
Iestādi ozolu Latvijas 
simtgadei!           3. lpp.

Jaunajos mazpul-
kos – Solījuma 
svētki. 
                       2. lpp.

Šovasar – kopā ar 
Boņuku Malnavā. 
                     
                     12. lpp.

 vasara, rudens, ziema 2015Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Divas Ilzes un 
Inese Amerikā.          

                       5. lpp.

Paldiesvārdi uz gadumijas  sliekšņa
RAnDA MeDne, LAtvIJAS MAzpuLku 

pADoMeS pRIekŠSēDētāJA

Gada izskaņā gribas palūkoties uz to, kas 
šajā gadā labs izdarīts. Un jāsecina, ka bied-
rībā “Latvijas Mazpulki” aizvadīts vēl viens 
skaists, notikumiem bagāts gads, jo bijušas 
gan aizraujošas nometnes, gan lieliski foru-
mi, sporta spēles, mazpulku tikšanās ar no-
vadu domēm, dažādi semināri vadītājiem, 
mazpulcēniem, brīvprātīgajiem, Goda no-
mināciju aizstāvēšana un simtiem lielāku 
un mazāku pasākumu, kurus rīkojuši maz-
pulcēni kopā ar mazpulku vadītājiem.

Visi šie pasākumi radīti ar mīlestību un 
vēlmi dot jauniešiem un Latvijai kaut ko la-
bu. Un, lai tas viss varētu notikt, jāpateicas 
ļoti, ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir ie-
saistījušies.

 Pirmkārt, gribu teikt lielu paldies Latvi-
jas Mazpulku padomei un birojam - Ilzei 
Kļavai, Ilzei Jukņēvičai, Zanei Šteinbergai, 
Ārim Brencim, Baibai Mantiņai, Dacei Ru-
dzātei, Gundegai Jēkabsonei un Indrai Zvir-
bulei par lielo atbildību, ko šie cilvēki kopš 
gada sākuma uzņēmušies, par iedvesmojo-
šu darbu, atsaucību un oriģinālajām idejām, 
kas mums kopā rodas padomes sēdēs! 

Otrkārt, pateicība čaklajam Rīgas klubi-
ņam, jo viņu entuziasms un enerģija ir pa-
matā tam, lai Mazpulku pasākumi būtu labi 

organizēti un interesanti!
 Liels ir lepnums par mūsu kuplo maz-

pulku vadītāju pulku, kuru ikdienas darbs ir 
nenovērtējami svarīgs, lai Latvija būtu stip-
ra, attīstīta valsts, lai lauki būtu sakopti un 
jaunieši apgūtu būtiskas dzīves vērtības un 
turpmākai dzīvei noderīgas prasmes. 

Novēlu Jums svētkos pamanīt savu lielo 
padarītā darba apjomu, pateikt sev paldies 
par padarīto, jo tikai caur tādiem stipriem, 
gudriem cilvēkiem kā Jūs mēs esam tik spē-
cīga un augoša organizācija! 

Paldies mazpulcēniem, kuri šajā gadā iz-
virzīja sev kādu nozīmīgu mērķi mazpulcē-
na projektā un īstenoja to! Īpašs paldies, ja 
bez tam izdarījāt vēl kādu labu, nesavtīgu 
darbu savā pagastā, novadā!

 Vēl sirsnīgs paldies arī Saulesdārza darba 
rūķiem, kuri sakārto mūsu ciparus un papī-
rus! Un paldies visiem atbalstītājiem, kuri 
mums ir skolās, jauniešu centros, pagastu 
padomēs un novadu domēs, arī uzņēmumu 
vadītājiem, dažādiem speciālistiem un vien-
kārši līdzcilvēkiem, kuri nav atteikuši savu 
palīdzību vai padomu! 

Katrs mazais notikums atstāj savus krā-
sainos nospiedumus Lavijas Mazpulku vēs-
turē, caur tiem mēs mācāmies un padarām 
Latviju mazliet labāku.

Novēlu skaistus, sirsnīgus Ziemassvēt-
kus un iedvesmas bagātu Jauno gadu!

kāds bija projek-
tu gads 2015.
               8.-11. lpp.                      
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Laikraksts mazpulku dalībniekiem un 
vadītājiem.
reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipo-
grāfijā.
Izdevējs: biedrība “LaTVIJaS maZPULKI”.
redaktore: Silvija dorša. redakcija: Inese 
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Zane Šteinberga.
Izdošanu atbalsta arvīds bļodnieks  
un tautieši aSV. 

Iespiešana apmaksāta no projekta “maz-
pulkā. Latvijā. Pasaule.” finansējuma IZm 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“mazpulkam”, ezermalas 28,  
rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
datorsalikums: Olita Užane

paldies Amerikas Latviešu apvienības 
kultūras fondam par atbalstu avīzes 
tapšanā.

Laikrakstā publicēti: S. Āriņas, I. Balčūnas, A. Dzenes, S. Doršas, I. 
Jukņēvičas, A. Mencendorfas, E. Melnes, S. Purviņas, L. Meščanovas, Z. 
Šteinbergas un arhīva foto.

Šoruden “Pikšās”– ziedu Sprīdītis
BRenDA puRgAILe 

6. septembrī mēs, Valdemārpils 
vidusskolas mazpulcēni, braucām 
uz Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām 
‘’Pikšas’’, kur notika tradicionālais 
viņa atcerei veltīts pasākums. Ap-
skatījām viņa dzimtās mājas, kuras 
ir ļoti sakoptas. Tieši dzimtajās mā-
jās viņš smēla spēku un iedvesmu 
darbam Latvijas labā. Mājas tika at-
jaunotas, un 1995. gada 22. decem-
brī te atklāts muzejs.

Pasākums bija īpaši interesanti sa-
gatavots. Uzrunu teica Latvijas Zem-
nieku Savienības pārstāvis Augusts 
Brigmanis. LLU labākie studenti sa-
ņēma Kārļa Ulmaņa stipendiju. Īpaši 
mums patika jauktā kora ‘’Pa saulei’’ 
uzstāšanās. Braši dziedāja grupa 
‘’Tērvete’’ un Dobeles zemessargi. 
Šie vīri  izpildīja patriotiskas dzies-
mas, kuras lika mums padomāt par 
mīlestību pret savu dzimteni .

Mūsu, šurp ieradušos mazpulcē-
nu, tradicionāls uzdevums ir no lī-
dzi paņemtajiem ziediem veidot pa-
klāju. Zemgales zīmols, mūsuprāt, ir 
Sprīdītis, A. Brigaderes literārās pa-
sakas tēls. Tāpēc bijām gandarīti, ka 
mūsu mazpulka  ziedi palīdzēja iz-
greznot šo tēlu un vienu burtu vārdā 
“Latvija”. Pēc svinīgā pasākuma ap-
skatījām muzeju, gleznu izstādi. 
Mielojāmies ar gardo bukstiņu biez-
putru.

Interesants bija mājupceļš, jo ap-
skatījām lielu kukurūzas lauku , sko-
lotāja Anda mūs pat lielajā laukā 
nevarēja pamanīt. Apskatījām vare-
no Kaives ozolu. Pēc brauciena pār-
runājām redzēto. Valdemārpils maz-
pulcēni kopā ar savu vadītāju Andu 
nolēma, ka noteikti piedalīsimies arī 
citos pasākumos, jo esam iedvesmo-
ti un jaunām idejām bagāti. Uzskatu, 
ka tieši šādi pasākumi audzina pat-
riotismu.   

Apsolījums Latvijai, mazpulkiem un sev
Bijusī Jēkabpils BJC mazpulka 

izveidotāja un vadītāja Spodra 
Purviņa labprāt dalās savā pie-
redzē, kā brīvprātīgā gatava palī-
dzēt un nesavtīgi sadarbojas ar jau-
no mazpulku jaunajiem vadītājiem. 
Aizvien Spodru un viņas dzīves-
biedru Voldi sastopam Latvijas 
Mazpulku kopīgajos pasākumos, 
un viņus bez fotoaparāta nemaz 
nespējam iedomāties. Allaž mūsu 
avīzei Spodra sūta gan rakstus, gan 
fotogrāfijas, savulaik ieinteresēja 
rakstīt arī savus mazpulcēnus.

Šoreiz viņa mūs informē par to, 
kā šoruden divos nesen izveidotos 
mazpulkos aizritējuši pirmie Svi-
nīgā solījuma svētki.

Spodra uzskata:
“Mazpulkos  bērni un jaunieši 

mācās apzināties, ka zeme un darbs 
vienmēr ir bijuši un būs latviešu 
tautas drošākais  eksistences pa-
mats un stiprākais balsts. Mazpul-
ka dalībnieki katru darbiņu veic ar 
patikšanu, mīl, sargā un kopj savu 
Tēvzemi.

Ja Tu izproti šo kustību, tur esi 
iekšā ar sirdi un dvēseli.  Man sirdij 
mīļa ir mazpulku kustības pēctecī-

ba. Prieks, ka atjaunotajā brīvajā 
Latvijā  no  gadsimtu mijas maz-
pulka dalībniekiem izauguši  maz-
pulku darbu organizatori, kuri ar 
savu darbošanās prieku veicina  
šodienas mazpulcēnu vēlēšanos 
arvien piedalīties   kopējos Latvijas 
Mazpulku pasākumos, saliedējot 
mazpulku biedrību. “

MAZSALAcĀ
29. septembrī mazpulka svētkos 

piedalījās  visi Mazsalacas vidus-
skolas pirmo četru klašu skolēni. 
Svētki iesākās ar pirmklasnieces, 
Mazsalacas mazpulka kandidātes 
Rebekas Mitānes “Aitiņu projekta” 
prezentāciju. Rebeka kopusi un iz-
audzējusi īpašu aitiņu, aktīvi līdzi 
darbojusies  Aitkopju asociācijas 
organizētajās „Aitu dienās”.

Mazie mazsalacieši kopā ar  
mazpulka vadītāju Ivetu Krolli aiz-
vadījuši savu pirmo nopietno dar-
ba cēlienu, izstrādājuši un aizstā-
vējuši pirmos projektus.  Tāpēc 
Rebeka Mitāne, Roberts Murņiks, 
Monta Piģēna, Mareks Ozols, Pau-
la Kontratjeva, Adrians Soloveiko, 
Jūlija Krolle un viņu vadītāja ar sa-

viļņojumu gaidīja šo brīdi -  Svinī-
gā solījuma nodošanu, kuru vadīja  
Spodra Purviņa. Pēc tās visi dzie-
dāja Mazpulku himnu.

Skolas direktore  Zaiga Ivane  
pasniedza jaunajiem mazpulka da-
lībniekiem apliecības. Mazpulcēni 
saņēma žūrijas pateicības par veik-
smīgi aizstāvētiem projektiem. Se-
koja skolēnu pašpārvaldes apsvei-
kums  ar kaktusiņu dāvināšanu, 
novēlot katram to uzmanīt un  au-
dzēt, kā pienākas kārtīgam maz-
pulcēnam. Ar interesi visi ieklausī-
jās    Miķeldienas ticējumos, minēja 
mīklas, iesaistījās spēlēs un rotaļās. 

Katrs mazpulka dalībnieks 
draudzības aplī ar  Spodras dāvāto 
mazpulka talismanu izsacīja savas 
vēlmes, ko gribētu izdarīt kā maz-
pulcēns un ko novēl citiem. Noslē-
gumā – svētku pīrāgs ar ābolu su-
lu.

ĀBEļoS
Latvijas 97. dzimšanas dienai 

veltīto Ābeļu skolas svinīgo pasā-
kumu 16.novembrī īpaši gaidīja 
Raivo Stūrmanis, Luize Lāčplēse, 
Kristiāna Pavāre, Kristaps Enģe-
vīrs, Samanta Šimkūne, Elīna 
Strašnova, Kristiāns Ģeidāns, 
Anastasija Gelecka, Katrīna Amo-
la, Keita Iraide, Amanda Pitiļeviča 
un mazpulka vadītāja Sandra Uti-
nāne. Bērni ar savu uzvedību un 
darbu sevi  apliecinājuši un vēlas 
kļūt par pilntiesīgiem mazpulka 
dalībniekiem.  Viņi bija gatavi šajā 
svētku dienā  nodot mazpulka da-
lībnieka Svinīgo solījumu. 

 Sandras Utinānes vadīti, jaunie 
mazpulcēni ir izgājuši pārbaudes 
laiku, aktīvi darbojušies mazpulku 
nodarbībās. Liels prieks par Kris-
tiānu Pavāri, Luizi Lāčplēsi, Raivo 
Stūrmani, kuri jau izstrādājuši un 
realizējuši katrs pa diviem indivi-

duāliem projektiem, audzējot da-
žādas kultūras un savus projektus 
lieliski aizstāvējuši novada maz-
pulku forumos.

“Īpaši gribu uzteikt mazpulka 
priekšnieku Raivo Stūrmani, kurš 
20. oktobrī noorganizēja mazpulka 
tikšanos ar Valsts prezidentu Rai-
mondu Vējoni Jēkabpils tautas na-
mā, sveicot viņu ar  miķelīšiem 
Latvijas karoga krāsā  un izsakot 
vēlēšanos satikties ar prezidentu 

kādā no Latvijas Mazpulku liela-
jiem kopējiem pasākumiem,” stās-
ta mazpulku vecbiedre Spodra 
Purviņa.

Pēc Svinīgā solījuma nodošanas, 
kuru vadīja Spodra Purviņa, savu 
apņemšanos jaunie mazpulcēni 
apstiprināja ar parakstu Svinīgā 
solījuma grāmatā. Tagad katrs 
mazpulcēns var lepoties ar maz-
pulka nozīmīti un dalībnieka ap-
liecību. 
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Projekts “Augsim savam nova-
dam” ir Eiropas Savienības program-
mas Erasmus+ finansēts projekts, 
kuru īsteno biedrība “Latvijas Maz-
pulki” laikā no 2015. gada 1. septem-
bra līdz 2016. gada 1. martam. Pro-
jekts tiek rīkots ar mērķi veicināt 
strukturētu dialogu starp jauniešiem 
un lēmumu pieņēmējiem, kā arī at-
bildīgajiem par jaunatnes jomu, lai 
jaunieši apzinātos, kādu devumu vi-
ņi sniedz savai un novada attīstībai, 
mudinātu jauniešus darīt vairāk sa-
vam novadam vajadzīgus darbus un 
iedvesmotu pašvaldības atbalstīt šo 
jauniešu darbus un idejas, lai kopī-
giem spēkiem uzlabotu sava novada 
iedzīvotāju dzīves.

Šis projekts tika finansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šīs publikā-
cijas [paziņojumi] atspoguļo vienī-
gi autoru uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ie-
tvertās informācijas jebkuru iespē-
jamo izlietojumu.

Daugavpils novadā - 
prieks par sadarbību 
 

RAnDA MeDne, pRoJektA “AugSIM 

SAvAM novADAM” vADītāJA

 
Daugavpils novada domes pār-

stāvji un lielākās bērnu un jauniešu 
organizācijas “Latvijas Mazpulki” 
biedri 15.septembrī diskutēja par to, 
kā Daugavpils novada mazpulki var 
palīdzēt savam novadam attīstīties. 
Šī bija pirmā no astoņām reģionāla-
jām diskusijām projekta “Augsim sa-
vam novadam” ietvaros.

Diskusijā piedalījās Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Arvīds Kucins, tautsaimniecī-
bas komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Rasčevskis, Daugavpils novada izglī-
tības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša 
un interešu izglītības metodiķe Jo-
lanta Urbāne, Naujenes pagasta pār-
valdes vadītāja Ināra Miglāne,  Salie-
nas pagasta pārvaldes pārstāve Oksa-

na Parfjonova, novada skolu direkto-
ri, mazpulku vadītāji un mazpulcēni 
no Kalupes, Naujenes, Višķu, Salie-
nas un Biķernieku pagastiem, kā arī 
Latvijas Mazpulku padomes priekš-
sēdētāja Randa Medne un biedrības 
brīvprātīgie.  Diskusiju vadīja mode-
ratore Austra Pavāre. 

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi 
par sadarbību un iespēju kopīgi - 
mazpulcēniem un lēmumu pieņē-
mējiem - spriest par sava novada at-
tīstību. Jaunieši uzzināja, kā domē 
tiek pieņemti lēmumi, to, ka arī viņi 
paši var sniegt savus ierosinājumus 
un panākt, ka jauniešu idejas tiek ie-
viestas dzīvē. Savukārt lēmumu pie-
ņēmēji atzinīgi vērtēja mazpulcēnu 
līdz šim paveikto savos pagastos - ar 
mazpulcēnu palīdzību ir sakoptas 
teritorijas, iestādīti meži, veikti vie-
tēji labdarības projekti, ieviests videi 
draudzīgs dzīvesveids, veikta novada 
vēstures izpēte, veidotas jauniešu 
darba iemaņas, attīstīta prasme sa-
darboties un citi labumi. 

Diskusijas dalībnieki nonāca pie 
atziņām, ka iesaistīšanās mazpulkā 
vai līdzīgā jaunatnes organizācijā ir 
ieguvums gan pašam bērnam, gan 
savam pagastam, gan arī novadam. 
Lēmumu pieņēmēji un eksperti atzi-
na, ka novadā mazpulkiem palīdz 
attīstīties iekšēja novada koordināci-
ja, mazpulku popularizēšana un pie-
redzes apmaiņa dažādos līmeņos. Šie 
un citi ierosinājumi tiks virzīti tālāk 
apspriešanai projekta noslēguma 
konferencē Rīgā nākamā gada febru-
ārī, kad diskusijās iesaistīties arī citas 
pašvaldības un valsts līmeņa lēmu-
mu pieņēmēji. 

krāslavā mudina  
apgūt uzņēmējdarbī-
bu un tehnoloģijas
RAnDA MeDne

16. septembrī Krāslavas novada 
domē tikās mazpulcēni un Krāslavas 
novada domes pārstāvji, lai runātu 
par to, kā mazpulki var palīdzēt no-
vadam attīstīties. Diskusijā „Augsim 

savam novadam” piedalījās Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, deputāti Jānis Tu-
kāns, Viktorija Lene, Ēriks Zaikovs-
kis, pašvaldības aģentūras „Labie-
kārtošana K” direktors Ēvalds Cau-
ņa, Latvijas Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Randa Medne, Krāsla-
vas novada mazpulcēni un mazpul-
ku vadītāji. Diskusiju vadīja modera-
tore Austra Pavāre. 

Sarunas ievadā mazpulcēni stāstī-
ja par labajiem darbiem, kurus vei-
kuši savā novadā līdz šim – iekārto-
juši puķu dobes, sakopuši dabas ob-
jektus, stādījuši kociņus, apguvuši 
biznesa iemaņas, lai vēlāk varētu kļūt 
par sava novada uzņēmējiem, arī 
pilnveidojuši savas latviešu valodas 
prasmes, kas īpaši svarīgi mazākum-
tautību skolām. 

Domes priekšsēdētājs, vērtējot 
mazpulcēnu padarīto, uzsvēra, ka 
viņš labprāt saredzētu, ka mazpul-
cēni pievērstos uzņēmējdarbībai un 
tehnoloģiju izzināšanai. 

