nautrēnu 139. 
Nīcas un Upesgrīvas mazpulka, Daug-
males mazpulka “Dzirkstelīte”, Rēzek-
nes mazpulka “Taurenītis” un Rēzek-

Krāsainie burkāni
nes sākumskolas mazpulka “Asni”.  
  Produkcijas tirgošanas atklāšanā 
piedalījās  “Maxima Latvija” valdes 
loceklis Viktors Troicins, Zemkopī-
bas ministra padomnieks Aivars La-
piņš, “Ezerkauliņi” valdes locekle 
Kristīne Brunovska un citi sadarbī-
bas pārstāvji, kuri savās runās lepo-
jās ar mazpulcēnu ieguldīto darbu 
un darba rezultātu.

“Burkāni nepavisam nav tā vien-
kāršākā kultūra, tomēr čaklākajiem 
mazpulcēniem izdevies veiksmīgi iz-
audzēt vairāk kā 200 kg burkānu, 
katram iesējot tikai 5 gramus sēklas. 
Sadarbība ar veikalu tīklu “Maxima 
Latvija” un SIA “Ezerkauliņi” sniedz 
mazpulcēniem lielisku iespēju iegūt 
pirmās uzņēmējdarbības iemaņas vi-
sos tās posmos, sākot no sēklas līdz 
ražai, iepakošanai un pārdošanai. 
Svarīga ir arī pieredze noslēgt līgu-
mu, uzņemties atbildību pret sadar-
bības partneriem,” savā runā teica 
Latvijas Mazpulku padomes priekš-

sēdētāja Gundega Jēkabsone.                                                                                         
Pasākumā Latvijas Mazpulku 

pārstāvji bija mazpulcēni, vadītāji, 
vecāki no Daugmales mazpulka 
“Dzirkstelīte”, 541. Zantes mazpul-
ka, 239. Kārķu mazpulka un Maz-
pulku birojs. Maximas pārstāve bija 
sagatavojusi viktorīnas konkursu 
par burkānu tēmu un mazpulcēniem 
uzdeva jautājumus, par pareizām at-
bildēm varēja nopelnīt veicināšanas 
balviņas. Noslēgumā mazpulcēni iz-
klaides centrā spēlēja boulingu. 

Mazpulcēnu audzēto krāsaino 
burkānu cena ir 0,68 eiro (1 kg), un 
tie nopērkami “Maxima XXX” vei-
kalos t/c Domina, Deglava ielā 67 
un izklaides un modes galvaspilsētā 
“Akropole”.

Projekts īstenots  Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.

rudīte SMirnovA,  

SēJAS MAZpuLKA vAdītāJA

6. decembrī  Džūkstes pamatsko-
lā Sējas un Jaunpils – Viesatu maz-
pulki, kā arī Džūkstes pamatskolas 
3., 4. un 5. klases skolēni piedalījās 
seminārā, ar kuru noslēdzās maz-
pulcēnu prioritārās tēmas projekts 
„No pasakas līdz spēlei” sadarbībā 
ar Džūkstes Pasaku muzeju, atzīmē-
jot latviešu pasaku tēva Anša Lerha-
Puškaiša 160 gadu jubileju. 

Seminārs sākās  ar atraktīvu 
stāstu „Pasaka ceļa somā”, kas vēs-
tīja par Džūkstes Pasaku muzeju, 
folkloristu Ansi Lerhu-Puškaiti un 
viņa ieguldījumu latviešu tautas 
pasaku un teiktu vākšanā. To vadī-
ja Džūkstes pasaku muzeja darbi-
nieki. Dalībnieki ceļoja pa pasaku 
valstību un komandās veica dažā-
dus uzdevumus.

Sējas mazpulcēni Mariss Vikse, 
Zane Strazdiņa un Enija Afanasje-
va pagājušo gadu lasīja un pētīja 
latviešu pasakas, pēc tam veidoja 
savas spēles pēc pasakas vai pasa-
ku tēlu motīviem. Izstrādātos pro-
jektus viņi aizstāvēja un prezentēja 

projektu forumā Limbažos, kurā 
ieguva augstāko pakāpi. Viņi de-
monstrēja savas izveidotās pasaku 
spēles un kopā ar citiem mazpul-
cēniem organizēja pasaku spēļu 
pēcpusdienu Džūkstes pamatsko-
las 3., 4. un 5. klases skolēniem.

“Vislielāko prieku sagādā apzi-
ņa, ka esmu izveidojusi spēli, kura 
tiešām patīk arī citiem,“ semināra 
nobeigumā teica Zane. Dažādas 
pasaku aktivitātes vadīja arī maz-
pulku brīvprātīgie no ārzemēm.

Semināra noslēgumā mazpulcē-
niem bija iespēja ciemoties 
Džūkstes Pasaku muzejā. Noslēgu-
mā mazpulcēni devās uz Pasaku 
muzeju, kur uzzināja daudz jauna 
un interesanta par folkloristu Ansi 
Lerhu-Puškaiti un viņa ieguldīju-
mu latviešu tautas pasaku un teiku 
vākšanā. 

Paldies pasākuma organizētā-
jam - Džūkstes mazpulkam!

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros

No pasakas līdz spēlei
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viKtoriJA MAļuKovA, 11. vALKAS 

MAZpuLKA vAdītāJA
 
2. oktobrī Valkas novada Rudens 

darbu skatē Kārķos piedalījās  Val-
kas, Kārķu un  Vijciema mazpulks. 
Ērģemieši sakarā ar vadītāja maiņu 
šogad piedalījās kā klausītāji. 

Mazpulcēni rakstījuši projektus 
par ļoti dažādām tēmām – ķirbju, 
krāsaino burkānu audzēšana, seno 
latviešu ēdienu pētīšana un gatavo-
šana, iepazīšanās ar biškopību, lop-
kopību, izzināti Latvijas dabas par-
ki.

 Rudens skatē kā klausītāji pie-
dalījās arī jaunie mazpulcēni, ku-
riem šī bija iespēja smelties  idejas 
saviem pirmajiem projektiem. 

Pēc projektu prezentācijas žūrija 
devās apkopot vērtējumu, bet maz-
pulcēni darbojās radošajās darbnī-
cās un iepazinās ar Kārķu pagasta 
amatniekiem,  lauksaimniekiem un 
ražotājiem. 

Mazpulcēnus apciemoja vietējā 
amatniece Dana Purviņa no uzņē-
muma “Dabas Rotas”, kura dažādas 
dabas veltes iemūžina caurspīdīgās 
rotās. Dana dalījās savā pieredzē, 
kā savu hobiju pārvērst biznesā. 
Galvenā Danas atziņa - nedrīkst 
padoties pie pirmās neveiksmes. To 
viņa pierāda ar savu piemēru. Glu-
ži kā mazpulcēni, kuri katru gadu 
mēģina sasniegt savu projektā iz-
virzīto mērķi, nezinot, vai izdosies 
visu īstenot, arī Dana eksperimentē 

ar dabas materiāliem, nezinot, vai 
galarezultāts būs tāds, kā ieplānots. 
Jāmēģina vienreiz, otrreiz, kaut kas 
procesā jāpamaina, līdz sanāks tieši 
tā, kā iecerēts. Galvenais ir nepado-
ties un īstenot iecerēto, neskatoties 
uz pirmajām neveiksmēm. 

 Vēl pie mazpulcēniem viesojās 
Kārķu pagasta zemnieku saimnie-
cības “Mežavoti” saimniece Sanita 
Gulbe, kura pati kādreiz ir bijusi 
aktīvs mazpulcēns Kārķu mazpul-
kā. Sanita stāstīja par lietām, ar 
kurām nodarbojas, – biškopību 
un dārzkopību. “Mežavoti” tirgo 
savu produkciju - dažādu ziedu 
medu, riekstus medū, dārzeņus 
un ogas.

Ja Danas stāstītais vairāk ieinte-
resēja rokdarbniekus, tad Sanitas 
stāstītais ieinteresēja tos mazpulcē-
nus, kuri paši audzēja dārzeņus un 
iepazinās ar biškopību. Sanita, lī-
dzīgi kā Dana, atzina, ka darba ie-
maņas apgūstamas tikai gadu gaitā 
pieredzes ceļā, un no šī ceļa nav jā-
baidās.

 Mazpulcēni apciemoja zemnie-
ku saimniecību “Rudzīši”. Tās īpaš-
nieki Anna Tropa un Arturs Bēr-
ziņš iepazīstināja ar saimniecībā 
mītošiem dažādiem mājputniem, 
kā arī   cūkām, trušiem, kazām un 
citiem mājdzīvniekiem. Lielu inte-
resi izraisīja eksotiskās sprogainās 
Mangalica cūkas jeb “aitu cūkas”. 
Mazpulcēni, kuriem kāds mājdzīv-
nieks ieinteresēja vairāk, droši va-

rēja uzdot jautājumus, jo abi saim-
nieki ir zinoši un labprāt  atbildēja 
uz jautājumiem. 

Pēc tikšanās ar vietējiem lauk-
saimniekiem un mājražotājiem visi 
Rudens skates dalībnieki piedalījās 
spēlē, kurā tika pārbaudītas maz-
pulcēnu zināšanas par Valkas no-
vadu, dabu, mājdzīvniekiem un 
piena produkciju. 

Rudens skates noslēgumā maz-
pulcēni un viņu vadītājas saņēma 
pateicības un nelielas balvas par ie-
guldīto darbu projektu izstrādē. 
Balvas saņēma arī trīs mazpulcēni, 
kuri zināšanu spēlē bija ieguvuši 
lielāko punktu skaitu. Žūrija ko-
mentēja katra mazpulcēna projektu 
un nosauca tos, kuri pēc tam 12.
oktobrī devās uz Vidzemes maz-
pulku projektu forumu Limbažos, 
kur par savu projektu izstrādi un 
prezentācijām  ieguva pirmās vai 
otrās pakāpes sertifikātus, kuri ap-
liecina, ka mazpulcēns ir veiksmīgi 
realizējis savu projektu. 

Valkas novada mazpulku Ru-
dens skate un lauksaimnieku un 
mājražotāju apmeklējums notika, 
pateicoties projektam “Lauku labu-
mi“, kura ietvaros mazpulcēni iepa-
zinās ar novada lauksaimniekiem 
un ražotājiem. 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jau natnes 

politikas valsts programmas 2019. 
gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros. 