Tālāk kopīgās sarunās tika meklē-
ti jauni veidi, kā sadarboties domei 
un mazpulcēniem. Domes priekšsē-
dētājs izrādīja interesi iepirkt maz-
pulcēnu ražoto produkciju, kuru va-
rētu izmantot novada vajadzībām, 
piemēram, puķu stādus novada ap-
zaļumošanai, kā arī ļaut mazpulcē-
niem tirgoties novada tirdziņos, no-
drošināt ekspertu atbalstu un izzino-
šas ekskursijas. Mazpulcēni izrādīja 
iniciatīvu brīvprātīgi palīdzēt pils 
kompleksa sakopšanā, atbalstīt no-
vada domi iedzīvotāju aptaujāšanā, 
kā arī palīdzēt grūtībās nonākuša-
jiem vecākā gadagājuma cilvēkiem 
ar savu darbu un jauniešiem un labo 
piemēru. 

Diskusijas dalībnieki secināja, ka 
jāuzdrošinās veikt lielākus un nozī-
mīgākus darbus, biežāk jātiekas lī-
dzīgās sarunās, jo tas iedvesmo darīt 
savu darbu ar lielāku entuziasmu. 
Diskusijas dalībnieki vēlreiz tiksies 
februārī konferencē Rīgā „Augsim 
savam novadam”, kur kopā ar citām 
pašvaldībām un valsts līmeņa lēmu-
ma pieņēmējiem varēs apmainīties 
ar viedokļiem par to, kā visveiksmī-

Augsim savam novadam!

LAuRA MeŠČAnovA, BALtInAvAS 

vIDuSSkoLAS MAzpuLkA vADītāJA 

Šī gada oktobrī un novembrī pie-
cās Latvijas vietās- Kuldīgā, Cēsīs, 
Ikšķilē, Tērvetē un Baltinavā-  tika 
uzsākta jauna tautas akcija „Ozolu 
stāsti”, kuras ietvaros rīkoja ozola 
zīļu vākšanas talku, pēc kuras daļa 
no dižozolu zīlēm tika iesētas spe-
ciālā laukā, kas atrodas Kurzemei, 
Zemgalei, Vidzemei vai Latgalei 
raksturīgā ainaviskā vietā. „Ozolu 
stāsti” ir Vislatvijas kampaņa, kuras 
ietvaros iecerēts, ka katrs Latvijas 
iedzīvotājs līdz valsts simtgadei 
iestāda vismaz vienu ozolu. Kampa-
ņā paredzēts līdz 2018. gada 18. no-
vembrim Latvijā iestādīt 2 000 000 
ozolu! 

3. novembrī ar ozolzīļu stādīšanu 
Baltinavā noslēdzās šajā gadā plā-
notās aktivitātes akcijas ietvaros. 
Viena no Latvijas Mazpulku vērtī-
bām ir labi padarīts darbs, latvis-
kums un valstiskā pašapziņa. Tāpēc 
akcijā “Ozolu stāsti” piedalījās Bal-
tinavas vidusskolas mazpulcēni, 
kuri kopā ar pasākuma organizato-
ru producentu Ati Balodi, mūziķi 
Kārli Kazāku un Baltinavas Kristī-
gās internātpamatskolas skolēniem 
devās meklēt ozolzīles pie vairā-
kiem Baltinavas ozoliem. Tā kā šo-
gad ar zīlēm ir tā trūcīgāk (nav zīļu 
gads), nācās cītīgi palasīt, lai savāk-
tu pietiekošu daudzumu zīļu. Dar-
bu padarījuši, akcijas dalībnieki 
kopā ar Baltinavas vidusskolas sko-
lēniem un skolotājiem salasītās zī-

les stādīja speciāli izveidotās vagās 
vidusskolas teritorijā. Cītīgi pastrā-
dājuši, talcinieki iestiprinājās ar 
gardu talkas zupu un karstu tēju. 
Patīkamu muzikālu atpūtu akcijas 
dalībniekiem nodrošināja Kārlis 
Kazāks, uzdziedot savas dziesmas. 
Jau pavisam drīz pie iestādītajām 
zīlēm tiks uzstādīta speciāla zīme, 
kas apkārtējos informēs par paveik-
to akcijas ietvaros Baltinavā!  Nāka-
mās vasaras sākumā izdīgušie jau-
nie ozoliņi tiks pārstādīti.

Ozols ir latviešu svētais spēka 
koks un jau izsenis Tēvzemes mī-
lestības apliecinājums, un es varu 
gandarīti teikt - ir tik jauki, ka 
mums ar šīs akcijas palīdzību ir ie-
spēja darīt labu Latvijai, darīt labu 
nākotnei, dot sev un citiem prieku, 

sējot ozolus, tādā veidā padarot 
Latvijas dabas ainavu skaistāku. Tas 
darbs, ko šodien darījām, ir kā vel-
tījums tiem, kuri dzīvos vairākus 
simtus gadus pēc mums. Liekot kat-
ru ozolzīli zemē, mēs tā simboliski 

ielikām mūsu senču mantojumu un 
latvisko pašapziņu, jo ozolzīles ir 
no senatnē stādītajiem ozoliem. Vē-
lāk, stādot  mazos ozoliņus, mēs šo 
ozola spēku simboliski nodosim 
nākamajām paaudzēm.

“Ozolu stāsti” Latvijas simtgadei

gāk nodrošināt jauniešu nevalstisko 
organizāciju un novada domju sa-
darbību, lai ieguvēji būtu gan paši 
jaunieši, gan novads kopumā.

tukumā mūsu darbu 
pamana un atbalsta

AIvA LIepIŅA, Rk BRīvpRātīgā,  DISku-

SIJAS ‘’AugSIM SAvAM novADAM’’ 

MoDeRAtoRe tukuMā

25. septembrī Tukuma novada do-
mē mazpulcēni satikās ar pašvaldī-
bas deputātiem, domes un citu iestā-
žu darbiniekiem un kopīgā darbā 
meklēja sadarbības iespējas.

Diskusijā „Augsim savam nova-
dam” piedalījās Tukuma novada do-
mes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, 
domes priekšsēdētāja vietnieks Aiv-
ars Volfs, deputāti Normunds Rečs 
(arī Tukuma novada izglītības pār-
valdes vadītājs), Agris Zvaigzne-
skalns, Gunta Kalviņa, Slampes un 
Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja 
Dace Pole, Tumes un Degoles pagas-
tu pārvaldes  vadītāja Lidija Legzdi-
ņa, domes sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Gundega Rugāja, SIA Pūres 
dārzkopības pētījumu centra pētnie-
ce Solvita Zeipiņa un agrākais Tumes 
mazpulka dalībnieks Intars Pavlovi-
čs, kurus mēs pazīstam kā joprojām 
aktīvus RK brīvprātīgos, Latvijas  
Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Randa Medne, Mazpulku sabiedris-
ko attiecību speciāliste Zane Štein-
berga, Tukuma novada mazpulcēni 
un mazpulku vadītāji. 

Diskusiju vadīja moderatore Aiva 

Liepiņa. Sarunas ievadā mazpulcēni 
prezentēja visu, ko viņi dara savos 
mazpulkos, kā arī to, ko paveikuši 
novada labā. Turpinājumā jaunieši 
uzzināja, kā domē tiek pieņemti lē-
mumi. Arī šeit jauniešiem pastāstīja, 
ka viņi  var domei iesniegt savus ie-
rosinājumus un censties, lai šīs idejas 
tiek īstenotas. 

Domes priekšsēdētājs, vērtējot 
mazpulcēnu padarīto, uzsvēra, ka 
mazpulki novadā ir darboties griboši 
un varoši. Viņiem ir daudz ideju. 
Mazpulcēni var kalnus gāzt. 

Tālāk kopīgās diskusijās dalībnie-
ki meklēja jaunus veidus domes un 
mazpulcēnu sadarbībai. Domes atzi-
nīgi vērtēja mazpulcēnu ideju par 
piedalīšanos novada pasākumos, 
piemēram,   tirdziņos ar savu saražo-
to produkciju . 

Diskusijas dalībnieki secināja, ka 
jāpadara mazpulki redzamāki sa-
biedrībā, lai visi redz, dzird, kas ir 
Mazpulki un ko tie dara, kā arī no-
teikti ir jāatkārto šāda tikšanās pēc 
kāda laika. 

Kā pastāstīja Džūkstes mazpulka 
vadītāja Gundega Jēkabsone, tikša-
nās bija izdevusies: “Vispirms jau tā 
bija svarīga pašiem – visiem novada 
mazpulkiem, jo, veidojot kopīgu 
prezentāciju, kopainā lieliski redzē-
jām, ko esam paveikuši. Ar prieku 
secinājām, ka esam ļoti daudzpusīgi. 
Savukārt pēc tam sarunās domē un 
darba grupās sajutām, ka mūsu darbs 
ir pamanīts un  mūsu idejām ir at-
balsts.” Arī  Tukuma  novada disku-
sijas dalībnieki vēlreiz tiksies febru-
ārī  konferencē “Augsim savam no-
vadam” Rīgā.
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“Latvijas karavīrs laikmetu griežos 2015”
SAnDRA āRIŅA, JēkABpILS BJC MAz-

puLkA vADītāJA

Novembris ir nozīmīgs mēnesis 
Latvijas vēsturē, kad mēs atceramies 
un godinām varoņus, kuri ir krituši 
cīņās par valsts brīvību vai šodien 
stāv sardzē par mieru. Šajā mēnesī 
svinam arī Latvijas galvenos svētkus 
–valsts proklamēšanas dienu. 

5. un 6. novembrī Daugavpilī no-
risinājās patriotiskie pasākumi jau-
niešiem „Latvijas karavīrs laikmetu 
griežos”, ko organizēja Latvijas ģe-
nerāļu klubs sadarbībā ar Daugav-
pils pilsētas pašvaldību un Latvijas 
jauniešu organizācijām. Tie bija vel-
tīti latviešu strēlnieku bataljonu di-
bināšanas simtgadei, un īpaši tika 
godināts pulkvedis Frīdrihs Briedis, 
kurš saņēmis visu Lāčplēša Kara or-
deņa šķiru apbalvojumus. Galvenais 
pasākuma mērķis: saliedēt Latvijas 
jauniešu organizācijas, sekmējot 
jauniešu valstisko un patriotisko 
audzināšanu, aicinot sabiedrību iz-
zināt Latvijas vēsturi, savas saknes 
un veicinot izpratni par valsts aiz-
sardzības nozīmi brīvas un neatka-
rīgas valsts saglabāšanā. Piedalījās 
vairāk nekā 200 jaunieši vecumā 
līdz 18 gadiem, kuri pārstāvēja 
jaunsardzi, mazpulkus, skautus un 
gaidas, vanadzēnus, Daugavpils 
skolu jaunatni.

Latvijas Mazpulkus pārstāvēja ap 
50 mazpulcēnu no Aizupes, Daug-
males, Jaunpils, Jēkabpils BJC, Ka-
lupes, Neretas, Tirzas, Valdemārpils 
un Valkas mazpulkiem.

 Jēkabpils BJC mazpulka dalīb-
nieki otro gadu piedalās šajos pasā-
kumos, kas ir balva par veiksmīgi 
izstrādātu un Latvijas mazpulku fo-
rumā aizstāvētu projektu „Latvijas 
karavīrs laikmetu griežos”. 2015. ga-
dā mazpulcēni Silvija Aizporiete, 
Diāna Balode, Diāna Zvaigzne, Eli-
zabete Zariņa pētīja, apkopoja vēs-
tures materiālus, atmiņu stāstīju-
mus par latviešu strēlniekiem un 
brīvības cīņu norisēm Jēkabpils pu-
sē Pirmā pasaules kara laikā. Sīkāk 
pēc pēcnācēju atmiņu stāstījumiem 
un ģimenes arhīva materiāliem tika 
pētīts Sēlpils pagasta iedzīvotāja, 
latviešu strēlnieka Kārļa Auziņa 
dzīves gājums.

Jauniešu pasākumu cikls sākās 

SkAIDRIS  SkuteLIS, 279.Līvānu 

MAzpuLkA DALīBnIekS

5. un 6. decembrī Rāmavas mui-
žā notika seminārs ‘’Jaunais līderis 
laukos’’. Seminārā piedalījās maz-
pulcēni no Līvānu, Daugavpils, 
Tukuma, Jēkabpils, Alūksnes un 
Krāslavas novadiem.To rīkoja 
biedrība „Latvijas Mazpulki” sa-
darbībā ar Valsts Lauku tīklu.

Semināru vadīja personīgās iz-
augsmes treneris Atis Ķenģis. Gal-

venā mācību tēma bija ‘’Resursi lī-
dera izaugsmei’’. Notika mērķtiecī-
bas mācīšanās, procesa atpazīša-
nas, precizitātes, kvalitātes un 
nākotnes vizualizācijas nodarbī-
bas, kuru laikā notika debates par 
dažādiem jautājumiem saistībā ar 
mērķiem un to realizēšanu.

 Semināra laikā tā dalībnieki ti-
kās ar Zviedrijas 4H kluba pārstāvi 
Tomasu Andreenu, kurš mūs iepa-
zīstināja ar lauku jauniešu aktivitā-
tēm Zviedrijā un citur Eiropā.

Nākamajā dienā notika nodar-
bība “Brīvprātīgais mazpulkos”, 
kurā darbojāmies kopā ar brīvprā-
tīgajiem no Rīgas klubiņa Zani 
Šteinbergu, Austru Pavāri, Intaru 
Pavloviču, Justīni Fišeri un Kris-
tiānu Mukāni.

Noslēgumā mazpulcēni, kuri nu 
jau pēc semināra kļuvuši par jau-
najiem līderiem, izvērtēja seminā-
ru, izvirzīja savus tālākos mērķus 
un atvadījās no jauniegūtajiem 
draugiem.

Jaunais līderis laukos

sporta bāzē «Dzintariņš» ar dažā-
dām sadraudzības  un grupas salie-
dēšanas aktivitātēm.

Otrās dienas rītā Vienības lauku-
mā dalībnieki startēja orientēšanās 
sacensībās pa pilsētu ar dažādiem 
uzdevumiem, bet Latvijas ģenerāļu 
kluba un Nacionālo bruņoto spēku 
pārstāvji tikās ar izglītojamajiem 
mācību iestādēs. Pusdienlaikā pil-
sētas centrālajā laukumā tika atklāta 
Nacionālo bruņoto spēku, Zemes-
sardzes, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, policijas un ro-
bežsardzes tehnikas, bruņojuma un 
ekipējuma izstāde, kurā varēja pie-
laikot speciālo ekipējumu, iepazīties 
ar ieročiem, tehniskajiem līdzek-
ļiem un noskatīties robežsardzes 
kinologu paraugdemonstrējumus. 
Pēc aktivitātēm dalībniekus un pil-
sētas iedzīvotājus lauku virtuvē cie-
nāja ar pusdienām. Piemiņai par 
notikušajiem pasākumiem Daugav-
pils vadības, Latvijas ģenerāļu klu-
ba, jauniešu organizāciju pārstāvji 
un pilsētas viesi Eiropas skvērā ie-
stādīja pīlādzi. 

Pasākumi turpinājās Daugavpils 
Universitātes lielajā zālē, kur tika 
demonstrēta filma „Četros no rīta 
mežā”. Interesanta bija tikšanās ar 
filmas producentu Ati Klimoviču 
un  vienu no galvenajiem varoņiem. 
Klātesošie  intervijās vairāk uzzinā-
ja par Latvijas ģenerāļu kluba bied-
riem un dienestu Latvijas Bruņota-
jos spēkos. Pēc tam pasākuma da-
lībniekus ar muzikālu sveicienu ie-
priecināja Daugavpils skolēni un 
pedagogi. 

Svinīgā pasākuma laikā ar Atzinī-
bas rakstiem un piemiņas dāvanām 
tika apbalvotas jauniešu komandas, 
kas parādīja labākos rezultātus 
orientēšanās sacensībā, zīmējumu 
konkursā, projekta „Latvijas kara-
vīrs laikmetu griežos 2015” labāko 
darbu autori. Patīkami, ka viņu vidū 
ir arī projekta „Latvijas karavīrs 
laikmetu griežos 2015” darbu autori 
no četriem mazpulkiem. Daugma-
les mazpulka “Dzirkstelīte”vadītāja 
Zinaida Matisone un 11.Valkas 
mazpulka vadītāja Silvija Dorša sa-
ņēma īpašas Pateicības par šo pēt-
niecības darbu vadīšanu.Mazpulku 
iegūtās laureātu balvas ir iespēja 
mācību ekskursijās iepazīties ar 

Latvijas Bruņoto spēkiem. Jēkabpils 
BJC mazpulks varēs doties mācību 
ekskursijā uz Ādažu militāro bāzi, 
Aizupes mazpulks – uz Lielvārdes 
aviācijas bāzi, Daugmales mazpulks 
saņēma ielūgumu uz Alūksnes kāj-
nieku skolu, bet Valkas mazpulks – 
Jūras spēku bāzes apmeklējumam 
Liepājā.

Svētki noslēdzās ar lāpu gājienu, 
kas simbolizēja latviešu  strēlnieku 
bataljona simtgadi, un piemiņas 
plāksnes atklāšanu I pasaules kara 
varonim, pulkvedim Frīdriham 
Briedim.
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IneSe āBoLtIŅA

Reiz sensenos laikos caur Latvijas 
Mazpulkiem neklātienē iepazinos 
ar Amerikas mazpulku onkuli Ar-
vīdu Bļodnieku. Lai arī starp mums 
bija okeāns, mēs ilgi sarunājāmies 
pa telefonu par mazpulkiem, par 
Latviju un tās nākotni, par dārza 
darbiem un vienkārši par dzīvi. 
Rakstīju viņam vēstules, kurās ap-
rakstīju mazpulku pasākumus, 
mazpulcēnu veikumus un mazpul-
ku nākotnes plānus. 

 Mūsu sarunas bija sirsnīgas, un 
es apbrīnoju šī cilvēka sirdsmīlestī-
bu pret mazpulkiem, atvērtību pret 
katru cilvēku un degsmi par Latvi-
ju. Ir brīnumjauki, ka viens cilvēks 
spēj tik daudzus aizraut un sajūsmi-
nāt, un likt justies lepniem.

Arī tad, kad sāku strādāt citur, re-
gulāri sazvanījāmies un turpinājām 
sarunas par mazpulku darbiem, par 
Latvijas nākotni, cilvēkiem, kas to 
veido...

Ilgus gadus sevī loloju sapni sa-
tikt Bļodnieka kungu. Savam sap-
nim piesaistīju abas mazpulku Ilzes 
(Kļava, Jukņēviča).

Pienāca ilgi gaidītais brīdis, un 
mēs septembrī devāmies ceļā uz 
ASV, Ņūdžersiju, lai satiktu Bļod-
nieka kungu klātienē un, nenolie-
dzami,  apskatītu iespaidīgo zemi. 

* * *
Bļodnieka kungs, tērpies baltā 

kreklā,  mūs sagaidīja ar pašu gata-
votām vakariņām – cepeti ar vārī-
tiem kartupeļiem. Tomēr sēšanās 
pie galda aizkavējās, jo satikšanās 
prieks ir tik liels un saviļņojošs, ka 
vārdi veļas kā burbuļi no ziepju 
trauka. Ievērojām, ka gan istabās, 
gan virtuvē un gaiteņos izvietotas 
dažādas puķu kompozīcijas latviešu 
karoga krāsās. Domājām, ka tas ie-
deras pie sagaidīšanas, bet, kā vēlāk 
noskaidrojām, šāds noformējums ir 
ikdiena Bļodnieka kunga mājās.

 Lai arī ciemojāmies neilgi, uzzi-
nājām ļoti daudz par Bļodnieka 
kunga dzīves gājumu, sāpēm, darbu 
un mīlestību pret cilvēkiem un pret 
Dzimteni. 

* * *
Stāsts sākās par dzīvošanu Latvijā 

kopā ar vecākiem un brāli – mīlestī-
bas pilnu ģimeni. Par skološanos un 
pirmo mīlestību.  Kara laikā Bļod-
nieka kungs bija leģionā, un, lai iz-
dzīvotu, bija jāmūk uz Vāciju, lai 
gan Latvijā palika visi tuvie – vecā-
ki, brālis, sieva un mazulis, kuru 
Bļodnieka kungs atkal satika tikai 
pēc 50 gadiem. Vācijā pavadījis pie-
cus gadus, kur arī studējis un ticis 
līdz pat doktordarba aizstāvēšanai 
(tas bijis par sējmašīnas uzlaboša-
nu, lai tā nelauztu graudus ), bet ne-
paspēja aizstāvēt, jo arī Vācijā viss 
sagrozījās un bija jāceļo uz Ameri-
ku, līdzi ņemot tikai 1x1 m lielā kas-
tē ietilpināmas personīgās mantas. 
Kasti redzējām arī mēs, tā stāv pie 
mājas  ieejas durvīm. 

Bļodnieka kungam ir divas izglī-
tības – ķīmiķa un  lauksaimnieka. 
Bet sirdī Arvīds Bļodnieks  ir īstens 

Sapņi piepildās!
lauksaimnieks, tāpēc viņam arī 
mazpulki tik tuvi. Latvijā viņš dzī-
voja Babītē un bija 666.Babītes 
mazpulka dalībnieks (skat. apakšējā 
attēlā). Rādot  mums tā laika fotog-
rāfijas, viņš ar lepnumu stāstīja, ka 
bijis mazpulku diženais, audzējis 
zirņus, pupas un citas kultūras. At-
miņā atausa, ka vienā gadā viņam 
esot izaugusi ļoti, ļoti liela kāpost-
galva.

Nokļūstot Amerikā, pašiem nā-
cās sameklēt sev darbu un dzīves 
vietu. Bļodnieka kungs sāka strādāt 
farmācijas/ķīmijas rūpnīcā kā pa-
rasts strādnieks par nieka samaksu 
un strādāja pat brīvdienās. Lai kā 
dzīve mētāja, Bļodnieka kungs ar 
savām zināšanām un neatlaidību 
pēc dažiem gadiem šajā rūpnīcā bi-
ja jau nodaļas vadītājs. Pēc desmit 
darba gadiem bija sakrāta nauda un 
varēja nopirkt ģimenei trīsstāvu 
māju.

Amerikā esot, Bļodnieka kungs 
satika savu otro mīlestību Silviju, 
kas arī bija latviete, dzimusi Tirzā. 
Lai varētu Silviju apprecēt, Arvīds 
lūdza savai mammai atļauju, jo zi-
nāja, ka Latvijā vairs neatgriezīsies, 
un pirmā mīlestība palikusi neaiz-
sniedzama. Abi salaulājās, un laulī-
bā dzima dēls Juris – prieks un 
acuraugs.

* * *
 Daudzus gadus Arvīds Bļodnieks 

bija Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas Latviešu Institūta vadītājs. 1996. 
gadā viņu ievēlēja par Amerikas Sa-
vienoto valstu latviešu  un Latvijas 
mazpulku sakarnieku. Amerikas 
latviešu apvienība 46. kongresā 
1997. gadā pieņēma rezolūciju, ka 
jāatbalsta mazpulku atjaunošana 
Latvijā, jo ir jāaudzina jauna Latvi-
jas zemes kopēju audze, kas Latvijas 
lauku sētā zemi kops ar mīlestību 
un , un uzdeva Arvīdam Bļodnie-
kam šo palīdzības darbu mazpulku 
atjaunošanā veicināt un turpināt.

Katru gadu no agrākajiem maz-
pulku dalībniekiem un labvēļiem 
A.Bļodnieks vāca ziedojumus un 
sūtīja atbalstu mazpulku centram 
un  aktīvākajiem mazpulkiem sēk-
lu, stādu, jaunlopu iegādei, godal-
gām ražas skatēs,  mazpulku simbo-
likas izdošanai, aktīvāko mazpulcē-
nu ģimeņu sumināšanai un no 
Amerikas latviešu apvienības kul-
tūras fonda  finansējumu avīzes 
„Mazpulks” izdošanai. 

Arī šobrīd Bļodnieka kungs raks-
ta vēstules Amerikas latviešiem - 
bijušajiem mazpulcēniem un aicina 
atbalstīt Latvijas Mazpulkus, kā pa-
teicību nosūtot tiem mūsu avīzīti 
„Mazpulks”.

Atbalsts ir ļoti nozīmīgs un  tieši 
tajās jomās, kuras neatbalsta vietē-
jie projektu fondi un grantu prog-
rammas Latvijā. 

Milzīgs paldies par ilggadīgo at-
balstu mazpulku darbības attīstībai 
un pilnveidošanai!

* * *
Mēs esam neizsakāmi pateicīgas 

par rasto iespēju apciemot šo dvē-
seles cilvēku, kam nu jau ir cienī-

jams vecums - 94 gadi, bet kas  ir 
omulīgs vīrs, kurš pozitīvi skatās uz 
dzīvi un no sirds ir Latvijas patriots. 
Un to apliecina ne tikai vārdi, bet 
arī darbi.

 Kā viens no tiem ir jaunas latvie-
šu skolas dibināšana, kuras celtnie-
cībai cilvēki saziedojuši apmēram 
divus miljonus dolāru. Skolā iece-
rēts mācīt latviešu valodu, kultūru, 
un kopā te pavadīs laiku ap 60 bēr-
nu no dažādām pilsētām. Protams, 
lielākais palīgs un darītājs ir dēls Ju-
ris. Šobrīd latviešu kopīgā darboša-
nās un latviskuma stiprināšana no-
tiek caur draudzēm, kurā Ņūdžersi-
jā aktīvi darbojas dēls Juris.

Pirms dodamies mājup, Juris mūs 
aizved uz vietu, kur dus Bļodnieka 
kunga sieva un Jura mamma. Vieta, 
kas mūs līdz sirds dziļumiem aiz-
kustina, visas trīs stāvam klusējot 
un vienkārši birdinām asaras, un 
tajā pašā laikā saprotam sāpīgu atzi-
ņu - šī bija vienreizēja iespēja satikt, 
samīļot, parunāt, sajust to īpašo, 
neredzamo saikni, kas mūs saista ar 
Bļodnieka kungu.

Manās sajūtās Bļodnieka kungs 
mums ir kā Velēnu vecītis no lugas 
„Maija un Paija”, kurš teica: 

“Baltu putu gabaliņš.
 Ak, kā spīd un zaigo viņš! 
Kad ar tādu miesu kop, 
Tad tā atkal jauna top.
 Tā kā caurspīdīgas, plānas, 
Mirdzin baltas zīžu drānas!” 

* * *
Saprotams, ka starp sarunām ar 

Bļodnieka kungu devāmies lūkoties 
Amerikas slavenākās vietas. Pabi-
jām Ņujorkā (Ņujorkas štatā), Fila-
delfijā (Pensilvānijas štatā) 
Vašingtonā (ASV galvaspilsēta un 
federālais apgabals), Ārlingtonā 
(Virdžīnijas štatā) un Niagāra Falls 
(Ņujorkas štatā). Dzīvojām Montc-
lair (Ņūdzersijas štatā).

Lūk, neliels apraksts par redzēto. 
Ņujorka -  skaisti, iespaidīgi, bet 

manī neraisījās izsauciens ‘Vouuuu’, 
kā to bieži biju dzirdējusi no tiem, 
kas tur pabijuši. Visvairāk atmiņā 
palicis Ņujorkas Ground zero jeb 
11. septembra teroraktu piemiņas 
vieta - divu augsto dvīņu torņu vie-
tā tagad atrodas divi dziļi, mākslīgi 
kvadrātveida ūdenskritumi. Skaists 
bija izbrauciens ar kuģīti līdz Brīvī-
bas statujai.

Filadelfija bija 18.gs. lielākā ASV 
pilsēta, kurā tika pieņemta ASV 
Neatkarības deklarācija, un kādu 
laiku tā bija galvaspilsēta, kur arī 
atradās valdības ēka, to arī apmek-
lējām. Vašingtonā pabijām pie Baltā 
nama. Apkārtne tīra, sakopta, bet 
nekas pārspīlēts, apstādījumi necili, 
pie ēkas esošā strūklaka maza, un 
tomēr ēka iespaidīga. 

Vašingtonā ir vairāk nekā 50 mu-
zejiu, un lielākā daļa no tiem ir bez-
maksas. Laika mums nebija daudz, 
bet Dabas vēstures muzejā pabijām. 
Lai to izstaigātu un tajā iedziļinātos, 
ar dienu ir par maz, bet man ļoti pa-
tika, jo īpaši iežu telpās. 

Pēc ieteikuma aizbraucām arī uz 
Ārlingtonas Nacionālo kapsētu, kas 
ir ASV militārā kapsēta. Tā atrodas 

Ārlingtonas apgabalā, Virdžīnijā. 
Kapsēta ir 253 hektārus liela, te tiek 
apglabāti veterāni un dažādos mili-
tārajos konfliktos bojā gājušie, un 
tiek pārapbedīti agrāk mirušie. 
Kapsētā ir apglabāti ne tikai karavī-
ri, bet arī prezidenti, Augstākās tie-
sas pārstāvji, astronauti. Kapsētu 
pārvalda ASV armija. Teiksiet, tā 
nav vieta, ko tūristiem apmeklēt, 
bet tas ir jāredz, tur īsteni izprotam 
amerikāņu patriotismu, cieņu pret 
tiem, kas cīnījušies kaujās. 

Netālu no Vašingtonas – Regvilē 
Vašingtonas latviešu ev. Lut. drau-
dzes namā atrodas Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības centrālais birojs, 
Amerikas latviešu apvienības un 
Apvienotās baltiešu komitejas bi-
rojs un Latviešu muzejs. Ar muzeja 
ekspozīciju mūs laipni iepazīstināja 
muzeja veidotāja un vadītāja Lilita 
Bergs, kas ieguldījusi milzīgu darbu 
latvisko vērtību saglabāšanā un 
muzeja ekspozīcijas regulārā papil-
dināšanā. Apbrīnojama ir trimdas 
latviešu latvietības saglabāšana tik 
daudzu gadu garumā – valoda, kul-

tūras vērtības, tradīcijas, kas tiek 
nodotas no paaudzes paaudzē jau 
svešumā dzimušajiem tautiešiem.  

Lai nokļūtu pie Niagāras ūdens-
krituma, mērojām garu ceļu, asto-
ņas stundas vienā virzienā, bet tas 
bija tā vērts. Uzzināju, ka Niagāras 
ūdenskritums ir ūdenskritumu gru-
pa Niagāras upē uz ASV un Kanā-
das robežas, ko veido trīs ūdenskri-
tumi — Amerikāņu ūdenskritums, 
Pakava jeb Kanādiešu ūdenskri-
tums un nelielais Līgavas Plīvura 
ūdenskritums. Apskatījām to gan 
vakara apgaismojumā, gan dienas 
laikā. Tā kā tūristu sezona bija bei-
gusies, mēs bez grūstīšanās un 
drūzmas varējām izbaudīt šo dabas 
varenību, klausīties  šalkoņā un sa-
just dzestrumu, ko tas izstaro. Lai 
izjustu to varenību pilnībā, bezbai-
līgi devāmies izbraucienā ar kuģīti 
uz ūdenskrituma vidu. Bija  vērts 
sajust uz ādas Niagāras pieskārie-
nu!

Tik pasakains bija mūsu ceļo-
jums! 

Lai ar sauli laukā ejam!
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Kā Edžum klājās Amerikā?

 SoLvItA BILInSkA, RīgAS kLuBI-

ŅA BRīvpRātīgā

30. jūlija pievakarē seši piedzīvo-
jumus alkstoši Latvijas Mazpulku 
Rīgas Klubiņa brīvprātīgie - Zane 
Šteinberga, Austra Pavāre, Justīne 
Jaudzema, Solvita Bilinska, Rihards 
Stāmers un Rolands Jēkabsons- uz-
sāka ceļu no Rīgas uz ikgadējo Ei-
ropas 4H un Jauno Zemnieku klu-
bu pieredzes apmaiņas pasākumu 
Rally 2015, kas šogad norisinājās 
Austrijas viesmīlīgajā maz pilsētā 
Lincā.

Noīrējuši busiņu un bruņoju-
šies ar ceļu kartēm, uzsākām ceļu 
no Rīgas, izbraucot cauri Lietuvai, 
Polijai, Vācijai un Čehijai. Ceļu 
interesantāku padarījām ar bro-
kastu pauzi Polijā un ekskursiju 
pauzēm Vācijas pilsētā Drēzdenē 
un Čehijas galvaspilsētā Prāgā. 
Ceļā pavadījusi gandrīz 30 stun-
das, 1.augustā Latvijas Rally ko-
manda sasniedza galamērķi – ag-
roskolu Lincā.

Rally 2015 bija pārstāvētas 9 val-
stis (14 organizācijas). Pirmā diena 
pagāja, iekārtojoties mājīgajās ista-
biņās, iepazīstoties ar istabas bied-
riem un sagaidot visus pasākuma 
dalībniekus.

Pasākums Austrijā tika atklāts 
tautiskās noskaņās, kad pārstāvji 
tērpās tradicionālajos tērpos un vi-
si kopā ieskandināja ceļojošo Rally 
zvanu.

Katrā no Rally 2015 pasākuma 
dienām bija izzinošas darbnīcas vai 
aktivitātes, kas ļāva dalībniekiem 
uzzināt par citu organizāciju ikdie-
nu, stiprajām pusēm un problē-
mām, ar ko tām nākas saskarties. 
Darba grupu vai komandu veido-
šana ar dažādu nacionālo sastāvu 

ļāva arī latviešiem sadraudzēties ar 
citu valstu 4H un Jauno Zemnieku 
klubu biedriem. 

 Lai izjustu patieso austriešu 
lauku dzīves ikdienu un labāk ie-
pazītu austriešu dzīvesveidu, vienu 
diennakti dalībnieki dzīvoja vies-
ģimenēs. Dalībniekus sagaidīja 
smaidošas ģimenes, kas bija saga-
tavojušas plānu, kā labāk parādīt 
savas dzīves burvību. Daļa dalīb-
nieku mielojās ar nacionālajiem 
ēdieniem un dzērieniem, citi devās 
ekskursijās kalnos, apskatīja vietē-
jās fermas vai iepazina Austrijas 
tradīcijas. Kamēr lielākā daļa lat-
viešu ciemojās viesģimenēs, ko-
mandas līdere Justīne un Rural 
Youth Europe valdes locekle Zane 
piedalījās jaunās valdes vēlēšanās 
un citu svarīgu jautājumu izskatī-
šanā.

 Iedvesmojoša bija ekskursijas 
diena, kad tika dota iespēja iepazī-
ties ar austriešu 4H paveiktajiem 
projektiem - ierīkotu augļu dārzu 
akmeņainā kalna nogāzē un fitne-
sa parku, kas ir brīvi pieejams vi-
siem apmeklētājiem. Neaizmirsta-
ma bija arī pastaiga kalnos vairāk 
nekā 2km augstumā virs jūras lī-
meņa ar skatu uz sniegotām kalnu 
grēdām. Bija pat iespēja pikoties, 
lai arī gaisa temperatūra pārsnie-
dza +300!

Neiztika arī bez nacionālā vaka-
ra, kad dalībnieki mielojās ar citu 
tautu nacionālajiem ēdieniem un 
dzērieniem. Vietējo apkaimi tuvāk 
varēja iepazīt pārgājienā, apskatot 
senatnīgo klosteri, kalnainās taci-
ņas un sarunājoties ar atsaucīga-
jiem vietējiem iedzīvotājiem.

Piedaloties dienas aktivitātēs un 

ballējoties ikvakara ballītēs, pagāja 
Rally nedēļa, kas noslēdzās ar svi-
nīgām vakariņām, atvadu pasāku-
mu un balli līdz rīta gaismai.

Ar neaizmirstamiem iespaidiem 
un pozitīvismu devāmies ceļā uz 
Latviju. Lai arī ilgas apstāšanās 
pauzes nebija ieplānotas, tomēr 
busiņam bija savi plāni, un naktī 
no sestdienas uz svētdienu divos 
naktī ”tas nolēma iepauzēt”, un 700 
km attālumā no Rīgas Latvijas ko-
manda iestrēga Polijā. Pēc četru 
stundu  mēģinājumiem atsākt ceļu, 
komandas puiši spēja likvidēt ra-
dušos problēmu, un ceļš mājup va-
rēja turpināties.

Gūto iespaidu ir tik daudz, ka 
tos nav iespējams aprakstīt vār-
diem, skaidrs ir tikai tas, ka Rally 
2015 būs grūti pārspēt nākama-
jiem Rally rīkotājiem. 

Jūliju Valdemārpils vidusskolas 
mazpulka priekšnieks Edžus Bum-
bieris  pavadīja ASV, jo bija ieguvis 
Bendžamina Franklina transatlan-
tisko stipendiju. No ASV viņš at-
griezies ar jauniem iespaidiem un 
radošu enerģiju. Ne jau katru dienu 
kāds Latvijas mazpulcēns nonāk 
4H Club kustības dzimtenē, tāpēc 
nolēmu aicināt Edžu uz sarunu par 
piedzīvoto.

zAne BēRzIŅA

Kā iesākās Tavs ceļojums?
- Manuprāt , mans ceļojums iesā-

kās, tiklīdz es ieraudzīju lapu ,uz ku-
ras bija rakstīts par konkursu. Es zi-
nāju, ka šādu iespēju nedrīkst laist 
garām un vajag mēģināt. Gatavoša-
nos un izaicinājumus konkursa laikā 
es arī uzskatu par ceļojuma ļoti sva-
rīgu daļu.

Kādas emocijas Tevi pārņēma, 
izkāpjot no lidmašīnas ASV?

- Es biju ļoti noguris, bet vienno-
zīmīgi tas bija pārsteigums. Es vien-
kārši neticēju, kaut cilvēki, ar kuriem 
es runāju lidostā, bija īsti, gaidīju, 

kad es pamodīšos no sapņa...  
Pastāsti nedaudz par program-

mu. Ko Tu darīji, kādi bija Tavi pie-
nākumi?