Darba un iespaidu  pilnais laiks

Mazpulcēniem gribas audzēt,  
pētīt, novērot
SpodrA purviņA

1. oktobrī Jēkabpils BJC maz-
pulka darba telpās Bebru mikrora-
jonā notika  Jēkabpils un Ābeļu 
mazpulku projektu skate.  
 Pie savdabīgiem, interesantiem 
projektiem strādājuši vairāki Jē-
kabpils mazpulcēni, kuriem nav 
pieejami plašāki lauki dažādu dār-
zeņu audzēšanai, bet ļoti gribas au-
dzēt, pētīt, novērot.  
 Par puķēm iksijām, kuru dzim-
tene ir Dienvidāfrika,  pirmo reizi 
uzzināju, skatē tiekoties ar Beāti 
Paulu Marķīzi, Samantu Ragaini, 
Anniju Bogdanovu un Adriānu 
Putko. Mazpulcēniem šīs puķes 
audzēt ieteikusi mazpulka vadītāja 
Sandra Āriņa, konsultējoties ar 
“Sedumu” dārzniekiem. Visi no 
maziem sīpoliņiem ir izaudzējuši 
lielākus, kuri uzziedēs nākamgad, 
ja audzētājiem pietiks pacietības 
un uzņēmības. Iksijas izaug 40 – 
50 cm garas, ziedi 3 – 5 cm diamet-
rā un dažādās krāsās – rozā, 
ķiršsarkani, balti, dzelteni. Katrs 
mazais audzētājs ļoti grib redzēt, 
kādā krāsa uzziedēs viņa iksijas. 
Tagad viņu uzdevums ir sekmīgi 
saglabāt šos bumbulīšus, lai jauna-
jā  gada uzziedinātu.   
  Kristīne Medņeva audzē podiņā 
avokado. Meitene stāsta: “No ma-

na auga neizveidosies auglis, jo 
avokado īpatnējā ziedēšanas sistē-
ma piemērota tropu un subtropu 
apgabaliem.” Mēs novēlām  Kristī-
nei izaudzēt ļoti dekoratīvu, nepa-
rastu telpaugu.  Reinis Bogusēvičs 
priecēja ar izaudzēto  aso piparu 
ražu, bet Ivo Krišjānis – ar garšau-
gu kolekciju. Gadu no gada ar sa-
viem rūpīgi izstrādātiem rezultatī-
viem projektiem pārsteidz Valters 
Verečinskis, viņa jau sestā projekta 
tēma ir “Podu zemenes”. Apbrīno-
jamas ir zēna zināšanas, novēroju-
mi un pārliecinošais stāstījums! 
  Rūpīgi pirmos Asniņu projektus 
veikuši pirmskolas vecuma bērni 
Anna Makare no Jēkabpils BJC  un 
Dārta Pavāre no Ābeļu mazpulka.  
Anna ar centību un  pienākuma 
apziņu pārspējusi  mazpulka  pārē-
jos  kaktusu audzētājus, kuri arī 
katrs  pavasarī saņēma  20 kaktusa 
sēkliņas. Annas aprūpēti, skaisti 
aug  12 apaļi, adataini kaktusiņi! 
Dārta tomātiņu augšanas procesu  
atainojusi  ar zīmējumiem un foto-
grāfijām. Dārtas māsa Kristiāna 
Pavāre  izstrādājusi jau sesto maz-
pulka projektu. Šoreiz viņas aprūpē 
ir garausis Pūkainītis. Luize Lā-
čplēse sakārtojusi plašu projekta 
apraksta mapīti   “Krāšņās petūni-
jas”. Droša un pārliecinoša ir Luizes  
sestā individuālā  projekta prezen-

tācija. Keita Frīdmane rūpējusies 
par cidonijām, kuras jau augušas 
dārzā, un blakus iesējusi un audzē-
jusi cidoniju stādus no sēkliņām. 
Keita vēl paspējusi izaudzēt garšī-
gas pupiņas un skaistas samtenes. 
Martas Ļevānes projekts “Redīsi un 
mazās samtenītes”. Redīsu augšanu 
traucējuši laika apstākļi un ūdens 
trūkums, toties priecēja samtenes 
un saulespuķes. Marta apņēmīgi 
lasa dzērvenes mazpulku tirdzi-
ņam. Enija Drazdovska izaudzējusi 
arbūzu. Emilija Safronova piedalī-
jusies sojas pupiņu audzēšanas pēt-
niecībā. Prieks par Keitas, Martas 
un Enijas darbu, otro gadu stādot 
puķītes Jēkabpils Mežaparkā. 
  Mazpulku vadītājas Sandra Āri-
ņa un Sandra Utināne ar lielu pa-
cietību bērnus ievada projektu pa-
saulē. Bērnu degsme un vēlēšanās, 
pavasara pieteikumus rakstot, ir 
milzīga. Tādēļ prieks par vecā-
kiem, kuri izprot mazpulka kustī-
bas būtību un apzinās, ka noslēgt 
līgumu ar mazpulcēnu nav tikai 
uzlikt parakstu uz projekta pava-
sara pieteikuma līguma. Tas prasa 
vasaras periodā regulāru atgādi-
nājumu, pamudinājumu iesāktā 
projekta izpildē. Būtu lieliski, ja 
ikviena ģimene atbalstītu mazpul-
cēna izvēli mācīties darbu, to da-
rot.
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SoLvitA ZeipiņA, dārZKopīBAS 

inStitūtA pētniece un rīGAS  

KLuBiņA dALīBniece

Viens no 2019.gada kopējiem 
mazpulku augkopības projektiem 
bija sojas šķirņu daudzveidības pro-
jekts “Iepazīsim soju!” . Tā ietvaros 
vasarā norisinājās divi semināri. 
  APP “Agroresursu un ekonomi-
kas institūts” (AREI), Stendes pēt-
niecības centrs 6. augustā kopā pul-
cēja 31 mazpulcēnu, viņu ģimenes 
atbalstītājus, mazpulku vadītājus. 
Seminārs iesākās ar Stendes pētnie-
cības centra vadošās pētnieces Ingas 
Jansones stāstījumu par tā vēsturi un 
izveidošanās procesu, parādot arī at-
tēlus no dažādiem laika periodiem. 
Stāstījums iepazīstināja ar AREI 
struktūru, mērķiem, darbiniekiem, 
vairāk pastāstot par tieši Stendes 
pētniecības centru, tā darbības vir-
zieniem, selekciju un izveidotajām 
laukaugu kultūraugu šķirnēm, gal-
venajiem tehnoloģiskie pētījumiem 
un sēklkopību. Pētniecības centra 
kolektīvs piedalās dažādās aktivitā-
tēs, kuru atspoguļojums tika parādīts 
ar foto rekonstrukciju.

 Ingas Jansones otrā prezentācija 
bija par soju, tās uzturvērtību, au-
dzēšanu, augšanai nepieciešamiem 
apstākļiem, iespējamām problēmām, 
ar ko var nākties saskarties sojas au-
dzēšanā. Lai gan sojas audzēšana 
Latvijā ir neilgu periodu, novēro-
jams, ka pa gadiem palielinās slimī-
bu un kaitēkļu izplatība. Tā kā soja 
mūsu apstākļos ir jauns kultūraugs, 
būs nepieciešams veikt pētījumus 
augu aizsardzības jomā, lai noskaid-
rotu un precizētu slimības un kaitēk-
ļus, kas var apdraudēt sojas stādīju-
mus, kā arī domātu par augu aizsar-
dzības sistēmu. Liels uzsvars tika 
likts un patērētāju tik nozīmīgo jau-
tājumu saistībā ar ģenētiski modifi-
cēto pārtiku, jo nereti, izdzirdot vār-
du soja, patērētājiem tā saistās ar 
ĢMO. Inga Jansone detalizēti izstās-
tīja, ka Latvijā, arī Eiropā nav atļauts 
un iespējams audzēt ĢMO soju, jo ir 
ļoti striktas pārbaudes sēklu ieveša-
nai. Viņa sniedza informāciju, kas ir 
ģenētiski modificētā soja. Pati soja 

nav pārveidota, bet ir izveidotas 
šķirnes, kas ir rezistentas pret plaši 
apspriesto nezāļu ierobežošanas ķī-
misko augu aizsardzības līdzekli - 
raundapu. Pēc abām prezentācijām 
vārds tika dots katram mazpulcē-
nam, lai pastāstītu, kā veicies ar sojas 
audzēšanu. Atšķirības sojas dīgšanā 
ir bijusi gan pa šķirnēm, gan reģio-
niem. Kopumā soja augusi labi, pār-
svarā visiem tā bija vēl ziedēšanas 
stadijā, un cerības pilni mazpulcēni 
gaida, kad izveidosies pākstis. Daži 
mazpulcēni bija pamanījuši/domāja, 
ka ir kaitēkļu un/vai slimību bojāta 
soja, savas fotogrāfijas parādīja Ingai 
Jansonei, lai gūtu padomu, kā rīko-
ties tālāk. Izrādījās, ka daļai to grau-
zuši gliemeži.   

Seminārs turpinājās ar pētniecī-
bas centra laboratoriju un tehniskā 
parka iepazīšanu. Tika apmeklēti arī 
izmēģinājumu lauki, lai redzētu, kā 
soja aug Stendē. Apmeklētajā laukā 
bija dažādu šķirņu salīdzinājumi, 
kur varēja labi novērot, ka tām ir da-
žāds veģetācijas periods. Izraka augu 
saknes, lai apskatītu, vai ir izveidoju-
šies gumiņi, redzētu, kā tie izskatās, 
un zinātu, kas ir jāierauga saviem au-
dzētajiem augiem.    
  Semināra laikā mazpulcēniem sa-
darbībā ar SIA Saint-Tech bija iespē-
ja saviem līdzi paņemtajiem augsnes 
paraugiem noteikt augsnes pH, iz-
mantojot PASCO bezvadu ierīces. 
Rīgas klubiņa pārstāve Elīna Jogure 
bija parūpējusies, lai pusdienās varē-
tu cienāties ar sojas šašliku. 

APP “Agroresursu un ekonomi-
kas institūts”, Laukaugu selekcijas 
un agroekoloģijas nodaļas Viļānu 
daļa un SIA “Latgales lauksaimnie-
cības zinātnes centrs” 8. augustā ko-
pā pulcēja 14 mazpulcēnus, viņu ģi-
menes atbalstītājus, mazpulku vadī-
tājus.  

 Tā kā laika apstākļi nelutināja, 
seminārs iesākās ar lauka apmeklē-
jumu, kur ar pētniecības un selekci-
jas darbu dalījās vadošā pētniece 
Veneranda Stramkale un pētniece 
Inga Stafecka. Tika apskatīti sojas 
izmēģinājuma lauciņi, izrakti augi, 
lai redzētu, kā veidojas gumiņi. Tā-
pat apskatīja un iepazīstināja ar linu 

un kaņepju selekcijas darbu. Atgrie-
žoties no lauku apskates, Inga Sta-
fecka iepazīstināja ar pētniecības 
projektiem un stāstījumu par sojas 
audzēšanu, to  papildinot ar daudz 
vizuāliem attēliem, kas palīdzēja 
vieglāk uztvert pasniegto informā-
ciju. Līdzīgi kā Stendē, arī šeit, dalo-
ties savos stāstījumos par sojas au-
dzēšanu, izrādījās, ka rezultāti ir bi-
juši dažādi, bet visi bija cerības pilni 
paspēt sagaidīt ražu. Lai kliedētu 
šaubas un neziņu, pēc Stendē gūta-
jām zināšanām par ĢMO saistībā ar 
soju nelielas diskusijas tika veiktas 
arī Viļānu semināra apmeklētāju vi-
dū. Arī šajā seminārā mazpulcē-
niem bija iespēja veikt augsnes pH 
mērījumus līdzpaņemtajam augsnes 
paraugam.      

Pēc pusdienām bija ekskursija uz 
Viļānu novada Obelišku ciemu, kur 
apmeklējām saimniecību “Obelisk-
Farm”. Saimnieks Andris interesanti 
stāstīja par kaņepēm kā augstvērtīgu 
augu un to daudzpusīgajām izman-
tošanas iespējām. Ģimene dzīvo ar 
pārliecību, ka kaņepes spēj pabarot, 
apģērbt un dot pajumti. Saistībā ar 
kaņepēm patērētāju vidū ir neskaid-
rības un jautājumi. Tādēļ ir radusies 
vēlme savu saimniecību radīt kā tū-
risma objektu, lai ikvienam būtu ie-
spēja redzēt, kā tās aug un kur var 
izmantot. Saimnieks izstāstīja, kādas 
ir kaņepju sugas un to atšķirības. Ka-
ņepes, kas tiek kultivētas un nesatur 
apreibinošas vielas - Cannabis Sativa 
L. Saimniecībā ir izveidots kaņepju 
muzejs. Saimnieks bija sarūpējis da-
žādus gardumus no kaņepēm, par 
kuriem bija liela interese. Semināra 
dalībnieki iegriezās saimniecības 
veikaliņā, lai iegādātos kādu gardu-
mu, ko paņemt līdzi uz mājām. 

Viennozīmīgi semināri deva jau-
nus iespaidus, un ikviens guva kādu 
vērtīgu atziņu. Paldies Gundegai Jē-
kabsonei par iniciatīvu un semināru 
organizēšanu!

Projekts īstenots  Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019.gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.

Iepazīstam soju

Projekts “Mājas”– lieliska iedvesma un pieredze
eLīnA JoGure

Starptautiskais brīvprātīgā dar-
ba projekts “Mājas” jauniešiem de-
va iespēju atklāt savas spējas, ta-
lantus un intereses, kam, iespē-
jams, ikdienā viņi nebija veltījuši 
laiku. Projektā piedalījās 20 jaunie-
ši no 7 dažādām Eiropas valstīm – 
Polijas, Bulgārijas, Portugāles, Ru-
mānijas, Itālijas, Slovēnijas un Lat-
vijas. 

Projekta ietvaros dalībnieki pie-
dalījās nometnes “Visu daru es ar 
prieku!” organizēšanā. Visi jaunie-
ši ieguva vienlīdzīgas iespējas sevi 
attīstīt. Projekta pirmajā nedēļā 
daudz laika veltījām jauniešu ie-
dvesmošanai, pašizaugsmes veici-
nāšanai. Pašpārliecinātība un savu 

spēju apzināšanās būs labs rīks tā-
lākajās dzīves gaitās - darba meklē-
jumos, intervijās. Projekts vairā-
kiem jauniešiem ļāva sevi apzinā-
ties pilnībā, pieņemt sevi, savus 
plusus un mīnusus un izmantot tos 
savā labā.

Latvijas Mazpulkiem šis pro-
jekts sniedza patiesi lielu pieredzi 
īstermiņa brīvprātīgajā darbā, kas 
šoreiz bija arī grupu brīvprātīgais 
darbs. Šāda tipa projektu organizā-
cija apņēmās īstenot pirmo reizi, 
kas bija izaicinoši, jo organizācijai 
vienlaikus bija jāorganizē bērnu 
nometne. Viennozīmīgi - Mazpul-
ku biroja sastāvs savas spējas attīs-
tīja pavisam jaunā līmenī, ieguva 
jaunas kompetences un uzlaboja 
jau esošās. Tika arī iegūti jauni 

kontakti un iespējami jauni sadar-
bības partneri nākotnē.

Daudzi no Latvijas Mazpulku 
brīvprātīgajiem tagad ļoti vēlas 
vairāk iesaistīties starptautiskajos 
projektos, un tas ir liels pluss, lai 
turpinātu organizēt šādus projek-
tus.

Mazpulcēni patiešām bija pār-
steigti un iedvesmoti pēc šīs nedē-
ļas kopā ar dalībniekiem no citām 
valstīm. Bērni uzzināja par citām 
“mājām” Eiropā, uzzināja par ci-
tām kultūrām. Nometnes izvērtē-
jumā mazpulcēni pārliecinoši tei-
ca, ka ļoti vēlētos, lai nākamgad 
nometne būtu tikpat starptautiska. 
Bērni varēja novērot arī citu nacio-
nalitāšu mentalitāti, atbrīvoties no 
stereotipiem.
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eLīnA JoGure, BiedrīBAS MediJu un StArptAutiSKo 

proJeKtu KoordinAtore

Noslēdzies strukturētā dialoga projekts “Uzdrīksties iesais-
tīties!”, kurš notika sešos Latvijas novados. Jau iepriekšējā avīzē 
stāstījām par projekta diskusiju norisi Kuldīgas, Salas un Preiļu 
novadā.

Diskusiju cikls “Uzdrīksties iesaistīties!” turpinājās Krust-
pils, Sējas un Alojas novadā. Ar šo projektu vēlējāmies vērst 
jauniešu uzmanību kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts 
un sava novada iedzīvotājiem uz savām tiesībām pastāvēt par 
tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņē-
mējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā. 
Šīs sarunas bija svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk 
savam novadam vajadzīgu darbu un kopīgiem spēkiem uzla-
bot sava novada iedzīvotāju dzīvi.

Jauniešiem bija aicinājums iesaistīties sociālo tīklu kampa-
ņā “Piesien ideju!”. Ja viņiem ir ideja, ko vēlas realizēt savā no-
vadā vai pilsētā, jānofotogrāfējas  vietā, kur vēlies kaut ko uzla-
bot, un jāizliek foto Facebook rāmīti “Piesien ideju!”. Jāapraks-
ta sava ideja un jādalās ar to savā profilā, liekot mirkļubirku 
#Uzdrīksties_iesaistīties, lai citi redz, ka esi aktīvs jaunietis. 

Tika izveidoti plakātu kompleti ar bildēm un iegūtajām at-
ziņām par katru vizīti novados.

KRUSTPILS 
NOVADĀ

11. novembrī Krustpils novada pašvaldībā tikās Krustpils 
novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji projekta 
“Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros. 

Pasākuma pirmajā daļā jaunieši kopā ar Mazpulku brīvprā-
tīgajiem gatavojās, lai drošāk justos diskusiju laikā ar lēmumu 
pieņēmējiem. Iedvesmas stāstu šoreiz stāstīja Mazpulku Rīgas 
Klubiņa brīvprātīgā Patrīcija Prindule. Viņa galvenokārt uz-
svēra jauniešu tiesības izmantot papildus iespējas studiju un 
mācību laikā,  piemēram, ceļošanu, pieredzes apmaiņas ārze-
mēs. Jaunieši bija ieinteresēti, jo labprāt šādās aktivitātēs ie-
saistītos.        

      Otrajā dienas daļā jaunieši tikās ar lēmumu pieņēmējiem, 
lai uzzinātu, kā tieši notiek lēmumu pieņemšanas process viņu 
novadā, kā arī savstarpēji diskutētu par abām pusēm saistošām 
tēmām. 

Atziņas no dalībniekiem: 
• Šāda veida pasākumi ir ļoti noderīgi jaunu ideju plānoša-

nai un realizēšanai. Ir jauki, ka var apmainīties ar idejām ar 
citiem jauniešiem.

• Bija saistoši runāt par tēmām, kas pašam interesē. Šodien 
sapratu, ka vēlos kļūt aktīvāka novadā un arī ārpus tā. Arī ār-
pus šīs dienas pasākuma es cītīgi piedalos un meklēju brīvprā-
tīgos pasākumus.

• Jaunatne Krustpils novadā ir ļoti laba. Ja būs labi līderi, kas 
viņus vada, būs arī izcili rezultāti.

SēJAS 
NOVADĀ

12. novembrī Sējas novadā tikās Sējas novada mazpulcēni, 
skolu jaunieši un Sējas domes pārstāvji projekta “Uzdrīksties 
iesaistīties!”  ietvaros. 

Pirmajā daļā jaunieši veica aktivitātes kopā ar Mazpulku 
brīvprātīgajiem, lai iedrošinātu runāt, jo tas ir svarīgi diskusi-
jas laikā. Jauniešiem lika domāt plašāk, ka skolas vide nav vie-
nīgā, kur izmantot savas tiesības. Jaunieši secināja, ka lielākā 
dienas daļa paiet skolā, bet viņi redz, kā ir nepieciešami arī 
uzlabojumi apkārtnē, lai justos drošāk.  Brīvo laiku vēlētos pa-
vadīt kārtīgā un jauniešiem saistošā vidē, tāpēc uzrakstīja, ku-
ras lietas varētu uzlabot novadā. 

Otrajā dienas daļā jaunieši tikās ar lēmumu pieņēmējiem, 
uzzināja, kā notiek lēmumu pieņemšana novadā. Diskusijas 
laikā apsprieda, ko vajadzētu un varētu uzlabot Sējas novadā. 

Atziņas no dalībniekiem: 
• Ja grib kaut ko panākt, jāiet uz domi.
• Jauniešu tiesības ir ļoti svarīgas.
• Ir jāiesaistās lēmumu pieņemšanā.
• Sapratu, ka nepārtraukti jāaizstāv savs viedoklis.

                               ALOJAS NOVADA 
                      STAICELē                       

                      
13. novembrī Alojas novada Staicelē tikās Alojas novada 

mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji projekta “Uz-
drīksties iesaistīties!”  ietvaros. 

Diena iesākās ar uzdevumiem, kas veicina jauniešus brīvāk 
paust savu viedokli, atbrīvoties no satraukuma, kad jāizsaka 
savs viedoklis.                         

Iespējās, ko iegūst Latvijas Mazpulkos, dalījās jaunieši Sa-
manta Auguceviča un Rolands Jēkabsons. Brīvprātīgie pēc 
savas pieredzes stāstīja, kā izmanto savas tiesības un kā tās 
īstenojas, ja esi biedrs kādā organizācijā. Alojas jaunieši tika 
iedvesmoti un izteica vēlmes, ko vēlētos uzlabot savā nova-
dā. 

Otrajā dienas daļā jaunieši tikās ar lēmumu pieņēmējiem 
un uzzināja, kā notiek lēmumu pieņemšana novadā. Jaunieši 
un lēmumpieņēmēji tiekoties apsprieda, ko varētu uzlabot 
Alojas novadā, lai jaunieši justos labi. Tika arī diskutēts, vai 
Alojas novadā ir jauniešiem draudzīga vide. 

 
Atziņas no dalībniekiem: 
• Ja ir ideja, tad ir jāiet un jādara. Atbalsts būs!
• Jauniešiem ir tiesības! Jauniešiem pašiem ir jāiet un 
jādara!
• Vairāk un dziļāk izpratu savas tiesības.

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” ir finansēts ar Eiropas 
Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā 

administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisi-
jai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 

jebkuru iespējamo izlietojumu.

Uzdrīksties iesaistīties!

KriStīne SKudrīte,  

LM BrīvprātīGā

 No 18. līdz 25. augustam An-
glijā notika 62. Eiropas lauku 
jauniešu organizācijas salido-
jums jeb „European Rally 2019”. 

Mazpulkus un Latviju tur šo-
reiz pārstāvējām mēs -  Justīne 
Fišere un Kristīne Skudrīte. 

Tie, kuri Latvijas Mazpulkus 
iepriekšējos gados pārstāvējuši 
Eiropas rallijā, centās man iz-
skaidrot izkārtojumu un atmos-
fēru, ko sagaidīt un kāda tā pār-
svarā ir. Visi teica, ka tā ir vien-
reizēja pieredze, bet nekas mani 

nespēja sagatavot tam, ka pēc at-
griešanās mājās būs vēlme pie-
dzīvot vēl vienu tikpat piedzīvo-
jumiem pilnu nedēļu.

Rallija tēma bija “Dalīšanās un 
rūpes demokrātiskā un iekļaujo-
šā Eiropas kopienā”, un tās galve-
nais aspekts bija vērsts uz garīgo 
veselību. Šī  tēma mani patiesi in-
teresē, un tas, ka piedalījāmies 
semināros un uzzinājām par ci-
tām valstīm un to jauniešu do-
mām, kā arī izjūtām par šo tēmu, 
bija patiesi ieskaujoši.

Tēma patiesi bija intensīva un 
ne vienmēr pašsaprotama, bet 
visi  ļoti atbalstīja viens otru, tas 

visu procesu padarīja daudz 
vieglāku. Mēs apmeklējām arī 
dažādas saimniecības, kas deva 
ieskatu, cik dažādi var veidot 
darba un ģimenes dzīves līdzsva-
ru. Varēja spriest, ka dažiem iz-
dodas labāk nekā citiem, taču 
visi atzina, ka paša labklājībai ir 
liela nozīme viņu dzīvē.

Rallija akcents nenoliedzami 
ir jaunu draugu iegūšana. Mēs 
visi kļuvām  tuvi, joprojām pa 
laikam sazināmies. Ļoti jautri bi-
ja arī mācīties dažādu tautu de-
jas, kas ļāva vairāk uzzināt par 
dažādām kultūrām, starp kurām 
dzīvojam.

European Rally 2019
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Latviešu karavīrs laikmetu griežos
AGneSe SMiļģe,  

rīGAS KLuBiņA BrīvprātīGā 

 7. un 8. novembrī Saldū norisi-
nājās patriotiskais pasākums jau-
niešiem „Latviešu karavīrs laik-
metu griežos 2019”, ko organizēja 
Latvijas Ģenerāļu klubs sadarbībā 
ar Saldus novada domi un Latvijas 
jauniešu organizācijām. Mazpul-
kus pārstāvēja 286. Bārbeles, 
Strautiņu, Valdemārpils mazpulks, 
Daugmales mazpulks “Dzirkstelī-
te” un brīvprātīgie. Pasākuma da-
lībnieki divu dienu garumā aktīvi 
darbojās grupās, kur veica dažā-
dus uzdevumus, kur pamats bija 
komandas darbs, kas raisīja emo-
cijas, cīņas sparu un kopības sajū-
tu.   