- Programmas pamatā ir ideja iz-
veidot sadarbības tiltu pāri Atlanti-
jas okeānam starp Eiropu un ASV. 
Programmā tika ietvertas dažādas 
lekcijas, mācīšanās universitātēs, 
ekskursijas pa lielākajām pilsētām 
un ievērojamām vietām. Arī dzīvo-
šana amerikāņu ģimenēs un daudz 
kas cits. Es par savu pienākumu uz-
skatīju pēc iespējas labāk pārstāvēt 
Latvijas valsti un kultūru , kā arī ie-
gūt pēc iespējas vairāk zināšanu un 
draugu.

Kas Tevi pārsteidza ASV univer-
sitātē?

- Mani pārsteidza modernās tel-
pas, arī tas, ka visa universitāte sa-
stāv no studentu pilsētiņas. Visas 
mājas izskatījās ļoti līdzīgas, kā fil-
mās par ASV studentu dzīvi. Mani 
arī pārsteidz lielā naudas summa, 
kas ir jāmaksā, lai mācītos šajā uni-
versitātē, aptuveni 30000 dolāri par 
pusgadu. Protams, mums mācības 
notika bez maksas.

No cik valstīm jaunieši piedalī-
jās šajā projektā?

- Šajā programmā piedalījās jau-
nieši no 37 Eiropas valstīm un 10 
ASV štatiem. Piemēram, no Dānijas, 
Anglijas, Ungārijas, arī no Krievijas 
un Baltkrievijas.

Kādā ģimenē Tu dzīvoji, ar ko 
nodarbojies brīvajā laikā?

- Man viesu ģimene bija piemek-
lēta ļoti laba, jo viņu māja atradās 
dziļos laukos. Apkārt bija tikai ku-
kurūzas, sojas pupiņu lauki un vēja 
ģeneratori. Brīvais laiks tika aizpil-
dīts ar stāstīšanu par Latviju, par 
Latvijas vēsturi un kultūru. Vakari 
tika pavadīti kopā, mācoties spēlēt 
beisbolu, dodoties braucienos ar 
kvadracikliem, spēlējot galda spēles.

Kā strādā ASV mazpulku orga-
nizācija?

- ASV mazpulki ir diezgan noda-
līti viens no otra. Katram klubam ir 
savs darbības plāns un savs novir-
ziens: piemēram, mājlopu audzēša-
na, kulinārija vai kultūraugi. Tomēr 
katru gadu ir liels mazpulku organi-
zēts pasākums, kas līdzinās lauku 
tirgum. Šajā pasākumā bērni un jau-

nieši atrāda izaudzētos mājlopus un 
dārzeņus. Tiek prezentēti dažādi 
projekti un reklamēta jauna lauk-
saimniecības tehnika.

Ko Tu iemācījies vai guvi node-
rīgu, lai tālāk vadītu Valdemārpils 
mazpulku?

- Manuprāt, es ieguvu  plašāku 
pasaules skatījumu. Šī programma 
tiešām mani ir pozitīvi izmainījusi. 
Tagad es zinu, ka jebkas ir sasnie-
dzams un izdarāms. Arī ieguvu 

daudz jaunu ideju, kuras varētu iz-
mēģināt savā dzimtenē vai pilsētā. 
Vajag tikai mēģināt un, ja nesanāk, 
mēģināt vēlreiz.

Ko Tu novēlētu vai ieteiktu Lat-
vijas jauniešiem, kuri nākošgad vē-
lētos startēt šajā programmā?

Es varu novēlēt izturību un pieda-
līties konkursā ar prieku un pārlieci-
nātību. Atcerēties, ka nekas nav neie-
spējams, vajag tikai ticēt un darbo-
ties.

Rally 2015 AustrijāJkp tiekas 
Saulesdārzā

Jau vairākus gadus LR Izglītības 
un zinātnes ministrijā darbojas 
Jaunatnes konsultatīvā padome, un 
kopš 2015. gada tā ir ministres M.
Seiles vadībā. Šajā padomē ir pār-
stāvētas vairākas Latvijas jauniešu 
organizācijas un valsts institūcijas 
- dažādas ministrijas, Jaunatnes 
Starptautisko programmu aģentū-
ra un citas. Padomē ir pārstāvēta 
arī biedrība “Latvijas Mazpulki”.

RAnDA MeDne

Un šīgada 16.oktobrī Jaunatnes 
konsultatīvās padomes sēde notika 
mūsu - “Latvijas Mazpulku” - telpās 
Saulesdārzā. 

Sēdes ievadā mums bija iespēja pa-
stāstīt par Latvijas Mazpulkiem - bied-
rības mērķiem un izaicinājumiem Lat-
vijā. Un pēc tam tika pārrunāti citi ar 
jaunatnes jomu saistīti jautājumi - Jau-
natnes politikas valsts programmas 
projekts 2016. gadam, un arī kādi pasā-
kumi tiks īstenoti jauniešiem no dažā-
du ministriju puses. Piemēram, Veselī-
bas ministrija prezentēja vīziju par 
Latviju kā veselīgāko valsti pasaulē, 
programmā iekļaujot tādas tēmas kā 
“Ēd vesels” (veselīgs uzturs), “Brīvs un 
vesels” (brīvība no atkarībām), “Kus-
ties vesels” (tautas sports un kustības) 
un “Dzīvo vesels” (veselības profilak-
se), kur arī nozīmīga loma būs jauniešu 
organizāciju iesaistei. Labklājības mi-
nistrijas parstāvis prezentēja Jauniešu 
garantijas prgrammu, savukārt Kultū-
ras ministrijas pārstāvis informēja par 
kultūras lomu jauniešiem un gatavoša-
nos Latvijas simtgades  svinībām. 

Sēdes noslēgumā aicinājām visus 
uzkavēties vēsās oktobra dienas pik-
nikā, lai mielotos ar ķirbju biezzupu, 
kuru mums no Saulesdārza dobēs 
audzētajiem ķirbjiem palīdzēja izvā-
rīt biedrības “Jaunie Vanagi” pārstā-
ve Aija Liberte. 
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guntA RoMuLe, LutRIŅu MAzpuLkA 

vADītāJA 

Lutriņu Trušmīļu skolas dalībnie-
ki Agnese un Aivita Smiļģes un An-
sis Kviesis, penkulnieks Mārtiņš 
Dombrovskis un Lutriņu mazpulka 
vadītāja Gunta Romule kopā ar gru-
pu Latvijas šķirnes trušu asociācijas 
pieaugušo biedru 10 novembra die-
nas aizvadīja Starptautiskajā sīkdzīv-
nieku izstādē Mecā ( Francija). Bez 
asociācijas un tās priekšsēdētājas I. 
Fogeles atbalsta tas nebūtu noticis.

Pavisam kopā izstādē bija 39,7 
tūkstoši sīkdzīvnieku un putnu. 
Piedalījās 29 valstis, 19 valstis - ar 
mājputniem ( vairāk nekā 12,9 tūk-
stoši mājputnu), 18 valstīm bija 12 
tūkstošu trušu, 10 valstīm - jūras 
cūciņas un 25 valstīm 2,1 tūkstotis 
baložu, 9 valstu audzētāji- ar vairāk 
nekā 2000  vistu.

Izstāde bija iekārtota vairākās 
milzīgās hallēs. Viena no tām bija 
trušiem. No Vācijas bija atvesti  
7136 garaušu, no Francijas- 1604,no 
Austrijas – 600, no Latvijas - 111 
truši. Mazpulcēni katrs bija izrau-
dzījušies četrus vislabākos un vērtē-
šanai nodeva pavisam 16 trušus. Arī 
citu valstu trušu audzētāju vidū bija 
gados jauni izstādes dalībnieki, viņu 
bija pavisam 276 ar 1104 trušiem. 

Kā novērtēja? Mūs visvairāk uz-
trauca, vai mūsu trusīši novērtēti. 
Diskvalifikācija bija vislielākais 
bieds. Kad ieraudzījām, ka tik aug-
sti novērtēts, bērni bija priecīgi, un 
man pat asaras  sariesās acīs aiz 
prieka. Mūsu mazpulcēnu truši sa-
ņēma ļoti augstu vērtējumu. Viņiem 

, gados jauniem dalībniekiem, neti-
ka dotas nekādas atlaides, jo ek-
sperti nezināja, kurš ir truša audzē-
tājs un kāda viņa pieredze.

Maksimāli iespējamais punktu 
skaits bija 97, un mazpulcēnu gar-
auši ieguva no 96 - 96,5 punktiem. 
Aivitas Smiļģes Burgundas truši 
kopvērtējumā saņēma 384,5 punk-
tus, Ansim Kviesim ar šīs pašas 
šķirnes trušiem un penkulniekam 
Mārtiņam Dombrovskim par aun-
trušiem - 381 punkts. Agnesei Smiļ-
ģei par Lielajiem gaišajiem sudra-
botiem 381,5 punkti. Tas ir ļoti labs 
rezultāts.

Izstādei dzīvniekus atlasīja pēc 
ļoti daudziem kritērijiem. Vienam 
trusim, ko bija paredzējusi Aivita 
vest uz Mecu, nolūza divi zobi, nā-
cās izvēlēties citu. Bija jau bažas 
mums, ka garajā ceļā līdz Mecai 
(gandrīz 2000 km) truši nokritīsies 
svarā, taču no maksimāli iespēja-
miem 10 punktiem par svaru netika 
zaudēt neviens. Vecāki bija uztaisī-
juši tik labus un ērtus, ar sienu izo-
derētus būrus, tā ka dzīvnieki ceļā 
jutās labi.

Trušmīļi pie saviem un pieaugušo 
trušu būrīšiem  piesēja Latvijas len-
tītes. 11. novembrī, Lāčplēša dienā 
pie savām jaciņām piespraudām 
lentītes un Latvijas kontūru nozīmī-
tes. Esam taču no LATVIJAS! Izstā-
dē mums bija Latvijas Mazpulku ja-
ciņas un izbraukumā zilās jaciņas, 
ko mums visiem  sponsorēja Saldus 
SIA 66 North Baltic.

Kamēr notika dzīvnieku vērtēša-
na, īpašniekiem nebija ļauts uzturē-
ties hallē, un Latvijas trušu audzētā-

ji aizbraucām ekskursijā uz Luk-
semburgu, iepazinām Mecu un 
Nansī. Uz viesnīcu Nansī pilsētā 
braucām 30 km. Baudījām mierīgo, 
nesteidzīgo ikdienas ritmu. Laiks 
bija silts, saulains. 

Atceros rītu, kad uzzinājām par 
iepriekšējās nakts teroraktu Parīzē. 
Kaut arī Meca no tās tālu, izjūtas 
nebija patīkamas. No Latvijas zva-
nīja un sūtīja īsziņas bērnu vecāki, 
draugi. Rīts sākās ar somu pārbaudi 
pie ieejas izstādes teritorijā. Vēlāk 
mājupceļā uz Francijas un Vācijas 
robežas stāvēja vīri ar automātiem.

Bērni vēl izstādē satika Monteso-
ri skolas direktoru, pie kura mēs 
ciemojāmies Bavārijā un kurš bija 
Lutriņos. Fridrihs ir aizrautīgs tru-

šu audzētājs un vērtētājs. Satikšanās 
bija ļoti patīkama.

Lai nopirktu trusi un noformētu 
papīrus, bērni stāvēja rindā piecas 
stundas. Tas mums bija liels pār-
steigums - cilvēku drūzma. Rā-
mavas izstādē trušu pircējs sastop 
audzētāju un uzreiz redz pārdoda-
mā dzīvnieku cenu. Bet Mecā pār-
devēju nesastop, izvēlētais dzīv-
nieks līdz pirkšanas darījumam var 
būt jau pārdots citam, cena nezinā-
ma, jo audzētājiem vēl nav oficiālais 
katalogs. Truši ir ļoti dārgi - līdz pat 
300 EUR.

Mēs,trušmīļi, no sirds pateica-
mies visiem, kas palīdzēja, novēlēja 
veiksmi un finansiāli atbalstīja, lai 
varētu nokļūt Mecā, godam pārstā-

vētu valsti, novadu, pagastu un Lat-
vijas mazpulku organizāciju.

 Novēlu iesākto tikpat nopietni 
un atbildīgi turpināt un 2018. gadā 
piedalīties nākamajā starptautiskajā 
sīkdzīvnieku izstādē Dānijā!

pagāja, izmantojot diskusijās un 
pieredzes apmaiņas braucienos ie-
gūtās zināšanas. Dalībnieki uzsāka 
darbu pie savu lauku biznesa ideju 
izstrādes. Devāmies uz dabas par-
ku “Pape”, kur aplūkojām savvaļas 
zirgus un taurus. Dienu noslēdzām 
ar grila vakaru.

 “We are Rural Youth” pēdējā 

dienā jaunieši grupās nospodrinā-
ja savas lauku biznesa idejas, saga-
tavoja prezentācījas, kā arī paši ie-
jutās investoru ādā. Jaunieši piedā-
vāja visdažādākās lauku biznesa 
idejas, piemēram, nometnes bēr-
niem, viskija brūzis, piensaimnie-
cības ferma, viesu nams, kas reizē 
darbojas arī kā ferma. Bet pašu 

jauniešu vidū par visveiksmīgāko 
tika atzīta ideja par alpaku fermas 
izveidi, kura ne tikai ražotu alpa-
kas vilnas apģērbu, bet arī piedāvā-
tu izjādes bērniem. Šīs nedēļas lai-
kā gūto pieredzi par uzņēmējdar-
bības iespējām laukos jaunieši no-
dos tālāk, atgriežoties savās 
organizācijās. 

Lutriņniekus pārsteidz izstādes vēriens

No 23. līdz 29. augustam Nīcas 
novada  Pērkonē norisinājās jau-
niešu apmaiņas projekts „We are 
Rural Youth” (Mēs esam lauku jau-
natne), kurā piedalījās Latvijas 
Mazpulku brīvprātīgie jaunieši un 
Latvijas Jauno zemnieku kluba 
pārstāvji, kā arī jaunieši no Austri-
jas. Nedēļu garajā projektā tā da-
lībnieki centās noskaidrot, ar kā-
dām problēmām saskaras lauku 
jaunatne, cenšoties atrast darbu vai 
uzsākot biznesu.

JuStīne JAuDzeMA, RīgAS kLuBI-

ŅA BRīvpRātīgā un pRoJektA 

DALīBnIeCe

Pirmā projekta diena tā dalīb-
niekiem pagāja ceļā uz tā norises 
vietu, un Pērkonē projekta dalīb-
nieki sabrauca naktī, tā nu īstais 
darbs sākās tikai otrajā rītā.

 Jauniešu apmaiņas projekta da-
lībnieki iepazinās, stiprināja ko-
mandas garu un brīvo laiku pava-
dīja pie jūras vai nodarbojoties ar 
sportu. Diskutējām, kāpēc jaunieši 

izvēlas pamest laukus un pārceļas 
uz pilsētām, kā arī salīdzinājām 
lauku attīstības un urbanizācijas 
priekšrocības un trūkumus. Vakarā 
dalībnieki iepazīstināja viens otru 
ar savām organizācijām un tipiskā-
kajiem nacionālajiem gardumiem. 

Trešajā dienā jauniešu apmaiņas 
dalībnieki mācījās, kā labāk pa-
sniegt sevi, komunicējot ar citiem, 
un centās vienā teikumā aprakstīt 
savu līdzšinējo dzīvi nodarbībā ar 
nosaukumu “Sešu vārdu memu-
ārs”. Tāpat jaunieši pievarēja 10 km 
pārgājienu gar jūru, apskatīja Lie-
pāju un piedalījās Karostas cietu-
ma piedāvātaja izrādē “Aiz restēm”. 
Dienu noslēdzām ar filmu vakaru. 

Projekta ceturtajā dienā jaunieši 
devās pieredzes apmaiņas braucie-
nā uz lauku reģionu uzņēmumiem 
– bioloģisko zemnieku saimniecī-
bu “Baroni”, SIA “Durbes veltes” 
un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību „Durbes 
grauds”. Jaunieši iepazinās ar uzņē-
mumu darbību, grūtībām un pa-
nākumiem. Vakara programmā 
visi apguva latviešu un austriešu 
tautas dejas.

Jauniešu apmaiņas piektā diena 

Mēs esam lauku jaunatne!
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zAne ŠteInBeRgA, BIeDRīBAS 

‘’LAtvIJAS MAzpuLkI’’  pRoJektu 

un MeDIJu kooRDInAtoRe

Rudens ir ražas laiks! Arī maz-
pulcēni  vērtē un “sver” sava darba 
gada augļus .  Mazpulkā vai kopā ar 
citiem sava novada mazpulkiem 
rudens darbu skatēs tiek novērtēti 
2015.gadā īstenotie individuālie un 

grupu projekti, “saņemtas ceļazī-
mes” projektu prezentācijai reģio-
nā. 

Un oktobrī notika četri Mazpul-
ku projektu forumi : 9.oktobrī Jē-
kabpilī  Zemgales – Latgales, 10.
oktobrī Dagdā Latgales, 17.oktobrī 
Ilzenē Vidzemes, un 24.oktobrī 
Lutriņos noslēdzošais – Kurzemes-
Zemgales. 

Projektu forumos mazpulcēni 
iepazīstināja ar savu veikumu šajā 
gadā. Notika mazpulcēnu lauku la-
bumu tirdziņi un mazpulcēnu pa-
veikto projektu prezentācijas. 

Reģionālos forumus rīko biedrī-
ba „Latvijas Mazpulki” sadarbībā 
ar Valsts Lauku tīklu un ar vietējo 
pašvaldību atbalstu. Forumu mēr-
ķis ir apzināt aktīvākos biedrības 

„Latvijas Mazpulki” biedrus, no-
vērtēt un sniegt atzinību mazpul-
cēnu veiktajam darbam mazpulcē-
nu projektu ietvaros. Forumos var 
piedalīties visi mazpulcēni, kas 
veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvē-
juši savus projektus vietējā ražas 
skatē. 

Šogad reģionu forumos kopumā 
441 mazpulcēns no 86 mazpulkiem 

prezentēja savus projektus šādās 
jomās – „Gudrie zirnīši”, „Sarkanie 
sīpoli”, „Brīnumainais dārzs”, „Lat-
viešu karavīrs laikmeta griežos”, kā 
arī citus dārzkopības, rokdarbu, vi-
des un novadpētniecības projektus. 
Projektus vērtēja Mazpulku pado-
mes pārstavji, Mazpulku brīvprātī-
gie jaunieši, eksperti no LLKC un 
zemnieku saimniecību pārstāvji.

Oktobris – Latvijas Mazpulku projektu forumu mēnesis!

apgleznota un noformēta stikla 
pudele, kurā pa šīm dienām viens 
otram varējām sarakstīt labus vār-
dus. 

Superpasākums superīgiem cil-
vēkiem! Bija daudz emociju, ko 

paņemt līdz,  un vēl pateicības elik-
sīra saturs, kas nebeidz likt smaidīt 
un paturēt prātā šo nedēļas nogali. 
Vismilzīgākais paldies Zanei un 
Austrai par šī pasākuma noorgani-
zēšanu!!!  

SoLvItA zeIpIŅA, RīgAS kLuBIŅA 

BRīvpRātīgā

Ar rudenīgām un patriotiskām 
noskaņām Rīgas klubiņš sanāca 
kopā, lai pavadītu lielisku nedēļas 
nogali. Ar pacilātām sajūtām par 
atkalredzēšanos saradāmies uz 
mūsu tradicionālo pasākumu „Iz-
auguši Latvijai 2015”, kas šoreiz no 
13. līdz 15. novembrim noritēja 
Salacgrīvā, JIC „Bāka”. Vieta skais-
ta, blakus jūra, kur vēl labāk!

 Pirmajā vakarā jau bija adrena-
līnu ļoti uzdzenoša aktivitāte. Vi-
des inspektora uzdevumā devā-
mies slepenā uzdevumā – malu-
mednieku medībās. Nodrošinājā-
mies ar pēc iespējas siltāku apģērbu 
un siltiem dzērieniem. Jau bijām 
gatavi iet gar upes krastu lūkoties, 
kas nu naktī šeit notiek, bet galu 
galā, laikam arī savā ziņā drošības 
pēc, sēdējām mašīnās dažādos 
posteņos un centāmies piefiksēt 
garām braucošo aizdomīgo auto-
mašīnu numurus.

 Nākamo rītu sākām ar atspir-

dzinošu pastaigu līdz jūrai, lai la-
bāk pamostos un būtu enerģijas 
pilni jaunai, darbīgai dienai. Die-
nas pirmo daļu veltījām, lai iepazī-
tu vietu, kurā bijām. Foto orientē-
šanās un šādu tādu uzdevumu 
veikšana padarīja to interesantāku 
un jautrāku, piemēram, zosu gājie-
na nofilmēšana, selfijs ar vietējo 
salacgrīvieti u. c. Pēcpusdienu sa-
turīgi un interesanti pavadījām da-
bas izglītības centrā „Ziemeļvidze-
me”, kur ar dažāda veida aktivitā-
tēm uzzinājām un iepazinām visu, 
kas ir saistīts ar ūdeni, jūru u. tml. 
Vēl arī paspējām aizbraukt līdz Ai-
nažu molam, kas ir vairāk nekā 
puskilometru garš. 

Vakarā mums bija “Atvērtā bib-
liotēka”, kur iepazināmies ar Edga-
ra daudzkrāsaino ceļojumu, šīs va-
saras rallija raibajiem piedzīvoju-
miem, Ievas skaistāko dzīves mir-
kli – kāzām. Vakari, kā vienmēr, 
pagāja jautrās sarunās un spēlēs. 
Pēc “Atvērtās bibliotēkas” sekoja 
Improvizācijas stunda kopā ar 
Kozmenu jeb Mārtiņu Kozlovski. 

Tā bija vesela jūra smieklu!
 Arī nākamo rītu iesākām ar at-

spirdzinošu rīta pastaigu līdz jūrai. 
Vēlāk lielu atsaucību un ieinteresē-
tību guva Sigitas vadītā darbnīca, 
kur varējām ar tautiskuma pieskā-
rienu izveidot sev auskariņus, ro-
kassprādzīti vai piespraudi. Te laiks 
pagāja neiedomājami ātri. 

Bez nopietnām lietām arī neizti-
kām. Izvērtējām aizvadītā gada lie-
los pasākumus, piemēram, nomet-
ni, sporta spēles, lielo konferenci 
un mūsu pašu iepriekšējo “Izaugu-
ši Latvijai”. Izvērtējām plusus un 
mīnusus, lietas, ko nevajadzētu ne-
parko mainīt  un ko uzlabot, ie-
viest. Samērā plaši tika izdiskutēts 
par Mazpulku Alumni klubu, kā 
uzrunāt bijušos mazpulcēnus, kāds 
varētu būt logo un daudz citu lietu. 

Mūsu trīs dienu pati patriotiskā 
sadaļa bija svētku vakariņas, kurās 
neizpalika Latvijas valsts himnas 
dziedāšana, pateicības vārdi, uzru-
nas un foto mirkļi. Vienā vārdā sa-
kot – burvīgi. Katram arī bija saga-
tavots pateicības eliksīrs – skaisti 

“Izauguši Latvijai 2015” –  
superpasākums superīgiem cilvēkiem

zAne ŠteInBeRgA, LAtvIJAS 

MAzpuLku pRoJektu un MeDIJu 

kooRDInAtoRe

Šogad sarkano sīpolu audzēša-
nas projektā iesaistījās vairāk nekā 
30 mazpulku ar 125 mazpulcē-
niem. Apjomi, ko audzēja viens 
mazpulcēns, bijuši ļoti dažādi – 
no 2 līdz 50 kg sīksīpoliņu. Biedrī-
bas „Latvijas Mazpulki” izaudzē-
tos sīpolus iepērk zemnieku saim-
niecība „Ezerkauliņi”, šeit dārzeņi 
tiek sašķiroti un pēc tam nonāk 
„Maxima Latvija” veikalu plauk-
tos.

No 13. oktobra, visos „Maxima 
Latvija” veikalos Latvijā ir iespē-

jams iegādāties „Latvijas Mazpul-
ku dalībnieku audzētos sarkanos 
sīpolus. Jauno ražu XXX formāta 
veikala plauktā K. Ulmaņa gatvē 
88a 13.oktobrī izvietoja paši maz-
pulcēni no dažādām Latvijas vie-
tām – Viesītes, Neretas, Kandavas, 
Zantes un Penkules.

 Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs stāsta: “Šī ļoti labā tradī-
cija sākās tālajā 2006. gadā un tur-
pinās vēl šodien. Šo gadu laikā 
audzēti kāposti, burkāni, sīpoli, 
kartupeļi, galda bietes, pupiņas un 
cūku pupas. Man ir ļoti liels prieks 
par to, ka “Maxima” veikalu tīkls 
šo gadu laikā bijis aktīvs jauno 
lauksaimnieku atbalstītājs. Novē-

lu, lai mazpulcēniem šī sadarbība 
ar zemnieku saimniecību “Ezer-
kauliņi” un veikalu tīklu “Maxi-
ma” turpinātos un raža kļūtu vēl 
lielāka.”

Kopumā biedrība „Latvijas 
Mazpulki” tirdzniecībā nodevusi 
2,6 tonnas sarkano sīpolu, kurus 
audzējuši čaklie mazpulcēni no 
Valdemārpils, Viesītes, Ilzenes, 
Bejas, Penkules, Džūkstes, Seces, 
Kursīšiem, Špoģiem, Annenie-
kiem, Mazsalacas, Kārķiem, Vij-
ciema, Baltinavas, Limbažiem, 
Priežmales, Neretas, Zantes un 
Kandavas. Latvijas Mazpulku au-
dzētos sīpolus veikalos varēs atpa-
zīt pēc īpaša noformējuma.

Mazpulcēnu sīpoli nonāk 
“Maxima Latvija” veikalos
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LAtgALeS - zeMgALeS MAzpuLku pRoJektu foRuMS 
9. oktoBRī JēkABpILī

286. Bārbeles mazpulks
Pateicība - grupas projekts, “bārbeles sēravota sakopšana”
439.Daudzeses mazpulks
3. vieta -  Samanta bidere, “Krāsainās lauvmutītes”
132. kalupes mazpulks
2. vieta - elvis Zeps, “bišu maize”
Pateicība -  rainita Zavadska, “Sarkanie sīpoli”
60. krustpils pamatskolas mazpulks
1. vieta - rolands Lagūns, “gudrie zirnīši”/ “Ziemas ķiploki”,
2. vieta - matīss Navenickis, “gudrie zirnīši”/ “Ziemas ķiplo-
ki”/ “mana daugava”
662. Liezēres mazpulks
1. vieta - Sintija briede, “burkāni”
3. vieta - Signe Lāsma Strazdiņa, “gladiolas”
Pateicība -  evelīna Paegle, “Sīpoli”
Pateicība - Intars briedis, “rudens avenes”
Pateicība - māra madara Imša, “Skrējējpīles”
1055. Rožupes mazpulks
1. vieta - dita dubovska, “Ķirbju audzēšana”
2. vieta - Justīne Jasinska, “Orhideju audzēšana” 
279. Līvānu mazpulks 
1. vieta - Skaidris Skutelis, “dubnas upes tīrība”/ “Hidroloģis-
kie pētījumi dubnas upē”,;
Pateicība - Jānis Āris Vindulis, “mežs”
64.Lubānas mazpulks 
1. vieta – elīna reire, “cūku pupas”
117. Ļaudonas mazpulks
3. vieta - amanda Nagle, “Truši”
3. vieta - Viktorija Korlaša, “Kāposts”
Mārcienas pamatskolas mazpulks
2. vieta - raiveta Kaire, “garais gurķis”
116. neretas mazpulks
 1. vieta -roberts mačeks, “Puķes manā dārzā”
295. Seces mazpulks
2. vieta - Una Livmane, “Šokolādes piparmētra”
2. vieta - grupas projekts, “Tiekamies Secē”
50.Sunākstes mazpulks
1. vieta - elīza brūklena, “50.Sunākstes mazpulka vēsture”
1. vieta - Laura Priede, “mārtiņrožu audzēšana”
3. vieta - dita grundspeņķe, “Fotogrāfiju apdare”
748. Sūnu mazpulks
2. vieta - Loreta Kalve, “gudrie zirnīši”
2. vieta - Viktorija Voitehoviča, “garšaugi”
3. vieta - Linda Ozoliņa, “Ārstniecības augi”,;
3. vieta - rēzija Kalniņa, “Tomāti”,;
Staļģenes mazpulks
2. vieta - grupas projekts, “Nometne “Skanīgās dienas””
3. vieta - roberts celmiņš , “gudrie zirnīši”
755. Špoģu mazpulks
2. vieta - Olīvija Ļeonova, “Sīpolu audzēšana”
3. vieta - Samanta Zeile, “Sīpolu audzēšana”
36.viesītes mazpulks
1. vieta - annija Liepiņa, “Sarkano sīpolu audzēšana bizne-
sam”
1. vieta - gustavs Šēnbergs, “Lopbarības sagatavošana un 
izpēte”

AtzInīBAS MAzpuLCēnu ĢIMenēM 
un AtBALStītāJIeM

504. Jersikas pamatskolas mazpulks - Olgai un Jurim Purvi-
ņiem
Jēkabpils bJc mazpulks - mārītei un gintam aizporiešiem
60. Krustpils pamatskolas mazpulks - Jolantai Navenickai
mazsalacas mazpulks - Spodrai un Voldim Purviņiem
116. Neretas mazpulks-  martai miļkevičai ar dzīvesbiedru
1055. rožupes mazpulks-  maijai Jasinskai
295. Seces mazpulks Sarmītei madlinskai
50.Sunākstes  - Liānai un andrim gasiņiem
748. Sūnu mazpulks - maritai Šarkelei un aigaram Pastaram
Staļģenes mazpulks - guntai Saulājai
Špoģu mazpulks - dainai akotei

LAtgALeS MAzpuLku pRoJektu foRuMS 
10. oktoBRī DAgDā

Baltinavas vidusskolas mazpulks
1. vieta - māra Laganovska, “Sarkanie sīpoli”
2. vieta - megija bukša, “arbūzi manā dārzā”
Pateicība - egija Ločmele, “Pirts slotiņas manas ģimenes pirtij”
Pateicība - Kušnire, “baltinavas novada dižozols”
Pateicība - grupas projekts, “baltinavas novada dižozols”
104. Dagdas mazpulks
1. vieta - agate Krilova, “Truši”
1. vieta - Olga Kurakina, “Truši”/ “Paipalas”
2. vieta - Simona Zemlicka, “Truši”
Pateicība - dana grebņova, “Sīpoli”
kārsavas mazpulks “upe”
3. vieta - Jana Volodko, “garausītis”
3. vieta - Šarlote Lorija Nagle, “gladiolas/ Zemenes”
krāslavas pamatskolas mazpulks
2. vieta - elmārs , malahovskis, “Sīpoli”
3. vieta - mareks mjadjuta, “Tomātu audzēšana”
752. Ludzas mazpulks

1. vieta - Sintija muška, “Pečvorks (auduma mozaīka)”
477. nautrēnu mazpulks
2. vieta - Laima grišule, “es un saulgriezes”
3. vieta - diāna Zane razgale, “gudrie zirnīši”
3. vieta - Viktors drozdovs, “gudrie zirnīši”
407. pasienes mazpulks
1. vieta - Irina adeļeviča, “Ziedi skaistumam un ne tikai”/ 
“Liliju audzēšana no sēklām”
1. vieta - Zane apele, “gudrie zirnīši”
2. vieta - anna morozova, “Sīpolu audzēšana”
Pateicība - anželika Truhanova, “Sīpolu audzēšana”
Pateicība - Sergejs martincevs, “gudrie zirnīši”
1. vieta - grupas projekts, “Labie darbi”
pildas pamatskolas mazpulks
Pateicība - Līga Kravčenko, “Kaķe”
124. pudinavas mazpulks
1. vieta - antra Kušnere, “Kabači”
Pateicība - digmārs Karlāns, “Pelargonijas”
518. Salnavas mazpulks
1. vieta - agnese Skangale, “dažādu šķirņu sīpoli”
2.vieta - ernests Strods, “Ārstniecības augi”
Šķeltovas mazpulks
2. vieta - Valērija Sobiļa, “Zirnīši”
2. vieta - Viktorija Sobiļa, “Sīpoli”

AtzInīBAS MAzpuLCēnu ĢIMenēM 
un AtBALStītāJIeM

baltinavas vidusskolas mazpulks - Sarmītei bukšai
104. dagdas mazpulks - Nataļjai bistrovai un maigonim 
Staģim
grāveru mazpulks - Viktoram Skorodihinam
Kārsavas mazpulks “Upe” - garšneku ģimenei
Krāslavas pamatskolas mazpulks - maijai mjadjutai
mežvidu mazpulks “cielaviņa” - Valentīnai Svarinskai
477. Nautrēnu mazpulks - Līgai Skabei
407. Pasienes mazpulks - Viktorijai avdejenokai
124. Pudinavas mazpulks - Svetlanai Kušnerei
518.Salnavas mazpulks - Inesei Skangalei
Šķeltovas mazpulks - elenai Sobiļai

vIDzeMeS MAzpuLku pRoJektu foRuMS 
17. oktoBRī ILzenē

196. Bejas mazpulks
1. vieta - Kristofers un elizabete baldiņi, “Sarkanie sīpoli”
1. vieta  - raivis dāvis Steberis, “gudrie zirnīši”
Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte’’
1.vieta -  rainers Stauro, “Zivju dīķis”
1.vieta - monta bergmane, “Pētnieki skolas muzejā”
3.vieta - Jēkabs Kunstmanis, “bišu devums cilvēkiem”
540.engures mazpulks
2. vieta - Visvaldis Jānis Lācis, “Sarkanie sīpoli
126. ēveles mazpulks
2. vieta -  elizabete Kuple, ”mājputnu nozīme lauku saimnie-
cībā’’
Pateicība - aivis Kalniņš, “Sarkanie sīpoli”
Pateicība - alīna Kalniņa, “ražīgie ģimenes sīpoli”
Pateicība - elza Zute, “Veselīgie ķirbji”
867.Ilzenes mazpulks
1 vieta - rihards Salmiņš, “Sarkanie sīpoli”
1. vieta - andra ance brūniņa, “arbūzu un meloņu audzēšana”
1. vieta - Lelde melece, “Ārstniecības augi”
2. vieta - roberts mednis, “Sarkanie sīpoli”
2. vieta - Zane Klētniece, “arbūzu audzēšana”
3. vieta - Kate ceriņa, “Sarkanie sīpoli”
Pateicība - Nikola Žvīgure, “mans suns Lote”
Liepnas vidusskolas mazpulks
Pateicība - dīva Kazimirjonoka, “Sarkanie sīpoli”
Liepupes vidusskolas mazpulks
1. vieta - Jānis mantiņš, “Trusis 2015”
3. vieta - elizabete rubeze , “Kalifornijas truši’’
Strautiņu mazpulks
2. vieta - Laila Ludviga, “gudrie zirnīši”
3. vieta - agnese Veignere, “gudrie zirnīši”
3. vieta - baiba bērtiņa, “rozes”
Pateicība - Liāna Valdmane, “mana vide, kurā es dzīvoju”
Pateicība - rinalda Hanarina, “mana puķu dobe”
taurenes pamatskolas mazpulks “taurenīši’’,
1. vieta - edgars rumbano “Kāmenu pļavas augi”
165.tirzas mazpulks
2. vieta - rebeka baroniņa, “Zāļu tējas”
Pateicība - rūdis rūdolfs Černoglazovs, “gudrie zirnīši”
Pateicība - grupas projekts “Latviešu karavīrs laikmeta 
griežos”
11. valkas mazpulks 
2. vieta-  grupas projekts “Latviešu karavīrs laikmeta griežos”
3. vieta - grupas projekts “Spēļu rats”
29.ziemeru mazpulks
2. vieta - elīna Prindule, “Sarkanie sīpoli”
2. vieta - ralfs Voropajevs, “Sarkanie sīpoli”

AtzInīBAS MAzpuLCēnu ĢIMenēM 
un AtBALStītāJIeM

540.engures mazpulks –  Fišeru – Lāču ģimenei
867.Ilzenes mazpulks - dacei brūniņai

233.Palsmanes mazpulks - daigai meinertei
Strautiņu mazpulks - Valdmaņu ģimenei
165.Tirzas mazpulks - Inai baroniņai
367.Vijciema mazpulks - gunitai beikmanei
29.Ziemeru mazpulks - Voropajevu ģimenei

kuRzeMeS - zeMgALeS MAzpuLku pRoJektu foRuMS 
24. oktoBRī  LutRIŅoS

Aizupes mazpulks “ekopēdiņas”
1. vieta - grupas projekts, “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”
485. Annenieku mazpulks
2. vieta - adrija Žilinska, “Sarkanie sīpoli”
Pateicība - Una roze grūbe, “mani zirnīši”/ “Kliņģerītes”
Brocēnu mazpulks
Pateicība - grupas projekts, “brocēnu suvenīri”
307. Džūkstes mazpulks
3. vieta - enija Krauja, “Sarkanie sīpoli”
3. vieta - grupas projekts “Jautrās dienas geidās”
114. krotes mazpulks
Pateicība - raivijs Strēlis, “Ķirbji”
Irlavas mazpulks
Pateicība - austra Podniece, “Kabači”
Jaunlutriņu mazpulks
Pateicība -  dailis Zaļuma, “arbūzu audzēšana”
Jaunpils - viesatu mazpulks
3. vieta - daiga medvecka, “Ģimenes sīpoli”
42. kalētu mazpulks “Mežainīši”
3. vieta - alise Kuduma, “Samteņu audzēšana”
kandavas mazpulks
2.vieta - elizabete Šteinberga, “Puķuzirņi”
582. kapsēdes mazpulks
3. vieta - diāna Tomase, “gudrie zirnīši”
114. krotes mazpulks
1. vieta - Kārlis Lācītis, “Ingvers”
1. vieta - ance dreimane, “Kartupeļi”
1. vieta - Kristaps Norenbergs, “Ķiploki”
3. vieta - Karīna ahmaduļina, “melotrijas”
kursīšu pamatskolas mazpulks “Bitīte”
1.vieta  - andris meļķerts, “Sarkanie sīpoli
654. Lapmežciema mazpulks
1. vieta - miks bumburs, “Topinambūri”
Lutriņu mazpulks
2. vieta - Nils rītiņš, “Sarkanie sīpoli”
2. vieta - aivita Smiļģe, “Šķirnes truši”
1. vieta - agnese Smiļģe, “Šķirnes truši”
Mežgaļu pamatskolas mazpulks
3. vieta - ričards Kalniņš, “gudrie zirnīši
840. otanķu mazpulks
1. vieta - everita Sprūde, “gudrie zirnīši”
2. vieta - emīls Pētersons, “gudrie zirnīši”
17. padures mazpulks
2. vieta - Tomass Jansons, “Zemenes”
Pateicība - matīss grīniņš, “Sīpoli”
Pateicība - Ivars millers, “Ķiploki”
Pateicība - grupas projekts, “dārzeņi labdarībai”
53. penkules mazpulks
1. vieta - gustavs Kuģis, “Putni manā pagalmā”
Pateicība - mārtiņš dombrovskis, “Trušmīļu skola”
705. pūres mazpulks
3. vieta - evelīna Ose, “Kabaču audzēšana”
3. vieta  - agnese Frīdenberga, “gurķu audzēšana”
Pateicība - Kārlis butkevičs, “Smilšu kastes izveidošana”
Striķu mazpulks
2. vieta  - Kate Sormule, “mini tomātiņi”
2. vieta - artūrs rūdulis, “ananāsa un kivi audzēšana”
valdemārpils vidusskolas mazpulks
2. vieta - grupas projekts, “No katra nieka kaut kas gards”
599. virgas mazpulks
2. vieta - elisa Šekeruka, “gudrie zirnīši”
3. vieta - Kristīne Strautiņa, “gudrie zirnīši”
Pateicība - džeina Formoleviča, “gudrie zirnīši”
541. zantes mazpulks
1. vieta - Niks brīvers, “Ķirbji manā dārzā”
1. vieta  - artūrs Heidingers, “Sarkanie sīpoli”
1. vieta  - Signe Petrova, “gudrie zirnīši”/ “Sarkanie sīpoli”