Pirmajā vakarā Saldus vidussko-
lā patriotiskās noskaņās tika atklāts 
šis pasākums. Dalībniekus uzrunā-
ja Saldus novada domes priekšsē-
dētājs Māris Zusts, atvaļinātais 
pulkvedis Juris Dalbiņš un Saldus 
vidusskolas direktore Inga Man-
kus, kā arī pārstāvji no dalīborga-
nizācijām. 

Atklāšanai sekoja komandu vei-
došanas aktivitātes.  Jaunizveidotās 

komandas prezentēja savu veiku-
mu – karogu izveidi, devīzes un 
izvēlētās komandu dziesmas. 

Vidusskolas stadionā ar jaun-
sargu organizācijas atbalstu tika 
organizēta militārā stafete ar dažā-
diem veiklības, ātruma un precizi-
tātes uzdevumiem – granātām, 
nestuvēm, nakts šaušanu u.c. Die-
na noslēdzās pie vakara ugunsku-
riem, ar karstu tēju un naksni-
ņām.    
 Otrās dienas rīta cēliens iesākās 
ar atraktīvu rīta rosmi un nelielu 
rīta skrējienu. Sekoja turpmākās 
norādes, instruktāžas,  un  jaunieši 
ar savām komandām devās orien-
tēties pa Saldus pilsētu, iepazīsto-
ties ar tās ievērojamākajām vietām. 
Saldus Mūzikas un mākslas skolas 
ēkā bija pasākums “Dzīvās biblio-
tēkas”, kur notika tikšanās ar bied-
rības “Latvijas Ģenerāļu klubs” 
biedriem un karavīriem, iepazīstot 
Nacionālo Bruņoto spēku ikdienu 
un darbu starptautiskajās misijās, 
kā arī vairāk uzzinot par Valsts un 
pašvaldības policijas, Rekrutēšanas 
centra, Jaunsardzes centra ikdienu.   
  Par dalību radošo darbu kon-
kursā “Mans novadnieks – Neatka-

rības kara un Brīvības cīņu dalīb-
nieks” tika apbalvoti 286. Bārbeles, 
Strautiņu, Valdemārpils, Brocēnu 
mazpulki un Daugmales mazpulks 
“Dzirkstelīte”.    
  Bija iespēja apskatīt Nacionālo 
Bruņoto spēku, Valsts policijas, 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta, Valsts robežsardzes die-
nesta ieroču un ekipējumu disple-
jus, kā arī klātienē vērot Latvijas 
Gaisa spēku helikopteru. Latvijas 
Ģenerāļu klubs un Saldus novada 
pašvaldība pasniedza pateicības 
pasākuma dalībniekiem.

 Visi vienojās kopīgā lāpu gājie-
nā pa Saldus pilsētas ielām līdz 
Oskara Kalpaka laukumam, kur 
notika noslēgums. Muzikālos 
priekšnesumus sniedza Jūras Spē-
ku orķestris. Apsveikumu pasāku-
ma dalībniekiem bija atsūtījis Lat-
vijas Valsts prezidents Egils Levits.  
Noslēgumā dalībnieki, organizato-
ri, interesenti  no rokas rokā node-
va ceļojošo lāpu. Noslēdzoties šim 
lāpas ceļam,  Saldus novada domes 
priekšsēdētājs Māris Zusts svinīgi 
dāvāja ceļojošo lāpu Ilūkstes nova-
da pārstāvjiem, kas 2020. gadā or-
ganizēs šo pasākumu Ilūkstē.

Pieredzes apmaiņā Somijā
LidiJA SteBere, iLZe LudviGA,  

SAndrA BuLiņA

2019. gada 12.16. augustā Lat
vijas Mazpulki organizēja mazpul
ku vadītāju pieredzes apmaiņas 
braucienu  “Mazpulki, 4H un iz
glītība Somijā”. Devāmies uz Loi
mas pilsētu Somija Dienvidrietu
mu reģionā.

tallinas vecpilsēta – 
prāmis – Somija

Pirmie neaizmirstamie mirkļi, ie-
spaidi un emocijas. Devāmies cauri 
Tallinas vecpilsētai, vērojot šaurās, 
bruģētās ieliņas, apbrīnojot baznīcas 
ar lepnajām, gotiskajām smailēm, 
burtiski saplūstot ar šo vidusslaiku 
valdzinošo atmosfēru. 

Braucienā ar prāmi izbaudījām 
jūras bezgalīgos plašumus un nepa-
cietīgi gaidījām Ziemeļeiropas pērli 
- Helsinkus. 

Somijā mūs laipni sagaidīja un uz-
ņēma latviete Ilze Liepiņa-Naula, ļoti 
zinoša, nesavtīga un sirsnīga, jau ie-
priekš pazīstama Latvijas Mazpul-
kiem. Dzīvojām guļbūves mājiņās 
labiekārtotā kempingā Loimas 
Evanģēliskās Tautskolas vidusskolas 
nometņu vietā pie Melnā ezera. Katra 
diena bija saplānota un pārdomāta.

 
Ko redzējām Loimas pamatskolā

Loima nedaudz līdzinājās  mūsu 
Zemgales līdzenumam, tikai lielie, 
plakanie akmeņu laukumi  mums ik 
pa laikam atgādināja, ka esam cie-
mos.

Par Somijas izglītības sistēmu un 
praksi priekšstatu guvām, apmeklē-
jot  Loimas pilsētas pamatskolu, kur  
1.-6.klasē mācās 390 skolēn, strādā 

50 darbinieki. Skolā interešu pulci-
ņu nav, tam ir paredzētas mākslas, 
mūzikas, sporta skolas. Vecāki paši 
ved savus bērnus uz nodarbībām un 
sacensībām, kā arī piedalās sacensī-
bu un citu aktivitāšu norises organi-
zēšanā.  
   Skolai ir piešķirts zaļais karogs, 
tas nozīmē, ka šeit nozīmīgas ir  rū-
pes par dabu. Pārsteidza pie skolas 
novietoto velosipēdu skaits. Direk-
tors skaidroja, ka katrs skolēns uz 
skolu dodas ar velosipēdu. Drošība 
ir pirmajā vietā, tāpēc vestes un ķi-
veres ir neatņemama tērpa sastāvda-
ļa. Visos starpbrīžos 15 minūtes sko-
lēni dodas ārā,  svaigā gaisā paspor-
tot,  atpūsties. Īpaši interesants šķita 
fakts, ka visi skolas telpās pārvieto-
jas ar zeķītēm (grīdas ir apsildāmas).  
Skolā ir “BREIKERI’’, proti, aktīvie 
skolēni no 4. un 5. klasēm, kuri uz-
ņemas atbildību un iniciatīvu iesais-
tīt citus sportiskās aktivitātēs.

Visiem pirmklasniekiem ir 
“krustvecāki” no 5. klases. Tas ir 
veids, kā lielākie bērni palīdz maza-
jiem iejusties skolā.

 Šogad Somijā skolas gaitas sākās 
13.augustā. Vasaras brīvlaiks ir tikai 
2 mēneši. Skolas telpas ir skaistas, 
izremontētas, gaišas. Interaktīvās 
tāfeles un projektori bija redzami 
lielākajā daļā kabinetu. Mājturības 
stundas zēniem un meitenēm no-
tiek kopā. Šuj, izšuj, tamborē, ada, 
urbj, skrūvē gan meitenes, gan zēni. 
Prieks bija skatīties, un radās vēlē-
šanās, lai arī mūsu skolās tā būtu!

iepazīstot saimniekošanas un 4H 
klubu darba labās prakses piemērus

Lietainā rītā braucām iepazīties 
ar galvenajiem ražošanas principiem 

liellopu fermā. Šīs saimniecības 
īpašnieks Tuomass Lankinens, kurš 
ir arī Loimas Evanģēliskās Tautas 
augstskolas direktors, pastāstīja, kā 
notiek sadarbība ar 4H klubu. Ik pa 
laikam viņi ir viesģimene, kura uz-
ņem jauniešus no dažādām valstīm.

Loimas Evanģēliskajā Tautas 
augstskolā mūs ļoti laipni uzņēma 
skolotāji un direktors Tuomass Lan-
kinens, pastāstot par skolas darbības 
principiem. Vienojāmies kopīgā 
dziesmā.

Somu tautas sadzīvi mums bija 
iespēja redzēt un izprast, viesojoties 
mūsu gides Ilzes Liepiņas – Naulas 
saimniecībā. Ģimene dzīvo senā 
mājā, kuru pamazām  restaurē. Ēka 
sevī slēpj  vēsturisku informāciju. 
Bijām pateicīgi par brīnišķīgo uz-
ņemšanu, gardajām vakariņām un 
gūtajiem iespaidiem.  

Viena no ceļojuma dienām bija 
veltīta 4H klubu darbam un  labās 
prakses piemēriem. Dalījāmies pie-
redzē par 4H organizācijas darbu  
Latvijā un Somijā. Somijas Dabas 
muzejā ir plaša iespēja mazpulkam 
darboties gan ar pieejamo ekspozī-
ciju daudzveidību, gan interaktīvām 
programmām.   
 Somijas garšu sajutām ar kaņepju 
snakiem jeb čipšiem pie Loimas 
mazpulka vadītājas Sari Palomaki - 
Raitalas.

Runājot par mazpulcēnu apmācī-
bu dārzkopībā un lauksaimniecībā, 
bija vērojamas dažādas atšķirības. 
Turku mazpulks mums prezentēja 
mazpulka iekļaušanos pilsētas maz-
dārziņu sektorā, kurā viņi var iepa-
zīt auga attīstības stadijas, izkopjot 
savu dārza daļu. Bērnudārza bērni 
mazdārziņos sadarbojas ar  senio-

riem, gūstot abpusēju labumu.  Ar to 
iepazīstināja Turku mazpulka vadī-
tāja Saija Ojensuu.

* * *
Emocionāla bija iepazīšanās ar 

ikdienas norisēm Somijas bērnu na-
mā. Valsts ļoti rūpējās par šāda tipa 
iestādēm gan finansiāli, gan perso-
nāla nodrošinājumā, gan sadzīves 
apstākļu ziņā. 

Apmeklējot Loimas Citynuokkari 
- pilsētas jaunatnes centru, varējām 
salīdzināt un lieliski novērtēt katras 
valsts kopīgo un atšķirīgo. Somijas 
jaunieši jaunatnes centru izmanto 
kā lielisku vietu atpūtai kopā ar 
draugiem, turpretim latviešu intere-
šu centros jaunieši dodas apgūt kā-
das konkrētas prasmes dažādos pul-
ciņos pedagogu vadībā.  

neliels ieskats 
turku un Helsinkos

Turku apmeklējām Vēstures un 
mūsdienu modernās mākslas mu-
zeju. Izrādījās,  ka šajā dienā Turku 
pilsētā svin “Mākslas dienu” ! Tir-

dziņu vilinājums, ielu koncerti, ga-
rāmslīdoši kuģīši pilsētas kanālā  
papildināja pilsētas burvību un So-
mijas vienreizību, ko izjutām un iz-
baudījām no sirds.  Ar lielu interesi 
apmeklējām pilsētas tirgu, kas ir pil-
sētas un tautas vizītkarte.

Pabijām Muminu saliņā. Vakari-
ņu laikā varējām jūsmot par  burvī-
gu saulrietu.

Helsinkos nedaudz varējām ielū-
koties ostai tuvu izvietotajā  tirdzi-
ņā. Skaistās, arhitektūras pērlēm 
bagātās pilsētas apskate kļuva vēl 
lieliskāka, pateicoties atsaucīgajam 
un zinošajam šoferītim Helmutam.  
Liels paldies viņam par to!

Paldies  šīs ekskursijas organiza-
toriem un atbalstītājiem! Lai iegūtās 
zināšanas un pozitīvās izjūtas noder 
darbā katrai no mums!

Projekts īstenots  Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2019.
gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.
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LAiLA ZupA,  

AKtivitāšu KoordinAtore

Latvijas Mazpulku darbības ne-
atņemama sastāvdaļa ir mūsu brīv-
prātīgie.  Tieši tāpēc ir svarīgi re-
gulāri uzlabot viņu zināšanas, 
sniegt jaunas iespējas sevis pilnvei-
došanai, kā arī piedāvāt jaunu 
prasmju apguvi.   
  Šoruden brīvprātīgajiem bija ie-
spēja piedalīties trīs semināros ka-
pacitātes stiprināšanai projekta 
“Varam vairāk!” ietvaros. 

Semināri notika 11. oktobrī 
Saulesdārzā, 18. oktobrī Biržos, 24. 
oktobrī Valdemārpilī.

To ietvaros jaunieši apguva mū-
su darbam aktuālas tēmas.  Elīna 
Jogure vadīja nodarbību “Koman-
das darbs, pienākumu sadale un 
atbildību deleģēšana jauniešiem”. 

Ar  mazpulku projektu metodēm 
un vērtēšanas metodiku saskaņā 
ar 2019. gada projektu vērtēšanas 
nolikumu iepazīstināja  Gundega 
Jēkabsone un Ilze Jukņēviča. “Vi-
des aktivitātes darbā ar jauniešiem 
- nodarbību sagatavošana, meto-
dika, pienākumu sadale”- šī bija 
Lailas Zupas vadīto nodarbību tē-
ma. 

Semināros jaunieši iepazinās ar 
vides aktivitātēm “Lauku sēta”, 
“Zirnekļa tīkls”, “ Izlietoto resursu 
un iegūto rezultātu analīze”, “Ilgst-
pējīga augsne” un “Dārza ziedi”. Šīs 
aktivitātes tika izmēģinātas, lai vē-
lāk tās varētu veiksmīgi vadīt bēr-
niem un jauniešiem LM rudens 
forumos. 

Kopumā šādi semināri ir nepie-
ciešami, lai ne tikai esošie brīvprā-
tīgie pilnveidotos, bet arī tāpēc, lai 

jaunie biedri veiksmīgi varētu ie-
kļauties Rīgas klubiņa darbā un 
izprastu mazpulku darba specifi-
ku. 

Dalībnieki atzina, ka uzzinājuši 
vairākas lietas, kuras iepriekš nebi-
ja izpratuši pilnībā vai arī vispār 
par tām nebija zinājuši. Visi kā 
viens piekrita, ka šādi semināri ir 
nepieciešami vēl. 

Pasākumus finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts

budžeta līdzekļiem.

Stiprinot brīvprātīgo kapacitāti

Izauguši Latvijai 2019
AGneSe SMiļģe,   

rīGAS KLuBiņA BrīvprātīGā 

Šoruden tradicionālās brīvprā-
tīgo apmācības „Izauguši Latvijai!” 
norisinājās no 15. līdz 17. novem-
brim Kuldīgā, kur viesmīlīgi mūs 
uzņēma Kuldīgas jauniešu māja. 

Apmācības iesākās 15. novembra 
pievakarē, kad jaunieši satikās Rīgā 
un Tukumā, lai kopīgi uzsāktu pie-
dzīvojumiem bagātu ceļu uz Kuldī-
gu. Katrai kompānijai, kas devās 
kopā, tika doti uzdevumi pa ceļam 
no Rīgas un  Tukuma uz Kuldīgu, 
kā arī svecīšu iedegšana dažādās 
piemiņas vietās, lai pieminētu Lat-
vijas brīvības cīņu kareivjus. Kā jau 
ierasts Rīgas Klubiņa jauniešiem, 
tie ieradās pa tumsu. Ieradušies jau-
nieši devās iekārtoties. Pirms vaka-
riņām katram bija jāuzraksta savs 
piedzīvojums, atmiņu stāsts, kas ir 
piedzīvots, esot Rīgas Klubiņā. Šo 
vakaru aizvadījām, spēlējot iepazī-

šanās, saliedēšanās un galda spēles, 
kā arī mēmo šovu ar tematu par 
jauniešu tiesībām.

Otrā diena iesākās ar aizrautīgu 
ekskursiju Ainas Zutes pavadībā 
pa Kuldīgu, kas ir viduslaiku maz-
pilsētas šarms. Protams, tika arī 
apskatīts Kuldīgas un visas Latvijas 
lepnums - Ventas rumba, platākais 
ūdenskritums Eiropā, un senais 
ķieģeļu tilts, kas ir viens no Kuldī-
gas simboliem. 

Pēcpusdienā Rīgas Klubiņa jau-
nieši tikās ar lēmumu pieņēmē-
jiem. Tikšanās laikā norisinājās 
diskusija par jauniešu tiesībām, ko 
jaunieši zina par savām tiesībām, 
kā viņi tās izmanto, ko lēmumu 
pieņēmēji sagaida no jauniešiem, 
kā arī diskutēja par to, kā kopā 
stiprināt Latvijas novadus.

Turpinājumā Rīgas Klubiņa 
brīvprātīgie kopā ar grafisko dizai-
neri Madaru Jankoviču, kura ir 
Mazpulku brīvprātīgā ar bagātu 

pieredzi, analizēja un veidoja “Uz-
drīksties iesaistīties1” izvērtējuma 
kampaņu. Jauniešiem tika dots uz-
devums no sešu  novadu vizīšu at-
ziņām izveidot idejas sociālo tīklu 
kampaņai un foto izstādei. 

“Izauguši Latvijai” tradīcija ir 
svinīgi patriotiskās vakariņas, ku-
ras mēs gatavojam paši. Brīvprātī-
gie jaunieši tika sadalīti darba gru-
piņās: krekliņu apdruka, vakariņu 
gatavošana, telpas noformēšana, 
vakara vadīšana, prezentācijas, 
spēles. Svētku telpa tika skaisti iz-
rotāta. Svētki nav iedomājami bez 
saldumiem, un pašcepta rulete bija 
burvīgi garda, pie tam  vizualizēta 
Latvijas karoga krāsās. 

Sveču gaismā norisinājās svētku 
vakars, dziedot Latvijas un Latvijas 
Mazpulku himnas, kopīgi vienojo-
ties patriotiskās dziesmās, uzrunās 
un foto mirkļos. Tas patiesi radīja 
īstu svētku sajūtu. 

Trešajā dienā mūsu pēdējais, bet 

ne mazāk svarīgais veicamais uz-
devums bija grupās izvērtēt pro-
jektu “Uzdrīksties iesaistīties” – 
kopumā un katru aktivitāti atseviš-
ķi, semināru “Izauguši Latvijai”, kā 
arī citus šī gada Mazpulku pasāku-
mus, to plusus un mīnusus, un iz-
teikt jaunus ieteikumus, kā uzlabot 
nākamo darbību.    
 Noslēgumā katrs brīvprātīgais 
saņēma sertifikātu, kas apliecina 
dalību Latvijas Mazpulku brīv-
prātīgo apmācībās “Izauguši Lat-

vijai 2019”.
Paldies visiem Rīgas Klubiņa 

jauniešiem, kuri piedalījās un palī-
dzēja tapt lieliskam apmācību se-
mināram, un Kuldīgas Jauniešu 
mājai par viesmīlīgo uzņemšanu!

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” 
ir finansēts ar Eiropas Komisijas 
programmas “Erasmus+”, kuru 

Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu

aģentūra, atbalstu.

LAiLA ZupA,  

AKtivitāšu KoordinAtore

Septembrī noslēdzās projekts 
“KompetencES”, kura mērķis bija 
jauniešu personas pilnveides ap-
mācības. Projekta dalībnieki bija  
no reģioniem nākušu jauniešu 
grupa, kuriem bija nepieciešams 
papildus iedrošinājums un kompe-
tences, lai iekļautos galvaspilsētas 
dzīvē, mūsdienu mainīgajā sabied-
rībā un konkurējošajā izglītības un 
darba tirgū Rīgā. 

Apmācība īstenojās 13 nodarbī-
bās. Tika izmantotas neformālās 
izglītības metodes un pašizvērtē-
jums pēc 8 pamatkompetenču 
principiem. Plānotās aktivitātes 
palīdzēja celt jauniešu pašapziņu 
caur dažādajām nodarbībām gru-

pā, gan arī individuālā darba laikā.
Nodarbības tēmas par komuni-

kāciju prasmēm, lai saskarsme ar 
citiem būtu efektīva, par to, kā stip-
rināt savu pārliecību un panāku-
mus, kā uzstādīt  efektīvus mērķus, 
vadīja personīgās izaugsmes trene-
ris  Reinis Kristiāns Širokovs. Per-
sonīgās izaugsmes centra “SPIIKI-
IZI” dibinātājs un eksperts Āris 
Birze vadīja nodarbības par tēmām, 
kā radīt apmaksātu hobiju, “nogali-
nāt” negatīvās domas, prokrastinēt 
gudrāk,  neatlikt mērķus. Tēmas 
par to, kā neapjukt karjeras labirin-
tos, kas ir karjeras konsultācija, kā 
izzināt sevi, vadīja karjeras konsul-
tante Irīda Morozova. Par brīvprā-
tīgo darbu Latvijā un  videi drau-
dzīgu ikdienu un pasākumu orga-
nizēšanu nodarbības vadīja Austra 

Pavāre, par līderpratības un runas 
prasmju attīstību - Laila Zupa, par  
neformālo izglītību, tās metodēm 
un projekta noslēguma aktivitāti 
vadīja Elīna Jogure un Ilze Jukņēvi-
ča no Latvijas Mazpulkiem. Dāmas 
dalījās  ar savu brīvprātīgā darba 
pieredzi un vadīja aktivitātes, kas 
palīdz iejusties Mazpulku brīvprā-
tīgaja darbā un Rīgas klubiņā. 

 Noslēgumā jaunieši izveidoja 
informatīvu bukletu par iegūtajām 
atziņām, kas mudina jauniešus ne-
padoties pie pirmajām grūtībām 
un rast risinājumu.

Projekts “KompetencES” tiek 
līdzfinansēts Rīgas domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta departa-

menta Sabiedrības integrācijas 
programmas ietvaros”.

Noslēdzies projekts “KompetencES”
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Klubiņš mācās, 
lai mācītu
LAiLA ZupA

13. un 14. jūlijā norisinājās Maz-
pulku brīvprātīgo – līderu apmācī-
bu seminārs,  kurā piedalījās   Rī-
gas klubiņa jaunieši no visas Latvi-
jas. 

Semināra mērķis bija  apgūt jau-
nas prasmes un iemaņas, lai  vasa-
ras nometnē vadītu un organizētu 
dažādas aktivitātes. Pirmajā dienā 
bija iepazīšanās un saliedēšanās 
aktivitātes Staļģenē un tās apkār-
tnē. Seminārā bija iespēja arī iepa-
zīt citu tautu kultūru un pilnveidot 
angļu valodu, jo dažādas aktivitā-
tes notika kopā ar ārzemju jaunie-
šiem no projekta “Mājas” un trim 
jauniešiem no Amerikas.  
  Otrajā dienā jaunieši izzināja, 
kāds ir labs līderis, kādas ir viņa  
stiprās un vājās puses, kādas pras-
mes ir nepieciešamās, lai varētu 

sadarboties ar citiem.  Notika 
darbs grupās, kur jaunieši izvēlē-
jās aktivitātes, kuras rīkos un  va-
dīs nometnes dienās. Tika veikti 
arī praktiskie darbi un iekārtota 
nometnes vieta Staļģenes vidus-
skolas pagalmā un sporta lauku-
mā.    

Šī bija lieliska iespēja jauniešiem 
sadraudzēties un kopīgi rīkot no-
metnes aktivitātes, veicināt brīv-
prātīgā darba prasmes. Lūk, dažas 
brīvprātīgo atziņas: “Mēs esam lie-
liska komanda, ar lielu enerģiju. Ja 
viss ir mierīgi un ir izdarīts, tad RK 
tāpat neiet gulēt - atrod citas no-
darbes.”