AtzInīBAS MAzpuLCēnu ĢIMenēM 
un AtBALStītāJIeM

aizupes mazpulks “ekopēdiņas”-  Lindai grasei
annenieku mazpulks - Sarmītei Žilinskai
307. džūkstes mazpulks - grasmaņu ģimenei
582. Kapsēdes mazpulks - ainai un Ondrem Tomasiem;
114. Krotes mazpulks - ahmaduļinu ģimenei
 Kursīšu pamatskolas mazpulks “bitīte” - Slūtiņu ģimenei
Lutriņu mazpulks - Ārijai Kviesei, Sarmai Smiļģei, Sarmītei 
miltai, Santai Olbačevskai
139. Nīcas mazpulks - Janai maisiņai
17. Padures mazpulks - Lāsmai Laurei
53. Penkules mazpulks - Ilzei ekševicai
 Striķu mazpulks - Santai miezei
 Tukuma jauniešu mazpulks - agnesei rūdulei
Valdemārpils mazpulks – Ērikam  bumbierim, Zitai mihailovai
599. Virgas mazpulks - anitai un Nikolajam Šekerukiem

541. Zantes mazpulks - Petrovu ģimenei
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 SILvIJA DoRŠA, BIJ. 11.vALkAS 

MAzpuLkA vADītāJA

 17. oktobrī Alūksnes novada 
Ilzenē tradicionālajā Rudens foru-
mā tikās 18 Vidzemes mazpulku 95 
dalībnieki. Ar patiesu gādību un 
sirsnību visus sagaidīja un dienas 
gaitā rūpējās Ilzenes mazpulks un 
vadītāja Sarmīte Salmiņa kopā ar 
daudziem palīgiem. Kā aizvien, ko-
pā ar mums bija Rīgas klubiņa jau-
nieši. 

Valkas novadu pārstāvēja visi 
četri mazpulki no Valkas, Vijcie-
ma, Kārķiem un Ērģemes. Mazpul-
cēni, kas aktīvi piedalās dažādās 
aktivitātēs, bija priecīgi satikt drau-
gus no citiem novadiem.

 Latvijas Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Randa Medne atklā-
ja forumu, tā dalībniekus sveica 
vietējās pašvaldības un lauksaim-
nieku pārstāvji.

 Ilzenes pagasta sporta, kultūŗas 
un izglītības centra „Dailes” plašajā 
sporta zālē ātri tika ierīkots Tirgus 
placis, kurā mazpulcēni piedāvāja 
gan pašu audzētu lauksaimniecības 
produkciju, gan visdažādākās pašu 
gatavotās lietas. Ziemeru mazpulks 
sarīkoja plašu loteriju. Bet Valkas 

mazpulks aicināja visus pie spēļu 
rata pārbaudīt zināšanas par dār-
zeņiem, puķēm, mežu un par 
mums pašiem – par 4H.

 Pēc tam daļai foruma dalībnie-
ku sākās 2015.gada individuālo un 
grupu projektu prezentācijas, otra 
grupa tika iesaistīta “Aktivitātēs 
mazpulcēnu garā” - bija iespēja 
pārbaudīt savas zināšanas, atpazīs-
tot sēklas,acumēru, nosakot zirņu 
svaru, roku veiklību, šķirojot pupi-
ņas, un izpildot vēl citus jautrus 
uzdevumus. Pēc pusdienām savu-
kārt otrā grupa devās prezentēt sa-
vus projektus, bet pirmo gaidīja 
aktivitātes. Šo svarīgo darba cēlie-
nu organizēja un vadīja Rīgas Klu-
biņa jaunieši un lauksaimniecības 
speciālisti.

11.Valkas mazpulka dalībnieces 
Agija Aspere, Agnese Tukiša, Mon-
ta Stoša, Beāte Buža, Ilze Korberga 
forumā prezentēja divus grupu 
projektus – “Spēļu rats” un “Mūsu 
novadniekam ģenerālim Pēterim 
Radziņam -135”. Ir liels prieks, ka 
abi projekti tika ļoti labi novērtēti. 
Ar projektu par ģenerāli P.Radziņu 
mazpulks piedalījās konkursā 
„Latviešu karavīrs laikmetu grie-
žos”, un tā materiālus nodosim 

Valkas pagasta vēstures istabai.
Mazpulku vadītāji un uz foru-

mu uzaicinātie vecāki šajā laikā 
aplūkoja Alūksni rudens krāšņu-
mā un devās uz Ziemeriem ciemos 
pie sava pieredzes bagātā kolēģa 
Jāņa Bērtiņa. Ziemeru mazpulka 
darba un tikšanās vieta ir telpas 
pagasta pārvaldes ēkā. Tikko at-
klāta ar Borisa un Ināras Teterovu 
fonda atbalstu izremontētā un ap-
rīkotā mazpulka vēstures istaba. 
Jānis pastāstīja par šī projekta īste-
nošanu, kā arī dalījās savā pieredzē 
par mazpulka darba organizēšanu, 
jauniešu motivēšanu darbam, Zie-
meru pagasta pārvaldes un 
Alūksnes novada domes finansiālo 
un praktisko atbalstu mazpulku 
darbā. 

 Atgriezušies Ilzenē, vadītāji uz-
klausīja projektu prezentācijas vēr-
tējušo speciālistu atziņas un ietei-
kumus, bet mazpulcēnus gaidīja 
“Jampadracis”.

 Un tad jau klāt Foruma noslē-
gums, dalībnieku apbalvošana, 
sertifikātu izsniegšana, ģimeņu un 
mazpulku vadītāju godināšana. To 
visu kuplināja Bejas mazo dziedā-
tāju un Ilzenes mazpulcēnu priekš-
nesumi.

Saturīga un  
sirsnīga diena Ilzenē 

Mēs Dagdā jūs gaidījām!
AnnA kRILovA, 104. DAgDAS 

MAzpuLkA vADītāJA

Lielie mazpulku pasākumi ir 
svarīgākie notikumi un savdabīgi 
atskaites punkti mazpulka dzīvē, 
sevišķi, ja runa ir par Projektu fo-
rumu. Šogad Dagdas mazpulcē-
niem  bija jāapliecina, ka viņi tie-
šām ir izauguši, zinoši un prasmīgi 
ne vien kā foruma dalībnieki, bet 
arī kā tā organizatori. Tas bija sle-
pens sapnis, un jau pāris gadus 
man nemitīgi jautāja, kad kāds no 
pasākumiem notiks Dagdā. Mani 
galvenie palīgi, kas kā čaklas bitītes 
darbojās gan sagatavošanās laikā, 
gan jau no agra rīta līdz vēlam va-
karam foruma dienā, mazpulka 
kodols – Airita un Raivis Olehno-
viči, Daniela Čapkeviča, Sintija Sa-
dovska, Veronika Mamedova, 
Kristīne  Vinokurova, Ernests Kri-
lovs un Samanta Puncule – mani 
nepievīla. Ceru, ka arī pārējie da-
lībnieki palika apmierināti. 

10. oktobrī Dagdas vidusskolā 
pulcējās 80 mazpulcēni no 15 Lat-
gales mazpulkiem. 

Foruma ieskaņā notika tirgoša-
nās, kuras laikā mazpulcēni pārde-
va adītas zeķes, tamborējumus, 
pērļu rotas un suvenīrus, ābolus, 
sīpolus, ķiplokus, sieru un citus sa-
vus ražojumus. Pavērojām, ka tir-
gus kādu brīdi pēc atklāšanas, pie-
klusa, tāpēc aktīvi iesaistījās Dag-
das mazpulcēni, kas reklamēja un 

pievērsa uzmanību precei un aici-
nāja to iegādāties no kāda kautrī-
gāka tirgotāja.

Foruma atklāšanu ieskandināja 
Dagdas vidusskolas skolēnu skanī-
gās dziesmas, kam sekoja Mazpul-
ku padomes priekšsēdētājas Ran-
das Mednes, Dagdas vidusskolas 
direktores Vijas Gekišas un domes 
priekšsēdētājas Sandras Viškures 
uzrunas, kuras uzmundrināja uz-
traukušos mazpulcēnus pirms no-
pietnā etapa – projektu prezentē-
šanas. Darbojās astoņas grupas, 
kuras tika veidotas pēc nozarēm 
un katrā noteikti uzvarētāji. Foru-
mā žūrijā aicinājām piedalīties cil-
vēkus, kas ar skolu nav tieši saistīti, 
taču strādā jomās, kas ir tuvas 
mazpulku idejai, un esam pateicī-
gi, ka viņi atrada laiku un godam 
nostrādāja visu dienu. Tie bija Aiv-
ars Plotka, Gunārs Ciganovičs, 
Artjoms Gekišs, Oksana Rutka un  
Larisa Meikšāne. Šo cilvēku vie-
doklis ir īpaši svarīgs, jo dienas 
beigās dzirdējām daudz plašāku 
projektu izvērtējumu, ieteikumus 
darba organizācijai, jaunas idejas.

Priecē, ka arī Dagdas mazpulka 
dalībnieki (piedalījās 5 individuālo 
projektu veicēji) ir sasnieguši izci-
lus rezultātus. Nepārspējamas savā 
jomā, viszinošākās par trušiem ir 
Agate Krilova un Olga Kurakina, 
kas ieguva 1.vietas savās grupās. 
Olga savu darbības jomu ir papla-
šinājusi un šogad audzēja paipalas, 

tikpat labi orientējoties visos ar 
tām saistītajām problēmām. Aga-
tes pārliecība un zināšanas pārstei-
dza pat pieredzējušos ekspertus, 
kas atklāja, ka nav tāda jautājuma, 
uz kuru meitene nevarētu atbildēt. 
Agate pierādīja, ka viņa tiešām 
strādā pati un ir ieinteresēta rezul-
tāta sasniegšanā. 

Simona Zemlicka ieguva 2.vie-
tu. Viņa arī audzē trušus, pagai-
dām gan saimniecība nav īpaši lie-
la. Dana Grebņova ar izcēlās ar 
īpašu pieeju projekta “Sīpoli” pre-
zentācijas izveidē un tika atzīmēta 
ar Atzinības rakstu. Elīna Staģe jau 
divus gadus strādāja pie projekta 
“Ķiploki” un šogad veiksmīgi pre-
zentēja rezultātus. Elīnas ģimene 
kā pateicību par aktīvu līdzdalību 
mazpulka dzīvē saņēma ābelīti – 
dāvanu, kas arī pēc gadiem atgādi-
nās šo dienu.

Ciemiņi iepazinās ar Dagdas ie-
vērojamākajām vietām, taču nevis 
ierastā veidā, bet, izejot noteiktu 
maršrutu, centās atkodēt Dagdas 
simbolu “Fēnikss”, paralēli veicot 
arī uzdevumus, rezultātā līdz foru-
ma noslēgumam tapa jauna foto-
galerija par mazpulcēnu ceļojumu 
pa Dagdu. Mazpulcēnu jampadra-
cis iekustināja pat slinkākos vēro-
tājus, jo atteikt Dagdas atraktīva-
jiem mazpulcēniem iesaistīties ro-
taļās un dejās nespēja neviens, lai 
gan Rīgas klubiņš jau bija gatavs 
rezultātu paziņošanai, visi vēl laiku 

gāja rotaļās.
Vēlā vakarā foruma dalībnieki 

devās katrs uz savām mājām. Ļoti 
ceram, ka līdzi tika paņemtas siltas 

atmiņas, labs garastāvoklis, ganda-
rījums par saturīgu dienu un doma 
par to, ka kādreiz vēl varētu at-
braukt uz Dagdu.
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ALekSAnDRS kALnIŅŠ, JēkABpILS 

nvo ReSuRSu CentRA vALDeS 

LoCekLIS

Šī gada Zemgales – Latgales re-
ģionālais mazpulku projektu fo-
rums, kas notika Jēkabpilī, pārstei-
dza ar ideju daudzveidību, oriģina-
litāti un pielietojamību. Ap simts 
mazpulcēnu no dažādiem mazpul-
kiem prezentēja šovasar veikto 
darbu rezultātus, bet daži pētījumi 
bija ilguši pat trīs gadu garumā. In-
teresanti, ka daudzas projektu pre-
zentācijas jau kļuvušas par pilnvēr-
tīgiem priekšnesumiem ar dzies-
mām, dzejas lasījumiem un citām 
atrakcijām, neskaitot daudzveidīgo 
uzskates materiālu lietojumu.

Man kā Jēkabpils NVO resursu 
centra pārstāvim bija iespēja ek-
sperta lomā pabūt 20 projektu pre-
zentācijās divās grupās, kur dažāda 
vecuma mazpulcēni aizstāvēja sa-
vus projektus un pētījumus. Žūrija, 
kurā bija trīs eksperti, gandrīz vi-
sos gadījumos bija diezgan vien-
prātīga, un domstarpību par labā-

Jēkabpilī priecēja favorīti
kajiem projektiem nebija. Papildus 
foruma organizatoru balvām kā in-
teresantāko projektu autorus ar sa-
vām balvām iepriecināja arī Jēkab-
pils NVO resursu centrs, piešķirot 
tās Skaidrim Skutelim no Līvānu 
mazpulka par pētījumu „Dubnas 
upes tīrība”, Ditai Grundzpeņķei 
(Sunākstes mazpulks) par projektu 
„Fotogrāfiju apdare”, kurā tika no-
demonstrēta iespēja, kā pārnest 
fotogrāfiju uz koka dēlīšiem, Lin-
dai Ozoliņai no Sūnu mazpulka 
par ārstniecības augu noderīguma 
un izmantošanas iespējām un pro-
jektā paveiktā izklāstu, liezerietei 
Mārai Madarai Imšai par projektu 
„Skrējējpīles”. Galveno balvu no 
resursu centra saņēma atraktīvais 
jaunais lauksaimnieks Gustavs 
Šēnbergs no Viesītes mazpulka par 
projektu „Lopbarības sagatavošana 
un izpēte”. 6. klases audzēkņa zinā-
šanas par projekta tēmu pārsteidza 
visu žūriju. Viņš uzvarēja savā gru-
pā kopumā, apsteidzot pārējos 
sāncenšus. Žūrija atzina, ka ar tā-
diem jauniešiem Latvijas lauk-

saimniecībai ir nākotne!
Paralēli darbam prezentāciju 

grupās mazpulku vadītāji tikās 
stundu ilgā sarunā ar Jēkabpils 
NVO resursu centra valdes priekš-
sēdētāju un NVO eskperti Agitu 
Pleiko, lai uzzinātu par iespējām 
sadarboties un startēt dažādos pro-
jektu pieteikumu konkursos.

Savukārt foruma dalībniekiem 
mazpulcēniem bija iespēja doties 
mācību ekskursijā uz “Sedumi” sil-
tumnīcām un piedalīties izzinoša-
jos kabinetos “Izzini vairāk!”, tie-
koties ar kinologu, veikotāju un 
SIA “Madonas karameles” darbi-
niekiem.

Ar koncertu visus sveica Jēkab-
pils BJC pulciņu dalībnieki. Apbal-
vošanas ceremonijā godināja veik-
smīgos projektu autorus, mazpul-
ku vadītājus un aktīvās, mazpulku 
darbu atbalstošās ģimenes. Pēc ap-
balvošanas ceremonijas Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Randa Medne pateicās Jēkabpils 
NVO resursu centra valdei par sa-
darbību forumā.

Vislielākais forums  – 
Lutriņos
AgneSe SMIĻĢe, LutRIŅu MAzpuLkA 

DALīBnIeCe

Galvenais notikums mazpulka 
dzīvē bija, ir un būs ražas skates, 
kurās var redzēt katra mazpulcēna 
veikumu, dalībnieki var savu pada-
rīto salīdzināt ar to, kā veicies kai-
miņiem, rast iedvesmu turpmāka-
jam darbam.

Bija saulains, skaists rīts, kad  
30.oktobrī Saldū sagaidījām maz-
pulcēnus, vadītājas, vecākus no 
Zemgales un Kurzemes mazpul-
kiem. Vislielākais dalībnieku skaits 
šoruden no visiem četriem reģio-
nālajiem forumiem bija Lutriņos – 
240 dalībnieki. 

Pirms lielās projektu aizstāvēša-
nas ikvienam interesentam bija ie-
spēja apskatīt bērnu darinājumus 
tirdziņā, kurš notika Saldus BJC 

“Sķūnis”. Rīta dzestrumā viesi varē-
ja baudīt karstu tēju, pīrādziņus. 
Forumu atklāja Latvijas Mazpulka 
padomes priekšsēdētāja  Randa 
Medne, priekšsēdētājas vietniece 
Ilze Kļava un Saldus BJC direktore 
Valda Tubina. Saldus folkloristi 
priecēja mūs ar dziesmām un mū-
ziku.

 Kamēr mazpulcēni tirgojās, va-
dītājas un vecāki devās uz Kapelle-
ru namu, kur Līga Šaule iepazīsti-
nāja viesus ar Saldus pilsētu. Māks-
linieciska pusdienu pauze aizritēja 
J. Rozentāla dzimtajā ciemā Druvā. 
Un tad jau ceļš veda uz Lutriņiem, 
kur mazpulcēniem bija jāaizstāv sa-
vi projekta darbi. Bija uztraukušies 
gan bērni, gan vadītāji. Bet viss taču 
bērniem izdevās! Kamēr vieni pre-
zentēja projektus,  otra grupa pie-
dalījās sacensībās “Rudens parāde 

Lutriņos”. Uzvarēja visi mazpulcē-
ni!

Mazpulka vadītāja Gunta Romu-
le vecākus iepazīstināja ar mūsu 
daudzajiem darbiem. Mūsu maz-
pulkam palika 10 gadi. Visus ļoti 
interesēja šķirnes trušu apskate. 
Tad viesi tika uzaicināti Lutriņu 
klubā, kur pensionēts mūsu skolas 
skolotājs rādīja  filmas ar veco fil-
mas aparātu.

Skolotāja Zane Ņukša ar savām 
dziesmām ierāva bērnus deju un 
rotaļu virpulī. Cik tas bija jauki! Fo-
ruma noslēgumā - rezumējums par 
padarīto. Mazpulcēni šogad bija 
čakli strādājuši. Paldies mums teica 
un balvas dalīja “Rīgas klubiņš”. 

Visskaļākie aplausi bija vecākiem 
un mūsu mazpulku vadītājām. Arī 
mēs, mazpulcēni, sakām savām va-
dītājām lielu paldies!



12◆ AR LAIMeS āBoLIŅA LApIŅu IkDIenā un SvētkoS                                                                                                         ◆ 2015. gada decembrī ◆ 

vItA LAzDAuSkA, 295.SeCeS MAzpuLkA 

DALīBnIeCe

 Katru gadu mazpulcēnu visgaidī-
tākais notikums ir lielā vasaras no-
metne „Visu daru es ar prieku!”, kuru 
organizē biedrība „Latvijas Mazpul-
ki”.  Šogad tā notika laikā no 20. līdz 
24. jūlijam Kārsavas novada Malna-
vas koledžā.  Nometnē piedalījās 190 
mazpulcēni no visas Latvijas. 

Nometnes leģendas pamatā bija 
Jāņa Streiča mākslas filmas „Cilvēka 
bērns”  galvenā tēla Boņuka iejuša-
nās mūsdienu tehnoloģiju laikmetā 
un vides saudzēšanā. Boņuka tēls ie-
saistīja nometnes dalībniekus dažā-
dās aktivitātēs, kuras palīdzēja iz-
prast vides un klimata pārmaiņu 
problēmas, zaļās ekonomikas aspek-
tus, videi draudzīga dzīvesveida 
nianses un rosināja interesi par da-
bas procesiem.

Pirmajā nometnes dienā sadalījā-
mies darba grupās jeb “saimēs”, ku-
rās darbojāmies gandrīz visu nomet-
nes laiku. Iepazinām Malnavas mui-
žas parku un prezentējām savu no-
vadu  ievērojamākos dabas objektus. 
Vakarā notika grupu saliedēšanas 
aktivitātes, kuru laikā iepazinām 
grupas biedrus. Tā kā šī diena bija 
nokrišņiem bagāta, Malnava mūs sa-
gaidīja ar lielām peļķēm telšu lauku-

Visu daru es ar prieku!

kRIStA āRIŅA, pRoJektA „pIe DABAS 

AR tīRu SIRDSApzIŅu!” BALtIJAS 

StARptAutISkāS AkADēMIJAS pRAktI-

kAnte

Mazpulcēni prot vienlaicīgi gan 
atpūsties, gan lietderīgi pavadīt va-
saras brīvlaiku dažādās izzinošās 
aktivitātēs. 

Aizvadītās vasaras nometne „Pie 
dabas ar tīru sirdsapziņu!”, ko 75% 
apmērā  finansiāli atbalstīja Latvijas 
Vides aizsardzības fonds aktivitātē 
„Vides izglītības nometņu organizē-
šana skolas vecuma bērniem”, nori-
sinājās 24.- 28. augustā Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centrā. Nomet-
nes dalībnieki bija mazpulcēni un 
jaunie vides draugi.

Dalībnieki nometnes pirmajā 
dienā dažādās nodarbībās iepazi-
nās, kas ir pļava, kāda ir tās nozīme, 
kādas ir cilvēka dažādu darbību se-
kas. Mācību ekskursijā izpētīja bio-
topu pļavā, kas ir cilvēka apsaim-
niekota un pļavā pēc kūlas uguns-
grēka, bet savus novērojumus atvei-
doja maketos „Pļava skudras acīm” 
un prezentācijās. 

Otrās dienas ietvaros bērni un 

jaunieši veidoja dzīves aprakstus, 
zīmēja portretus kokiem, kā arī ap-
guva zināšanas par meža nozīmi 
dabā, cilvēka dzīvē,tam, kas rada 
mežam apdraudējumus, akcentējot 
kūlas dedzināšanas sekas. Noslēgu-
mā dalībnieki uz koka dēlīšiem iz-
paudās radoši –„ Ko koks gribētu 
pavēstīt man, tev... ?”.

 Trešais rīts sākās ar mācību eks-
kursiju uz Jēkabpils Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, kur visus ie-
pazīstināja, kādas var būt sekas kū-
las dedzināšanai, kā rīkoties, kad 
bērni redz ugunsgrēku dabā. Bēr-
niem un jauniešiem interesi izraisī-
ja dienesta inventārs, jo to paši va-
rēja izmēģināt, piemēram, ar plet-
nēm dzēst kūlas ugunsgrēku. Ne-
viens no dalībniekiem nepalika 
vienaldzīgs, skatoties sižetus par 
kūlas ugunsgrēkiem un to sekām. 
Dienas otrajā pusē tika apgleznoti 
balti T-krekli, kas apkārtējos mudi-
nātu saudzēt vidi, būt uzmanīgiem 
un atbildīgi domāt par savas rīcības 
sekām. Radošo darbu noslēgumā 
tapa koka magnētiņi par vides aiz-
sardzību. 

Ceturtajā dienā bija mācību eks-
kursija „Mēs zaļā Latvijā!”. Tajā tika 
apmeklēta Pļaviņu kokaudzētava, 
Likteņdārzs un Skrīveru dendrolo-
ģiskais parks. Kokaudzētavā bērni 
un jaunieši iepazinās ar koka dzīves 
ciklu, daudzveidību, mācījās prak-

tiski stādīt kokus. Likteņdārzā da-
lībnieki izstaigāja takas, no skatu 
torņa vēroja skaistos dabas skatus 
pie Daugavas, bet galvenais bija iz-
prast koka nozīmi tajā.

Nometnes dalībnieki aizveda arī 
savus augsnes ziedojumus Likteņ-
dārzam. Dendroloģiskajā parkā ie-
pazināmies ar koku daudzveidību, 
nozīmi. Mācījāmies noteikt koku 
sugas. Visiem bija interesanti uzzi-
nāt, ka katram kokam ir sava smar-
ža, piemēram, egle var smaržot arī 
pēc citrona, bet ir koks, kura lapas 
smaržo pēc cukurvates utt.

Nometnes noslēguma dienā rīts 
sākās ar kopīgu  bērza stādīšanu pie 
Jēkabpils Bērnu Jauniešu centra, 
pēc tam sekoja pārgājiens uz Jēkab-
pils Mežaparku, kur bērnus un jau-
niešus sagaidīja daudzi pārsteigu-
mi. Pirmā tikšanās bija ar Radžu 
ūdenskrātuves inspektoru Aivaru 
Druvenieku. Viņš dalībniekus iepa-
zīstināja ar atpūtas iespējām, ūdens-
krātuves dzīvniekiem, atpūtas un 
zvejas noteikumiem. Vislielāko sa-
jūsmu bērniem un jauniešiem iz-
raisīja veikparka apmeklējums, kur 
iepazinās ar šo sporta veidu, tā eki-
pējumu, ar lielu interesi tika vēroti 
paraugdemostrējumi, katrs izmēģi-
nāja savu veiklību stafetē un jautā-
jumu konkursā nostiprināja savas 
zināšanas. Stafetē nometnes dalīb-
niekiem vajadzēja apģērbt veikotā-

Pie dabas ar tīru sirdsapziņu!

ju. Vislielāko sajūsmu izpelnījās ie-
gūtais 20% atlaižu kupons veikpar-
ka apmeklējumam. To nometnes 
dalībnieki solījās izmantot, lai paši 
pamēģinātu veikot, jo interese un 
vēlme ir neapstāties pie redzētā. 

Pēdējais nometnes pārsteigums 
- Jēkabpils Vidusdaugavas televīzi-
jas video operators Kārlis Bukacins-
kis, kurš novadīja situācijas pēc kū-
las ugunsgrēka lomu spēli. Bērni un 
jaunieši iejutās lomās: video opera-
tors, žurnālists, vides aizsardzības 
speciālists, kūlas dedzinātājs, mārī-
te, koks, augs.... Šīs lomu spēles re-
zultātā tapa video sižets par kūlas 
dedzināšanu. 

Bērni un jaunieši pa šo nedēļu 
bija sadraudzējušies, un, lai saldi-
nātu atvadas, SIA „Margret” bija 
sarūpējusi torti „Pie dabas ar tīru 
sirdsapziņu!”.

Pārlapojot nometnes izvērtēju-

mu, secinām, ka daudziem dalīb-
niekiem tā ir bijusi labākā vasaras 
daļa kopā ar zināmiem un jaunie-
gūtiem draugiem. Galvenais, ka 
tiek jau gaidīta nākamā nometne 
par dzīvniekiem un ir pozitīvas 
emocijas!

Pateicamies par atbalstu Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībai un par sa-
darbību Jēkabpils Bērnu un jaunie-
šu centra kolektīvam, SIA „Mar-
gret”, SIA „Jēkabpils autobusu 
parks”, Eiro-Biro veikalam, SIA 
„Rēnijs”, datorsalonam „Tērē ma-
zāk”, Jēkabpils Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, kokaudzēta-
vai „ Pļaviņas”, A/S Latvijas Valsts 
meži, Jēkabpils sporta centram, 
Skrīveru novada pašvaldībai, Lik-
teņdārza darbiniekiem, SIA „Ošu-
kalns” un personīgi Kristapam Ce-
purītim, Kārlim Bukacinskim un 
Aivaram Druveniekam.

mā. Tādēļ nakšņojām koledžas spor-
ta zālē. Lai arī karsti un trokšņaini, 
tomēr sausi! Par to paldies koledžas 
direktoram.

Nākošajā dienā uzspīdēja saulīte, 
un laukumā kā sēnes pēc lietus „uz-
auga” telšu pilsētiņa. Nometnes laikā 
devāmies ekskursijās iepazīt Latga-
les dabas objektus un saimniecības, 
apmeklējām dabas izglītības centru 
„Rāzna”, darbojāmies dažādās rado-
šajās un eksperimentu darbnīcās, 
apguvām jaunas zināšanas, jaunas 
prasmes un ieguvām idejas , kuras 
izmantot sava mazpulka ikdienas 
darbībā. Devāmies  pārgājienā, kuru 
papildināja dabas aizsardzības, vides 
izglītības, tūrisma prasmju un spor-
ta elementi. 

Vakaros pārrunājām dienas noti-
kumus, apguvām latgaļu valodu, 

piedalījāmies “Talantu šovā”, veido-
jām skečus par dabas tēmām, lustē-
jāmies karnevālā „Lietu otrā dzīve”.

Pēdējā nometnes dienā apkopo-
jām padarīto un dalījāmies iespai-
dos. Lai arī ilgojāmies pēc mājām, 
bija ļoti grūti šķirties no nometnes 
biedriem. Noritēja ne viena vien 
asara, un sirsnīgs bija ikviens atvadu 
apskāviens. Mainījāmies autogrā-
fiem, telefona numuriem un elektro-
niskajām adresēm,  ko rakstījām uz 
krekliņiem, rokām un pat mugurām.  
Tie atgādinās par jaukām, kopā pa-
vadītām  dienām.

Paldies biedrībai „Latvijas Maz-
pulki” un visiem brīvprātīgajiem 
jauniešiem, kuri nežēloja savu laiku, 
enerģiju un idejas interesantās un 
saturīgās nometnes organizēšanai,  
vadīja un uzņēmās atbildību par no-

metnes dalībniekiem bez atalgoju-
ma. Viņi prot veidot azartisku un 
draudzīgu atmosfēru, kopā būšanas 
prieku un to sajūtu, ka šeit neviens 
nav lieks, bet visi ir savējie. Paldies 
mūsu mazpulka vadītājai Astrīdai 

par atbalstu un kopā pavadītajām 
dienām nometnē!

Lai arī laika gaitā var aizmirsties 
cilvēku sejas un vārdi, bet sajūtas un 
emocijas, ko viņi devuši, sirdī paliek 
vienmēr.
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IntA BALČŪnA, 485.AnnenIeku 

MAzpuLkA vADītāJA

Ik vasaru – 
uz zebrus ezeru

Jau piecpadsmito gadu pēc kār-
tas 485.Annenieku mazpulcēni sa-
tiekas pašā vasaras vidū, lai kopā 
pavadītu divas jaukas dienas kopī-
gā atpūtā. Nemainīgs ir arī pasāku-
ma nosaukums - “Vasaras vidus 
pārgājiens uz Zebrus ezeru”. Zī-
mīgs šogad bija dalībnieku skaits - 
kopā ar mazpulka vadītāju- apaļi 
piecpadsmit. Liels prieks,ka pārgā-
jiena organizatorisko pusi veik-
smīgi pildīja Adrija Žilinska.Da-
lībnieku vidū bija gan paši jaunākie 
mazpulcēni, gan ģimnāzijas un 
tehnikumu audzēkņi,kuri šādā pa-
sākumā piedalījušies pirms vairā-
kiem gadiem.

Lai ceļojums būtu saturīgāks un 
rosinātu sacensības garu, tika dots 
uzdevums savākt apkārtnē ziedo-
šos augus,kurus noslēgumā kopīgi 
atpazītu. Interesantās sarunās ceļš 
pagāja nemanot, laiks mūs lutinā-
ja, un pēc stundas Ezerlūķu pils-
kalna pakājē slējās raiba telšu pil-
sētiņa. Drīz vien visus priecēja 
gaišs ugunskurs. Ezera veldzējumu 
guva peldētmīļotāji. Klusāku vietu 
sameklēja makšķerēšanas entuzi-
asti. Tikmēr Adrija Žilinska un 
Agnese Beča uz ugunskura gatavo-
ja gardu vakariņu zupu. Pēc no-
baudīšanas visu viedoklis saskanē-
ja - soļanka ir lieliska. 

Interesantās sarunās aizritēja 
stunda pēc stundas. Mazpulcēni 
dalījās savos iespaidos par aizvadī-
to mācību gadu un šīs vasaras no-
zīmīgākajiem notikumiem. Visi 
kopā lepojamies ar pirmo Goda 
nominantu mūsu Annenieku maz-
pulkā. Adrija Žilinska aprīlī pre-
zentēja Latvijas Mazpulku pado-
mei savu 9 gadu pieredzi šajā jau-
niešu organizācijā un paveikto 
projektu darbā, pārstāvot Anne-

niekus Zemgales novada forumos, 
kā arī trīs gadus kā priekšniecei va-
dot mazpulku. Balvā saņemtā sud-
raba karotīte un Goda diploms ir 
piemiņas veltes par čaklo rosīša-
nos.

Vairāki no mums šogad piedalī-
jās Latvijas Mazpulku projektā 
„Audzēsim sarkanos sīpolus!”. Citi 
mazpulcēni minēja dažādas maz-
pulku aktivitātes, kurās piedalīju-
šies - gan akcijā „Tīras ceļmalas 
manā pagastā”, gan makulatūras 
konteineru pildīšanā, gan atzinīgi 
vērtēja iegūtās zināšanas Džimbas 
programmā un ekskursijā uz „Dar-
dedzes” centru Rīgā pie Lielā 
Džimbas, atkārtojot jau gūtas pras-
mes bērnu drošībā. Tad arī jaunie 
makšķernieki stāstīja par saviem 
lomiem. Nekas īpašs, bet patīkami, 
ja uz āķa noķerts breksis un sapals. 
Veiksminieki šoreiz bija Andžejs 
un Jānis Krontāli. Augu pazīšanā 
vēl daudz jāmācās dabaszinībās un 
botānikā. Vērojot dabā, viss paliek 
labāk atmiņā.Tā arī nārbuļi, bald-
riāni, ilzītes un cigoriņi turpmāk 
būs pazīstami.

Vēlu vakarā teltīs vēl ilgi neno-
rima jautrās čalas, jo nakšņošana 
ārpus mājas nav ikdienas lieta. 
Ugunskurs no rīta spoži iedegās 
jau ļoti agri – piecos, sausu zaru 
meklēšanā devās čaklākie „cīrulī-
ši”. Tad arī sekoja rīta peldes un 
brokastis. Sarunas  pavediens jau 
ritinājās pie rudens notikumiem - 
Latvijas svētkiem novembrī, kad 
esam iecerējuši atzīmēt mūsu 
mazpulka 15 gadu jubileju un uz-
ņemt jaunos mazpulcēnus. 2000.
gada 18. novembrī svētku pasāku-
mā pagastā tika uzņemti pirmie 
11 atjaunotā 485.Annenieku maz-
pulka dalībnieki. Aicināsim cie-
mos arī tos mazpulcēnus, kuri 
mūsu organizācijā darbojās dažā-
dos laikos piecpadsmit gadu garu-
mā.

Divas brīnišķīgas vasaras dienas 
pie Zebrus ezera katram pārgājie-

na dalībniekam atstās jaukas atmi-
ņas par mazpulcēnu vasaru.

Rudens Anneniekos
485. Annenieku mazpulkā ru-

dens aizskrējis vēja spārniem. Pa-
darīti daudzi labi darbi gan skolā, 
gan pagastā. Jau otro gadu Lielās 
talkas akciju „Tīras ceļmalas manā 
pagastā” turpinām arī rudenī. Rū-
pējamies, lai autoceļa Rīga – Liepā-
ja malas Kaķenieku ciemata terito-
rijā nebūtu piedrazotas. Rudens 
sakopšanas darbi tika veikti arī 
mazpulka ugunskura vietas apkār-
tnē, jo pagasta jaunieši to ne vien-
mēr atstāj kārtībā pēc saviesīga 
apmeklējuma. 

Par tradīciju ir kļuvis atvasarā 
kopīgi gatavot un degustēt dārzeņu 
salātus. Vislielāko atsaucību gūst 
ābolu kāruma gatavošana no jo-
gurta un rīvētiem āboliem, kā arī 
zāļu tēju pēcpusdiena, kurā kopīgi 
gatavojam un baudām ārstniecis-
kos dzērienus. Tādās reizēs arī risi-
nās sarunas par interesantākajiem 
notikumiem mazpulkā. 

Kopīgi priecājāmies par mūsu 
Kurzemes-Zemgales rudens foru-
ma dalībnieku sniegumu,kurā at-
zinību guva Adrija Žilinska par sī-
poliem un Una Roze Grūbe par 
kliņģerīšu audzēšanu.

Latvijas svētku nedēļa bija īpaša, 
jo svinīgā pasākumā atzīmējām 
mazpulka 15 gadu jubileju. Svinīgo 
solījumu nodeva  seši jaunie maz-
pulcēni  ( vēlāk - pēc slimošanas 
vēl divi), kuri veiksmīgi bija dar-
bojušies pārbaudes laikā - vesela 
gada garumā.

 Svētku laikā gatavojām katrs sa-
vu Lielvārdes jostas fragmentu, 
kurā radoši iekrāsojām savas sirds-
domas un vēlējumus Latvijai.