Projekts īstenots  Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019.gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros

pAtrīciJA prinduLe,  

rīGAS KLuBiņA BrīvprātīGā

“Jauns līderis laukos” ir ikga-
dējas jauno biedru apmācības, 
kurās tiek apgūtas visdažādākās 
prasmes. Aizvadītajā rudenī 
“Jauns līderis laukos” notika no 
27. līdz 29. septembrim  “Pikšās”, 
kas ir Latvijas Mazpulku organi-
zācijas dibinātāja Kārļa Ulmaņa 
dzimtās mājas.

Jaunieši no visiem Latvijas no-
vadiem bija sabraukuši, lai kopā 
mācītos, ko nozīmē būt līderim 
un kā par tādu kļūt. Notika arī 
visādi citādi saliedējoši pasāku-
mi.   

Pēc ierašanās un iekārtošanās 
“Pikšās” pirmais vakars sākās ar 
sarunu par vēlmēm, ko jaunieši 
gaida no šī pasākuma un kārtības 
noteikumu izveidi. Ritēja saruna 
par brīvprātīgā darba iespējām 
un izaicinājumiem Mazpulkos. 
Tika diskutēts  par to, kā jāģērbjas 
uz mazpulku pasākumiem, kā jā-
uzvedas tajos un kā  jāizturas pret 
uzticēto darbu. Neizpalika arī 
jautras spēles un komandas salie-
dēšanās aktivitāte “Dziesmu ka-
ri”. Tika izvēlētas divas populāras 
latviešu dziesmas, un jauniešiem 
pa pāriem bija jādodas uz dueli, 
lai  viens otru uzvarētu. Kas vi-
ņiem bija jādara? Ar austiņām 
ausīs un skaļu mūziku bija jāuz-
min dziesmu, kuru otrs lasa no 
lapas. Šī bija vēderu kutinoša un 
uzmanību piesaistoša aktivitāte. 

Nākamajā rītā jaunie līderi ie-
saistījās nodarbībās “NVO loma 
pilsoniskā sabiedrībā, brīvprātīgā 

darba iespējas, metodes, ieguvu-
mi” kopā ar personīgās izaug-
smes treneri Reini Kristiānu Ši-
rokovu. Pēc nodarbībām jaunieši 
atzina, ka tās bija pārdomām ba-
gātas un labprāt vēlreiz to atkār-
totu. Bija arī iedvesmojoši un uz-
runājoši, jo tika diskutēts par to, 
kā uzstādīt sev mērķus un kā tos 
sasniegt. Tēmā “Brīvprātīgā dar-
ba iespējas un izaicinājumi maz-
pulkos” jaunieši veica dažādus 
uzdevumus: devās ekskursijā pa 
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju, 
paralēli domājot jautājumus un 
pierakstot interesantākos faktus, 
lai vēlāk varētu izveidot datorizē-
tu testu. Rezultātā katra koman-
da izveidoja testu ar visdažādā-
kajiem jautājumiem gan saistībā 
ar Latvijas vēsturi, gan Latvijas 
Mazpulkiem.

Lai veicinātu jauniešu izpratni 
un iemaņas par atbildīgu vides 
resursu izmantošanu, līdzatbildī-
bu par klimata pārmaiņām un 
iespējām tās ierobežot, jaunie-
šiem tika dota iespēja izveidot 2 
video par šo tēmu. Jaunieši sada-
lījās divās grupās.  Viena  piedalī-
jās Rīgas Klubiņa brīvprātīgās 
Agneses Smiļģes veidotajās spor-
ta aktivitātēs, bet otra sāka ģene-
rēt idejas, kā būt videi draudzīgā-
kiem. Rezultātā jaunieši bija lie-
liski sadraudzējušies un pārbau-
dījuši savas fiziskās spējas, kā arī 
izdevās divi fantastiski videokli-
pi, kuri ir atrodami Latvijas Maz-
pulku Facebook lapā un  Youtube 
kanālā.

 Vakars izvērtās pavisam jaut-
rās noskaņās, jo jaunajiem brīv-

Jauns līderis laukos

prātīgajiem tika sarīkotas nelie-
las ”iesvētības”, kurās pārbaudī-
jām topošo līderu reakciju stresa 
situācijās. Pārliecinājāmies, kā 
jaunieši spēj aizstāvēt savu vie-
dokli, kā arī pārbaudījām viņu 
reakciju uz negaidītākajiem no-
tikumiem. Pēc iesvētībām jau-
nieši piekrita, ka šī būs jaunā 
“Jauns līderis laukos” apmācību 
tradīcija. Vakarā  notika muzikā-
lais improvizācijas vakars jeb 
popiela, kurā jaunieši pārtapa 
par slaveniem mūziķiem. Viņu 
uzdevums bija izlozēt kādu un 

izvēlēties dziesmu, ar ko saistās 
šis vārds, un tad to attēlot. Pēc 
smieklu pilnās popielas sākās fil-
mu vakars ar pašu izvēlēto fil-
mu.

Svētdienas rīta brokastis jau-
nieši iesāka ar pankūkām Rīgas 
Klubiņa brīvprātīgās Aivitas 
Smiļģes izpildījumā. Pēc lieliska-
jām brokastīm Elīna Jogure vadī-
ja aktivitāti “Vidē balstīta mācī-
šanās”, kurā jauniešiem bija ie-
spēja izprast, kā lietas, kas ir paš-
saprotamas, var izmantot vidē.  
    Apmācību “Jauns līderis lau-

kos” noslēgumā jaunieši apmie-
rināti  secināja, ka tās bija ļoti 
vērtīgas. Ir iegūtas jaunas pras-
mes, jauni draugi un jaunas ide-
jas nākotnei. Katrs jaunietis sa-
ņēma apliecību par veiksmīgu 
dalību  apmācībās, kuras galve-
nās koordinatores bija Laila Zupa 
un Austra Pavāre.

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds 

no Kultūras ministrijas piešķir-
tajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem.
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AnitA šĶeStere,                                                                                 

nAutrēnu MAZpuLKA vAdītāJA

2019. gadā sešu mēnešu maratonā 
no aprīļa līdz septembrim LLKC 
konkursā akcijā “Šodien laukos’’ 
1000 eiro vērtu balvu - ekskursiju 
vinnēja Nautrēnu mazpulks. Ekskur-
sija bija saplānota uz divām dienām.

Pirmās dienas ekskursijā devā-
mies uz Līgatni. No rīta agrumā gida 
pavadībā devāmies apskatīt dzīvnie-
kus Līgatnes dabas takās. Daudzi 
dzīvnieki baudīja brokastis. Uzkā-
pām skatu tornī, kur varēja redzēt 
lielu teritoriju no Gaujas nacionālā 
parka. Ekskursijas beigās izbaudījām 
atrakcijas, kurās viss bija saistīts ar 
mežu. 

 Tālāk braucām uz Līgatnes cen-
tru, kur atrodas izklaides vieta “Tīk-
lu parks’’. No sākuma pārvarot bai-
les, vēlāk pielāgojoties, izklaidējā-
mies šūpojoties, spēlējot spēles, 
bumbas 8 metru augstumā.

 Trešā pieturas vieta bija ‘’Padom-
ju laika bunkuri’’. Pa ceļam vēl ap-
skatījām alas un unikālos Līgatnes 
pagrabus. “Padomju laika bunkuros’’ 
bija Latvijas vēstures izziņas ekskur-
sija. Tad sekoja sātīgas pusdienas. 
Tālāk gatavojāmies realitātes spēlei 
“Objekts X’’. Katrai komandai bija 
jāpierāda saliedētība, komandas spē-
ja strādāt, loģiski domāt. 

Tā bija fantastiski pavadīta diena. 
Iegūtas zināšanas par dzīvniekiem, to 
paradumiem. Iepazīta literatūra, dzī-
vesveids, sakari par mūsu Latviju 50 
gadu garumā vēsturiskajā ekskursijā. 
Saliedējamies, darbojoties “Tīklu 
parkā’’ un pēc tam “Objekta X’’ spēlē.

Otrā ekskursijas dienā braucām 

1000 eiro balva – ekskursija

MārA KrAuLe,  

808.puZeS MAZpuLKA vAdītāJA

Netālu no Usmas pagasta Ilziķu 
ezera ir atjaunots viens no leitnan-
ta Roberta Rubeņa bataljona bun-
kuriem. To ir paveikuši Rubeņa 
fonda dalībnieki valdes locekļa 
Andreja Ķeizara vadībā. 

“No 1944. gada 14. novembra 
līdz 9. decembrim Ugāles, Usmas, 
Rendas un Zlēku pagastos notika 
sīvas kaujas starp vācu 16. armijas 
daļām, SD un SS vienībām (polici-
jas ģenerāļa Fridriha Jekelna vadī-
bā) un kureliešu vienības atsevišķo 
bataljonu, ko komandēja leitnants 
Roberts Rubenis. Rubenieši bija la-
bi bruņota un organizēta militāra 
vienība,- pāri par 600 vīru, kas ap-
zinājās sevi esam ārpus abām nai-
dīgajām okupācijas varām kā na-
cionāls spēks. Viņu izcīnītā kauja ir 
plašākā un ilgstošākā visā Latvijas 
nacionālās pretestības kustības vēs-
turē. Kā Latvijas Centrālās pado-
mes militārais spēks šī vienība guva 
plašu sabiedrības atbalstu un aplie-
cināja augstu morāli, cīnoties par 
demokrātiskas Latvijas valsts atjau-
nošanas ideju,” tā vēsta informācija 
par vēsturiskajiem 1944.gada noti-
kumiem šajos pagastos.

Katru gadu 14. novembrī plkst. 

Atceramies

Rudens labie darbi 
intA BALčūnA, 485.AnnenieKu  

un BērZupeS MAZpuLKu vAdītāJA

Dobeles novada Annenieku un 
Bērzupes mazpulkos čaklā darbā 
laiks kopš rudens aizritējis ļoti ātri. 
Abi mazpulki piedalījās Zemkopī-
bas ministrijas konkursā “Mūsu 
mazais pārgājiens”. Bērni iepazinās 
ar bērza koka izmantošanas iespē-
jām gan rūpnieciskā ziņā, gan mājas 
apstākļos. Paši mācījās pulēt bērza 
koka priekšmetus, pārliecinoties, ka 
galdnieka darbs nav no vieglajiem.  

Anneniekos mazpulcēni darbo-
jās vairāk ar kulinārijas ievirzi -  ie-
pazinās ar dažādām ābolu šķirnēm, 
paši veidoja izstādi, gatavoja gardu 
putukrējuma un ābolu kārtojumu. 
Zāļu tēju pēcpusdienā degustējām 
5 veidu zāļu tējas, iepazināmies ar 
to  ārstnieciskajām īpašībām. Katrs 
dalījās ar savas ģimenes “Zaļās ap-
tieciņas” tradīcijām. Citā pēcpus-
dienā cepām kraukšķīgās vafeles. 
Tradicionāli gatavojām un degus-
tējām dārzeņu salātus, iepazīstinot 
ar savu ģimeņu populārajām re-
ceptēm.Notika arī “Pagraba gardu-

miņu pēcpusdiena”. Jaunākais no 
mazpulcēnu kandidātiem Toms 
Ļebedevs cienāja visus ar ievārīju-
mu, kurš tā arī palika noslēpums, 
jo neviens nevarēja nosaukt ogas, 
no kurām tas pagatavots. Tie izrā-
dījās pīlādži.

 Mazpulcēnu projektus mūsu 
skolas rudens ražas skatē  veiksmī-
gi aizstāvēja lielākā daļa mazpulcē-
nu. Abos mazpulkos aktīvi doda-
mies makulatūras vākšanas ekspe-
dīcijās pa pagasta mājām.

Bērzupē čakli strādājām skolas 
dārzā. Tika vākti burkāni un sarka-
nās bietes, ieziemotas dālijas, puķu 
dobes un kastes. Piedalījāmies ru-
dens Lielās talkas akcijā “Iestādi 
savu laimes koku!” . Pie skolas ie-
stādījām kastani un pīlādzi. Pēc 
malkas sagatavošanas sakārtojām 
malkas laukumu, lai patīkami vi-
siem garāmgājējiem un braucē-
jiem. Jau vairākus gadus rūpēja-
mies par to mirušo skolotāju kapa 
vietām, kuriem vairs nav piederī-
go. Rudeņos nogrābjam lapas, sa-
kopjam pavasaros, ziemā pēc pute-
ņiem iztīrām kapu celiņus. 

ArnitA KAMpāne,cArniKAvAS 

MAZpuLKA vAdītāJA 

Konkursā “Mūsu mazais pārgā-
jiens 2019”, kuru rīko Zemkopības 
ministrija,  interešu izglītības pul-
ciņu un mazpulku grupā 2.vietu 
ieguva Carnikavas mazpulks. 

Konkursā bija jāpēta literatūra 
par  bērzu Latvijā un pasaulē, kā arī 
visi labumi, kurus cilvēks iegūst no 
bērza. Dalībniekiem bija  jādodas 
nelielā ekskursijā vai pārgājienā  

par šo pašu tēmu. Konkursa komi-
sijā bija pārstāvji no Valsts izglītī-
bas satura centra, Zemkopības mi-
nistrijas, AS “Latvijas Valsts meži”, 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
un AS “Latvijas Finieris” un publi-
cists Ēriks Hānbergs.

14. novembrī Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūtā “Silava” noti-
ka konkursa laureātu apbalvošana. 
Carnikavas mazpulks ieguva  bal-
vu 450 EUR, kuru izmantos, lai 
dotos kādā ekskursijā. 

“Mūsu mazais pārgājiens 2019”

uz Viļakas novada Šķilbēnu pagas-
tu. Zemnieku saimniecībā ‘’Kotiņi’’ 
mūs sagaidīja pats saimnieks. Gal-
venās agronomes pavadīti, izstaigā-
jām visu ražošanas teritoriju, sākot 
no tehnikas apskates līdz iegūtiem 
graudiem, sēklām un pārstrādes 
produktiem miltiem. Tālāk devā-
mies uz Rekavas dzirnavām, kur 
notika kulinārijas meistarklases no 

z/s ‘’Kotiņi’’ izaudzētās produkcijas. 
Grūbu biezenis, pupu kotletes, pu-
pu miltu pankūkas un pērļu grūbu 
saldais! Paši gatavojām un pēc tam 
visu izgaršojām. Liels paldies jāsaka 
smaidīgajiem, viesmīlīgajiem ‘’Ko-
tiņu’’ darbiniekiem. 

Paldies LLKC par konkursu un ie-
spēju apskatīt interesantās Latvijas 
vietas, jo bez atbalsta mēs to nevarētu.

16.00 Rubeņa fonds aicina intere-
sentus uz šo varonīgo kauju atceres 
pasākumu, kas noslēdzas ar lāpu 
gājienu un gardas zupas ēšanu.

808.Puzes mazpulka dalībnieki 
šajos atceres pasākumos ir piedalī-
jušies bieži. Šogad viņi sagatavoja 
un norunāja pasākuma tematikai 
atbilstošus dzejoļus. Kopā ar 
Andreju Ķeizaru esam pabijuši arī 
Roberta Rubeņa bataljona muzejā, 
kas atrodas Ugāles pagasta “Silma-
čos”,  un vasarā nakts pārgājiena 
laikā izstaigājām vairāku kilometru 
garu meža ceļa gabalu, pa kuru ru-

benieši devās no Usmas uz Rendu. 
 Šogad mūsu mazpulcēniem uz-

ticēja Latvijas karoga pacelšanu, 
un saņēmām Rubeņa fonda Atzinī-
bas rakstu par ieguldījumu Rubeņa 
bataljona piemiņas saglabāšanā. 

Atceres pasākumā piedalījās 
patriotisma fonda “Namejs” vadī-
tājs, aizsardzības ministra padom-
nieks militārajos jautājumos, biju-
šais Nacionālo Bruņoto spēku ko-
mandieris Raimonds Graube.  
Mazpulcēniem ar viņu izvērtās in-
teresantas sarunas, un kopā ar viņu 
varējām baudīt gardo zupu.
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SAndrA BuLiņA, StrAutiņu 

MAZpuLKA vAdītāJA

Strautiņu mazpulcēni noorgani-
zēja projektu “Dekoratīvas somi-
ņas, penāļa, iepirkuma maisiņa šū-
šana un dekorēšana ar mazpulka 
logo zīmi - āboliņa lapiņu”.

Projekta aktivitāte tika īstenota 
Alūksnes novada mazpulku no-
metnes laikā, jo ik gadu tajā viena 
diena tiek atvēlēta radošām darb-
nīcām.

Ieceres īstenošana aizsākās 
Alūksnes novada mazpulcēnu va-
saras nometnē Bejā, kad 30 maz-
pulcēniem no Bejas, Ziemeru un 
Strautiņu mazpulka ar šī projekta 
atbalstu bija iespēja pašiem sev 
uzšūt praktisku, daudzreiz izman-
tojamu iepirkuma maisiņu un ra-
doši izdekorēt to ar mazpulka 
simbolu - āboliņa lapiņu un mācī-
ties veikt auduma apdruku ar šab-
lona tekstu un zīmogu izmantoša-
nu.

 Katrs mazpulcēns varēja sev pa-
gatavot vienu vai vairākas somiņas 
ar rāvējslēdža aizdari un iepirkuma 
maisiņu. 

Mēs sagatavojām piegrieztnes 
somiņai un maisiņam, teksta un 
logo trafaretus,   zīmodziņus un  
sūklīšus, audumu, rāvējslēdžus, 
pogas, lentītes. Pēc sašūšanas un 

ALiSe ērStiĶe, StAļģeneS  

MAZpuLKA dALīBniece

Staļģenes mazpulkā viena no ru-
dens gaidītākajām tradīcijām ir 
Mārtiņu nakts. Arī 2019. gada 8.-9. 
novembrī notika jautrā un bagātā 
Mārtiņnakts.

 Mārtiņu nakts ir slavena ar dažā-
dām aktivitātēm, nodarbībām. 
Piektdienas pēcpusdienā lieli un 
mazi sabrauc “Jaunlīdumos”, lai ko-
pīgi izbaudītu pasākumu. Pati pirmā 
un galvenā lieta ir istabiņu un gultu 
sadalīšana, lai būtu kur pa nakti ne-
daudz pagulēt, spoku stāstus pastās-
tīt vai vienkārši patusēt ar draugiem. 
Pēc iekārtošanās ir noteikumu ap-
spriešana, iepazīšanās ar plānu, sa-
dalīšanās grupās un launags. 

Sākas galvenās aktivitātes – rok-
darbi. Tad visi  savās grupiņās dodas 
taisīt dažādus rokdarbus četrās sta-
cijās – ādas, kvīlinga, filcēšanas un 
ķirbju gatavošanas, bet piektajā ga-
tavo ēst un  paši pēc tam notiesā. 
Rokdarbi sanāk dažādi, jo katrs ie-
liek darbiņā savu raksturu, rūpību 
un izdomu.

  Pēc šīm pacietību un rūpību 
prasošajām aktivitātēm  ir nedaudz 

brīvā laika, un tad sākas kopīga mu-
zicēšana un rotaļās iešana  nodarbī-
bā kopā ar folkloras kopu “Liepāre”. 
Visi dzied  latviešu gadskārtu dzies-
mas, iet rotaļās, spēlē spēles un ga-
tavojas nākošās dienas koncertam, 
ko sestdienā atrādīt saviem vecā-
kiem. Pēc kārtīgas dancošanas visi  
paēd vakariņas, nedaudz atpūšas un 
gatavojas baisākajai pasākuma da-
ļai.

 Pie iekurtā ugunskura visi pulcē-
jas, stāsta spoku stāstus, lai pavisam 
bailīgi dotos spoku trasītē. Šogad 
bija ne tikai vienkārši jāiziet spoku 
trasīte, bet jāveic arī uzdevumi, ku-
ru atbildes jāiesniedz vadītājai. Pēc 
tām tika apbalvota bezbailīgākā un 
atraktīvākā grupiņa. 

 Pēc kārtīgas pastaigas svaigā gai-
sā pienākas “naksniņas”, un tad jau 
jāiet gulēt. Protams, tas ir “ļooti  sli-
dens pasākums” – gulēšana nav īsti 
iederīga Mārtiņnaktī, tāpēc guļ 
katrs atbilstoši savām spējām un 
gribēšanai, tik ar vienu noteikumu 
– jābūt klusiem un, galvenais,  savā 
istabiņā. 

 Pēc kārtīgi gulētas vai vispār ne-
gulētas nakts ir pienācis sestdienas 
rīts, kurā ir jāpaspēj veikt vēl dažā-

Mārtiņu nakts Staļģenē 

dus darbiņus. Sākumā jāpaēd bro-
kastis un jāizrunā svarīgais par pa-
gājušo dienu, nakti un jānoskaidro 
jaunās dienas plāns. Laiks izmēģi-
nāt koncertu,  iekārtot savu skaisto 
darbiņu izstādi un sakārtot savas 
mantas un istabiņas. Tad jau ierodas  
vecāki.

 Zālē skan koncerts ar pašu sarū-

pētajām dziesmām un rotaļām, ku-
rās aktīvi tiek iesaistīti arī skatītāji. 
Skolotāja pasniedz pateicības balvi-
ņas katram Mārtiņdienas dalībnie-
kam. 

Un tad pienācis viens no Staļģe-
nes mazpulka vērienīgākajiem pa-
sākumiem - rudens labumu izsole. 
Iet jautri  - vecāki  un sponsori  sa-

rūpējuši rudens veltes, ko tagad ar 
azartu paši veikli nosola par iespai-
dīgām summām. Pēc garās un gran-
diozās izsoles ir cienasts, ko paši 
mazpulcēni ir gatavojuši. 

Kad labi paēsts, iespaidi izrunāti, 
laiks posties mājup. Šādi pagājis 
mūsu mīļākais pasākums, ko nepa-
cietīgi gaida gan bērni, gan vecāki.

Mūsu ieguvums – šujmašīna 
un šūšanas prasmes

nogludināšanas tos dekorējām ar 
auduma kontūras krāsām un ap-
drukām.

Projektā iesaistījās lielākās maz-
pulka meitenes Arta Līga Sopule 
un Laila Ludviga, kuras palīdzēja 
mazākajiem mazpulcēniem darbo-
ties ar šujmašīnu.

Pēc šīs aktivitātes pabeigšanas 
šujmašīna aizvien ir ļoti noderīga 
un pieejama  Strautiņu mazpulcē-
niem arī dažādās ikdienas nodar-
bībās un kopējos mazpulku pro-
jektos. Šādus darbiņus varēs arī 

veikt pārējie mazpulcēni mācību 
gada garumā.

 Ar projektā iegādāto  šujmašīnu 
mūsu meitenes Agnese Veignere, 
Samanta Širaka, Laila Ludviga un 
Arta Līga Sopule sašuva 80 linu 
maisiņus dāvanām konferencei 
„Mazpulkiem Latvijā 90”.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros

AnitA LotiņA, viJcieMA un BiLSKAS 

MAZpuLKu vAdītāJA

Septembrī Vijciema un Bilskas 
mazpulcēni piedalījās biedrības 
„Latvijas  Mazpulki” atbalstītajā 
projektā “Vijciema un Bilskas 
mazpulku vērtību ekspedīcija”. 

Pasākums notika Valkas nova-
da Vijciema sākumskolā un zem-
nieku saimniecībā  „Ziediņi”.

 Viens no galvenajiem uzdevu-
miem bija vērtību meklējumi da-
žādās mazpulcēnu aktivitātēs un 
redzējumā.  Tāpēc pasākuma ie-
vada daļā Vijciema skolā  pēc 
mazpulku animācijas filmas „Kas 
ir Latvijas Mazpulki?” noskatīša-
nās un neliela ieskata mazpulcē-
nu vasarā izstrādātajos projektos, 
to īstenošanas  veiksmēs un ne-
veiksmēs,  tika atkārtoti  Latvijas 
Mazpulku vēstures svarīgākie da-
ti un pārrunāts Svinīgā  solījuma 
nozīmīgums, lai akcentētu maz-
pulcēnu piederības sajūtu organi-
zācijai. Kopīgi sarunā tika meklē-
tas svarīgākās mazpulcēnu iegū-
tās vērtības savā mazpulkā dar-
bošanās laikā. 

Aktivitāšu  turpinājums notika 
Vijciema pagastā zemnieku saim-
niecībā „Ziediņi”, kura saimnieko 
vairākās lauksaimniecības jomās: 
rožu, pujeņu, zemeņu, tomātu, 

rudens aveņu, vīnogu un mājput-
nu audzēšanā. 

Sākumā saimniece Sniedze Ra-
gže iepazīstināja mazpulcēnus ar 
saimniecības „Ziediņi” vēsturi 
gadsimta garumā. Apskatot plašo 
saimniecības teritoriju, mazpul-
cēni visvairāk pievērsa uzmanību 
lielajām rožu dobēm un tomātu 
siltumnīcām, kurās aug neparasti 
gari tomāti dažādās krāsās un 
formās. 

Tomātu degustācija sākās jau 
siltumnīcās un turpinājās arī to-
mātu darbnīcā, kurā saimniece 
sīkāk deva dažādas pamācības to-
mātu audzēšanā un izstāstīja in-
teresantus faktus par tomātiem. 
Nodarbības beigās mazpulcēni 
kopā ar saimnieci izvirzīja lauku 
saimniecības vērtības ( ģimenes 
kopā darbošanās, dažādu augu 
audzēšana, izaudzēta produkcija, 
ko pārdot, daudz darba, skaistas 
puķu dobes).

Kopīgām pusdienām sekoja 
mazpulcēnu pašu sagatavotās ro-
taļas un spēles. Kopīgi pavadītais 
laiks pagāja ļoti ātri.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros

Dodamies  
vērtību  
ekspedīcijā
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intA švAžA,  

Brocēnu MAZpuLKA vAdītāJA 

No 12. līdz 16. augustam notika 
Brocēnu mazpulka organizētās ra-
došās nodarbības “Latvijas patrioti 
2019”, kurās, sadalīti četrās grupās, 
piedalījās 38 dalībnieki 8 – 13 gadu 
vecumā no Brocēnu, Bikstu, Anne-
nieku, Striķu un Druvas mazpul-
kiem un grupu atbildīgie vadītāji 
Rainers Pavārs, Klāvs Zakevics, 
Velga Kusina, Līva Vidžupa, Sa-
manta Čukna, Edvards Gustavs 
Kalve, Valda Štāle, Ieva Stepe. Čet-
ras dienas notika dažādu profesiju 
iepazīšana, katru dienu visi iejutās 
arī jauno pavāru lomās, paši gata-
vojot pusdienas. 

Pirmdien mazpulcēni uzzināja 
par darbu valsts un pašvaldības ies-
tādēs. Tuvāk iepazīt ugunsdzēsēju 
ikdienu palīdzēja ugunsdzēsējs Gu-
nārs Zakevics, par policista darbu 
stāstīja policists Mārcis Liekmanis.
Savukārt Brocēnu novada domes 
priekšsēdētāja Solvita Dūklava no-
darbību dalībniekus uzņēma ciemos 
domē, kur parādīja un pastāstīja par 
pašvaldības darbu, cienāja ar kliņ-
ģeri un uzdāvināja suvenīrus. 

Otrdien tika iepazītas nodarbo-
šanās, kuras saistītas ar mākslu un 
amatniecību.  Rokdarbniece un 
veikala “Čiekurs” īpašniece Līga 
Rone – Cālīte pastāstīja par savu 
pieredzi, kā hobiju pārvērst bizne-
sā, kā arī iemācīja izgatavot rokas-
sprādzes. Māksliniece Anna Dobe-
le vadīja stikla vitrāžu veidošanas 
nodarbību, kurā katrs dalībnieks 
izgatavoja vairākus darbiņus. 
Amatnieks Zigmunds Zaļenko ie-
pazīstināja ar sietspiedes noslēpu-

Ar domām par nākotni

indrA ZvirBuLe,  

114. KroteS MAZpuLKA vAdītāJA 

Augusta nogalē 25 mazpulcēni no 
114.Krotes un Valdemārpils mazpul-
ka  piedalījās aizraujošā, teorētiski 
un praktiski izglītojošā pasākumā 
„Ozols izaug no zīles”.

Mazpulcēni iepazinās ar uzņēmēj-
darbības pamatprincipiem, tiekoties 
ar uzņēmējiem, vērojot ražošanas 
procesus.  Praktiski piedaloties dažā-
dās nodarbībās, viņi uzzināja, kā uz-
sākt biznesu ar minimāliem līdzek-
ļiem, izmantojot dabas resursus. 

Apmeklējot Priekules novada SIA 
„Miju” (Embūtes garšaugi), mazpul-
cēni mācījās atpazīt garšaugus un 
ārstniecības augus, uzzināja par to 
izmantošanu. Ieinteresējoša bija ie-
spēja izmēģināt savas praktiskās dar-
bošanās prasmes. Mazpulcēni  paga-
tavoja garšaugu maisījumu, skrubi, 
tēju maisījumu atbilstoši saviem 
dzimšanas datiem un pirts maisiņu. 
Viņi arī degustēja garšaugus.

Par dabas resursu jēgpilnu izman-
tošanu mazpulcēni pārliecinājās, ap-

Ozols izaug no zīles

miem, visi varēja apskatīt dažādus 
viņa darinājumus. Dalībnieki ap-
meklēja arī veikaliņu “Bodnīca” 
Brocēnu centrā.

Trešdien visi devās lauku uzņē-
mējdarbības iespēju izpētes brau-
cienā uz Remtes pagastu. Pie Rem-
tes skolas biedrības “Ideju kalve” 
pārstāves Sniedze Birgere un Irēna 
Daukste pastāstīja un parādīja Bas-
kāju taku ar garšaugu labirintu un 
nodarbību iespējām biedrības tel-
pās. Zemnieku saimniecībā “Kai-
jas” tās īpašniece Ieva Forstmane 
pastāstīja par lauku tūrisma piedā-
vājumiem savā sētā, varēja apmīļot 
un apskatīt dažādus mājdzīvniekus 
un mājputnus, kā arī izjāt ar zirgu. 
Noslēgumā mazpulcēni ciemojās 
viesu namā “Smuku muiža”.

Ceturtdiena bija radoša diena, 
jo tika izmēģinātas radošās profe-
sijas. Ciemos bija ieradusies rakst-
niece un dzejniece Ieva Samauska, 
kura pastāstīja par savu pieredzi 

rakstīšanā, kā arī grāmatu izdoša-
nā. Varēja arī nopelnīt balvas – 
grāmatas. Par iejušanos rūķu tēlos, 
vadot pasākumus bērnudārzos, sa-
vos noslēpumos dalījās Valda Štāle 
un Ieva Stepe. Visi dalībnieki saņē-
ma uzdevumus, kāds priekšne-
sums jāattēlo, un  pārģērbās dažā-
dos tēlos. 

Piektdien, kopīgās darbošanās 
noslēgumā visas grupas bija saga-
tavojušas priekšnesumus par sa-
vām nākotnes profesijām. Atmiņai 
katrs nodarbību dalībnieks saņēma 
savu fotogrāfiju no kāda mirkļa 
nedēļas laikā, kā arī balvas par ak-
tīvu piedalīšanos.

Liels paldies  visiem atsaucīga-
jiem cilvēkiem: tiem, kuri iepazīs-
tināja ar savām profesijām, grupu 
vadītājiem, Līvai Vidžupai un Ievai 
Stepei par fotografēšanu, SIA 
“Cannelle Bakery” par gardo lau-
nagu, Brocēnu novada jauniešu 
centram “Kopā” par sadarbību!

JāniS Bērtiņš, 29. ZieMeru 

MAZpuLKA vAdītāJS 

13. decembrī Viktora Ķirpa Ates 
muzejā uz Svinīgā solījuma svēt-
kiem pulcējās mazpulcēni no 29. 
Ziemeru, 196. Bejas, Strautiņu un 
Alūksnes mazpulkiem.

Svinīgo solījumu nodeva jaunie 
mazpulcēni no 29. Ziemeru un 
jaundibinātā Alūksnes BJC maz-
pulka “Pa Galms”. Viņiem tika pie-
spraustas mazpulcēnu nozīmītes. 
Pēc ceremonijas notika radošās 
darbnīcas “Zaļie pirkstiņi”, spēles,  
rotaļas.     

Šādi kopīgi notikumi stiprina 
Alūksnes novada mazpulku sav-
starpējo sadarbību un draudzību. 
Tiek  veicināta arī bērnu radoša 

Solījuma svētki Atē

GundeGA JēKABSone,  

iLvA KALniņA

29. novembrī Irlavas skolā izaug-
smes forumā  “4 H – četras vērtības 
Tavai dzīvei” pulcējās Džūkstes, Ir-
lavas, Slampes, Tumes, Pūres, Zan-
tes un Jaunpils mazpulcēni un vadī-
tājas. Kopā ar kaimiņpagastu maz-
pulcēniem Irlavas mazpulks svinēja 
arī savu 20 gadu jubileju. Irlavieši  
saņēma apsveikumus un dāvanu – 
Irlavas mazpulka vimpeli. 

Pēc tam jauniešus priecēja lielis-
kais “Street wariors” šovs ar savu  
pro grammu. Vēlāk mazpulcēni ie-
saistījās  radošās darbnīcās, kuras 
vadīja mazpulku brīvprātīgie no 
citām valstīm, un mājinieku piedā-
vātās aktivitātēs.

Šo mazpulcēnu aktivitātēm ba-

gāto svētku dienu finansiāli at-
balstīja Tukuma novada dome.

                    * * *
Savukārt mazpulku vadītājām no-

tika seminārs. Tajā  tika izvērtēti aiz-
vadītā gada sadarbības pasākumi  un 
pārrunātas jaunā gada aktivitātes.  
Irlavas mazpulka vadītāja Ilva Kalni-
ņa  dalījās pieredzē par Irlavas skolas 
dalību Tukuma novada jauniešu ini-
ciatīvu projektu konkursos. Gunde-
ga Jēkabsone iepazīstināja ar projek-
ta PuMPuRS pieredzi un Eiropas 
Solidaritātes korpusa (ESC) projektu 
iespējām veicināt kopienu attīstību, 
piesaistot brīvprātīgos darbam lauku 
kopienā, par Džūkstes mazpulka 
pieredzi, uzņemot brīvprātīgo no 
Portugāles, informēja par iespējām 
iesaistīt  aktivitātēs ESC jauniešus, 
kuri darbojas  Saulesdārzā. 

4H – četras vērtības 
tavai dzīvei

meklējot Lielbātas avotu Vaiņodē. 
Kooperatīvajā saimniecībā  „Dur-

bes Grauds” izzinošās un praktiskās 
nodarbībās mazpulcēni iepazinās ar 
nopietna biznesa priekšnosacīju-
miem un graudkopības nozari, sākot  
ar zemes apstrādi, sēklas nokļūšanu 
augsnē un beidzot ar  ražas novākša-
nu, sagatavošanu realizācijai un uz-
glabāšanai.

Viesošanās laikā zemnieku saim-
niecībā „Turaidas” skolēni iepazina 
garšaugu dārzu, iemācījās pīt zedeņu 
žogus, sagatavot un noformēt preces 
pārdošanai un uzzināja, kā pareizi 
žāvēt tēju.

 Mazpulcēni pilnveidoja prasmi 
strādāt komandā, izbaudīja sacensī-
bu garu, piedzīvoja neaizmirstamus 
un arī jautrus mirkļus.

darbošanās, jaunu prasmju apgū-
šana un sadarbošanās iemaņas.

Šie projekti īstenoti Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 

valsts budžeta finansējuma ietvaros

Irlavas mazpulcēni un vadītāja Ilva Kalniņa saka paldies par kopā saturīgi 
un sirsnīgi pavadīto laiku lieliskajām mazpulku vadītājām. 