Nākamais nozīmīgais mūsu 
mazpulka notikums būs Ziemas-
svētku eglīte mežā, ko tradicionāli 
svinam otrajos Ziemassvētkos - 
26.decembrī. 

Annenieku mazpulkam – 15

kRIStīne ŽILInSkA, SēJAS MAz-

puLkA vADītāJA

Arī jaundibinātā Sējas mazpul-
ka dalībnieki piedalījās K.Ulmaņa 
138. dzimšanas dienas pasākumā 
Dobeles novada Pikšās.  Priecēja 
sakoptā Pikšu sēta, kur tik daudz 
jūtama mūsu vēstures elpa. Intere-
si izraisīja Mežinieku pamatskolas 
skolēnu neparastie tekstīliju darbi, 
kuri veidoti kā savdabīgas moza-
īkas. Arī saulīte mūs  lutināja visas 
dienas garumā. Paguvām iepirkties 
mazpulcēnu tirdziņā. Šogad vairāk 
vērojām. Mūsu bērniem vērtīgā-
kais ieguvums bija mazpulcēnu 
kopīguma izjūta

 18. septembra skaistajā pēcpus-
dienā  Sējas mazpulcēni devās ma-

zā pārgājienā uz Inčukalna Velna-
lu. Izbaudījām Latvijas rudens 
burvību un laiku, ko atvēlējām sa-
vai atpūtai un kopā būšanai. Dau-
dzi bija pie Velnalas pirmo reizi, 
bet tie, kuri jau bijuši vairākkārt 
teica, ka ikreiz tur var ieraudzīt ko 
jaunu. Nogaršojām spirdzinošo 
avota ūdeni, uzcepām desiņas, 
spēlējām spēles un beigās secinā-
jām, ka noteikti šāda veida aktivi-
tātes jāatkārto. Bija bērni, kas teica, 
ka ar nelielu pārgājienu varētu no-
slēgties katra mācību nedēļa. 

 Šīs reizes labais darbiņš bija sa-
vākt citu atstātos atkritumu, prom 
ejot no atpūtas vietas. Četras stal-
tās egles mums atvadoties pateicī-
bā māja saulainu sveicienu.

Oktobra sākumā mazpulcēni 

sarīkoja sev Picas vakaru. Cepām 
picas, iemācījāmies spēlējēt Picas 
spēli. Vakara noslēdzās ar rudenī-
gām paslēpēm saules pielietajā 
mežiņā.

Oktobra pēdējā sestdienā maz-
pulcēni pulcējās skolas mājturības 
centrā. Tika daudz un ražīgi pa-
strādāts. Grābām rudenīgās lapas, 
grebām ķirbjus, niekojāmies ar ne-
parasto plastilīnu. Pēc daudzajiem 
darbiņiem ēdām pašu vārīto zupu, 
bet saldajā bija garšīgi keksiņi. Ko-
pā mācījāmies, ka ikviens darbs ir 
svarīgs, lai rezultātā taptu skaista 
apkārtne, interesanti un gardi ēdie-
ni un, protams, bez labām emoci-
jām un gandarījuma sajūtas tad 
neiztikt. Lai mums veicas arī turp-
māk!

Jaunā Sējas mazpulka  
pirmais rudens
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Mazpulcēni tiekas Secē,  
kur Daugava aiztecēja secen
vItA LAzDAuSkA, SeCeS 295. MAzpuL-

kA DALīBnIeCe 

17. - 19. augusta saulainajās die-
nās Seces pagasta pamatskolā  uz 
vasaras skoliņu  „Tiekamies Secē, 
kur Daugava aiztecēja secen” pulcē-
jās Jaunjelgavas novada mazpulcēni 
no Seces , Daudzeses un Sunākstes. 
Vasaras skoliņu  organizēja Seces 
mazpulka vadītāja Astrīda Mencen-
dorfa kopā ar  sava mazpulka aktī-
vistiem, bet finansiāli un materiāli 
to atbalstīja biedrība „Latvijas Maz-
pulki”, Jaunjelgavas novada dome 
un Seces pagasta pārvalde.  Mazās 
nometnes darbības nodrošināšanā 
iesaistījās Seces pagasta pamatskolas 
skolotāji, tehniskie  darbinieki un 
mazpulcēni – absolventi  Normunds 
un Lauma Ločmeļi, Madara un Evi-
ta Vēveres.

 Nometnei paralēli darbojās jau-
no mūziķu vasaras skoliņa Artūra 
Zemnieka un Andra Jezika vadībā. 
Tajā piedalījās skolēni, kuri ikdienā 
aktīvi muzicē.  Lielāko dienas daļu 
viņi pavadīja muzikālajās nodarbī-
bas, ik pa laikam piebiedrojoties pā-
rējo mazpulcēnu aktivitātēm.  Ne 
visiem dalībniekiem bija muzikālā 
izglītība, vairāk kā puse jauno mu-
zikantu  instrumentu spēli  un vo-
kālo mākslu apguvuši  pulciņu no-
darbībās un pašmācībā.  Šeit viņi 
mācījās  ieklausīties viens otrā , dar-
boties saskaņoti un uzlaboja savas 
instrumenta spēlēšanas prasmes. 
Jau otrās dienas noslēgumā jauniz-
veidotā muzikālā apvienība „Brī-
nums” sniedza nelielu koncertu 
Jaunjelgavas novada sociālās  aprū-
pes centra „Vīgante” iemītniekiem.  

Mazpulcēnu nometnes dienas bi-
ja piesātinātas ar interesantām un 
saturīgām aktivitātēm. Tika iepazīts 
Seces pagasta centrs, vasaras glez-
nošanas plenērā „No Bērziņa līdz 
Ābelei” radīto darbu izstāde un pir-
mā iepazīšanās nodarbība „Ieklau-
sies sevī un citos”. Mazpulcēni devās 
uz  Sēlijas vārtiem - mūsu novada 
centru Jaunjelgavu, lai iepazītu 
Jaunjelgavas vidusskolu, izstaigātu 
pilsētas promenādi, tiktos ar Jaun-
jelgavas novada domes priekšsēdē-
tāju Gunti Libeku, apmeklēja „Sēli-
jas ziepnīcu”, koktēlnieka Pētera 
Grauduļa darbnīcu un LatGran  
kokskaidu granulu ražotni.

Savā saimniecībā „Gundegas” 
viesmīlīgi uzņēma un par savu sa-
sniegto stāstīja bijušie mazpulcēni, 
tagad jaunie uzņēmēji Madara un  
Evita Vēveres. Jautrs bija Humora 
vakars „Kad Daugava aizgāja secen”, 
kuru vadīja Staburaga pagasta ama-
tierteātris. 

Un tā bija tikai pirmā diena, kas 
noslēdzās ar vingrināšanos līnijdeju 
soļos, saliedēšanās spēlēm un dienas 
izvērtējumu!

Otrā diena tika veltīta Staburaga 
meklējumiem. Nometnes dalībnieki 
čakli darbojās Diānas Rutkēvičas pi-
numu darbnīcā, veidojot Daugavas 
vēja zvanus, un Daces Lāces papīra 
radošajā darbnīcā, „Pa Janča un 
Marča pēdām” iepazina Vīgantes 

parku un devās pārgājienā uz atpū-
tas kompleksu „Piešupīte”, kur bija 
iespēja gūt zināšanas  daiļdārza vei-
došanā, tiekoties ar saimnieci Aiju 
Baķi. Kopīgiem spēkiem atraduši  
„Staburaga bērnu” Janča un Marča 
dārgumus, mazpulcēni  baudīja iz-
braukumu ar kuģīti „Vīgante” pa 
Daugavu, klausījās kapteiņa Ulda 
Albiņa stāstījumā par vietām un no-
tikumiem Daugavas krastos. Visi 
kopā noskaidroja, kur zem ūdens 
dus Staburaga klints un kur aug jau-
nais Staburags. Vakars tika veltīts  
talantu atklāšanai, sagatavojot un 
rādot skečus par Seces teikām, mek-
lējot atbildi „Kāpēc Daugava aizgāja 
secen”, kā arī  muzicējot. Savas pras-
mes rādīja  vasaras mūziķu skolas 
dalībnieki.  Noslēgumā  -  dienas 
vērtējums un diskotēka. 

 Trešajā dienā mazpulcēni iesaistī-
jās vides spēlēs un sporta sacensībās. 
Seces pagasta pamatskolas vides 
spēļu grupa skolotājas Dzintra Rei-
martes vadībā uzjundīja sacensību 
garu spēlē „Ceļojums Ozolzemē”. Šīs 
spēles tapšanā ir piedalījušies arī 
mazpulcēni  - Vita Lazdauska un Si-
gita Mihoļaškina. Dalībnieki veica 
izzinošus uzdevumus, krāja zīles par 
pareizi izpildītiem uzdevumiem, un 
sacentās, kuram  iegūts  vairāk zīļu. 

Pēc tam sekoja sporta spēles, ku-

ras organizēja sporta skolotājs Intis 
Stuglis un Seces pagasta sporta or-
ganizatore Inga Vaškeviča. Mazpul-
cēni sacentās šautriņu mešanā, puz-
les salikšanā, basketbola metienu 
precizitātē.

Paralēli šim aktivitātēm varēja ie-
saistīties rotu gatavošanas darbnīcā. 
Rotas tika gatavotas no papīra slok-
snītēm tīšanas ( kvīlinga) tehnikā . 
Bet  Evita Zemeša ( bijusī  Staburaga 
mazpulka dalībniece) vadīja nodar-
bības polimērmāla rotu veidošanā. 
Šajās nodarbēs visaktīvāk iesaistījās 
mazpulku vadītājas un nometnes 
pedagogi. 

Noslēguma pasākumā visus prie-
cēja jauno mūziķu grupa no vasaras 
skoliņas laikā. Prieks saņemt balvas 
un pateicības par piedalīšanos no-
metnes aktivitātēs, gandarījums par 
paveikto un sasniegto, bet skumji 
atvadīties no draugiem. 

Paldies visiem, kuri iesaistījās, 
piedalījās un vadīja aktivitātes. Pal-
dies Sunākstes un Daudzeses maz-
pulkam un viņu vadītājām Ilonai 
Rauzai un Ilonai Nāburgai par dalī-
bu nometnē. Vislielākais PALDIES 
Seces 295.mazpulka vadītājai Astrī-
dai Mencendorfai par nometnes or-
ganizēšanu un atbildības uzņemša-
nos. Ja kāds domā, ka tas ir viegli, lai 
pamēģina pats!

LAuRA ŠIRonovA

Šovasar Valdemārpils mazpulks 
noskaidroja, kādi būtu veicamie 
darbi mūsu pilsētā un apkārtnē. Pēc 
tam sadalījām pienākumus, preci-
zējām laiku, kad notiks aktivitātes. 
Noskaidrojām, ka vairākiem cilvē-
kiem nepieciešama palīdzība mal-
kas sagādāšanā. Elzai Derkevicai 
palīdzējām sakraut malku, bet  Ai-
rai Saleniecei saskaldīt malku un to 
arī sakraut. Noskaidrojām, ka palī-
dzība malkas kraušanā nepiecieša-
ma arī Veronikai  Šļauderei kaimi-
ņu pagastā Īvē.

Šādi darbi mums ļauj iepazīt vie-
nam otru. Visi darbojāmies kopā. 
Čaklākie mazpulcēni  ir Andrejs 

Mitenbergs, Kristīne Kiršteine, 
Zane Bērziņa, Džeina Fridriksone, 
Sabīne Bērziņa, Laura Šironova un, 
protams, mūsu priekšnieks Edžus 
Bumbieris.Vārījām skābeņu zupu 
un gatavojām salātus. Īpaša drau-
dzība izveidojās ar cilvēkiem, ku-
riem palīdzējām. Tā mazpulcēni la-
bāk izprot dažādu paaudžu cilvēku 
vajadzības. 

Priecājāmies, ka kopā ar mums 
strādāja mūsu vadītāja Anda Dzene. 
Secinājām, ka tieši šāda viņas līdz-
darbošanās rosināja mūs palīdzēt 
tiem, kuriem tas vajadzīgs. Esam 
jau izvērtējuši paveikto un secināju-
ši, ka šādu palīdzību turpināsim. 
Padarītā gandarījumu izjūt ikviens 
no mums.

Labi darbi sniedz  
gandarījumu

 zAne BēRzIŅA

Saule vēl silda, ābeļu zari liecas 
no smaguma, bet mūsu skolas 
mazpulcēni sanākuši uz sanāksmi 
pirms jaunā mācību gada. Visiem 
gribas zināt, kā veicies mūsu maz-
pulka priekšniekam Edžum Bum-
bierim Amerikā. Edžus mums pa-
stāstīja par savu braucienu un tik-
šanos ar interesantiem dažādu val-
stu cilvēkiem. 

Izstrādājām un apstiprinājām 
jauno mazpulka darba plānu. No-
lēmām, ka 6.septembrī dosimies 
uz K. Ulmaņa dzimtajām mājām 

“Pikšas”, lai piedalītos viņa  138 ga-
du jubilejas atceres pasākumā. Pār-
runājām veicamos uzdevumus, lai 
sagatavotos bērnu un jauniešu 
mākslas ilustrāciju konkursam 
“Brīnumam jātic”. Katrs mazpul-
cēns pastāstīja par sava projekta 
izstrādē paveikto un iecerēm. 

Pasākumā piedalījās arī bijusī 
Valdemārpils mazpulku vadītāja 
Rita Rozenberga. Ievēlējām jaunu 
mazpulka preses sekretāri -Brendu 
Purgaili un priekšnieka vietnieci - 
Sintiju Beraģi. Kopā baudījām tēju 
un rudens veltes.

Tikšanās   
vasaras izskaņā
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guntA kALvāne, LAtvIJAS unIveRSItā-

teS  ĢeogRāfIJAS un zeMeS zInātŅu 

fAkuLtāteS DoCente, DR.,ĢeogR.

Projekta četru mēnešu laikā dar-
ba grupa ir iztrādājusi un mazpulku 
nometnē praksē pārbaudījusi ek-
sperimentus par klimata mainības 
izraisošajām SEG gāzēm (kas ir 
CO2, kur rodas metāns, kāpēc vaja-
dzīgi augi, kas ir siltumnīcas efekts 
u.c.), ir izveidoti 2 videomateriāli – 
eksperimentu gaitas apraksti. Pro-
jektā iesaistītie ģeogrāfijas un da-
baszinību skolotāji strādā pie mācī-
bu materiāliem skolotājiem. Savu-
kārt sadarbības partneris Latvijas 
Dabas fonds veido dabas novēroju-
mu jeb fenoloģiskās vadlīnijas, jo 
tieši daba visjūtīgāk un ātrāk reaģē 
uz izmaiņām vidē.

Lai rosinātu skolēnus aizdomā-
ties par klimatu, dabas pētīšanu, 9.
septembrī tika organizēta vienas 
dienas zibakcija “Rādi klasi!”, kuras 
ietvaros gandrīz 70 Latvijas klases 
sociālajos tīklos ievietoja klases fo-
togrāfijas ar bērzu. 09.oktobrī zi-
bakcijai notika otrā kārta. Iegūtie 
attēli projekta zinātnieku grupai 
ļaus veikt secinājumus par rudens 
iestāšanās laiku reģionālajām iz-
maiņām un ietekmējošajiem fakto-
riem. Fotomonitorings jeb ainavas 
fotogrāfijas tiek plaši izmantots fe-
noloģijas pētījumos pasaulē. Pro-
jekta ietvaros ir noticis viens skolo-
tāju izglītojošais seminārs „Daba 
runā, vai Tu dzirdi?.. Klimata mai-

Projektam “Klimata valoda” 
jau 4 mēneši!

Septembrī aicinājām skolēnus 
piedalītieszibakcijā „Rādi klasi! … 
kopā ar bērzu”. Viņiem bija jāsa-
meklēskolas apkārtnē bērzs, jāpa-
sauc klasesbiedri un kopā jāuztaisa 
viena skaista bilde (ievēro, ka kad-
rā jābūt ne tikai Tev un klasesbied-
riem, bet arī pašam bērzam)! Bilde 
bija jāieliek sociālajos tīklos Twit-
ter vai Instagram ar mirkļbirku 
“raadiklasi”, vai arī Dabasdati.lv 
Facebook lapā un jānorāda novē-
rojuma vieta (P: apdzīvota vieta, 
pilsēta, iela).

Zibakcijas “Rādi klasi! … kopā 
ar bērzu” 1. kārtas uzvarētāji bija 
Augšgaujas mazpulka dalībnieki 
no Apes novada. Viņiem balvā tika 
brauciens uz Latvijas Universitātes 
Dabas māju Torņakalnā!

Paldies visiem, kas piedalījās “ra-
aduklasi”, “raadiklasi” zibakcijā. 
Pavisam kopā piedalījās 63 klases 
(no 1. līdz pat 12. klasei) no visas 
Latvijas!

9. oktobrī norisinājās zibakcijas 
2. kārta. Paldies visiem, kuri ne-
nobijās no rudenīgā aukstuma un 
devās laukā, lai piedalītos akcijas  
“raadiklasi” otrajā kārtā! Zibakci-
jā bildes ar savu klasi un bērzu 
fonā iesūtīja 32 klases no visas 
Latvijas.

Zibakcija “Rādi klasi! …kopā ar bērzu”

guntA kALvāne

Augustā sagaidījām ciemos mū-
su projekta sadarbības partneri no 
Norvēģijas, profesoru Paulu Eriku 
Aspholmu, ar kuru kopā pārrunā-
jām dabas novērošanas metodiku 
Norvēģijā un ko no tā mēs varētu 
pārņemt Latvijā. Izvēlējamies au-
gu, dzīvnieku sugas, kurām izstrā-
dāsim detālākas novērošanas vad-
līnijas. Kopā ar profesoru diksutē-

jām par labākajiem eksperimen-
tiem par un ap klimata mainību, 
„likām pamatus” pirmajai popu-
lārzinātniskajai publikācijai „Ko 
klimata mainība nozīmē man?”

Tāpat profesors piedalījās mūsu 
mazpulku vadītāju skolas seminā-
rā „Vide. Atbildība.Radošums” ar 
lekciju par vides pētījumiem Nor-
vēģijā, par to,kā bērnus un jaunie-
šus motivēt un iesaistīt dabas vēro-
šanā.

Ciemos –  
Pauls Ēriks Apsholms

zAne  ŠteInBeRgA, pRoJektA 

‘’kLIMAtA vALoDA’’ SABIeDRISko 

AttIeCīBu SpeCIāLISte

22. jūlijā, EEZ projekta „Klima-
ta valoda” ietvaros, Kārsavas nova-
dā notika izglītojošs seminārs „Da-
ba runā, vai Tu dzirdi?. Klimata 
mainība – praktiski un teorētiski”.

Projekta „Klimata valoda” mēr-
ķis ir paaugstināt Latvijas skolēnu 
zināšanas, izpratni un kompeten-
ces, veidot prasmes un attieksmes 
par klimata mainību, klimata pār-
maiņu mazināšanu un virzību uz 
oglekļa mazietilpīgu attīstību, kā 
arī pielāgošanos klimata pārmai-
ņām, izstrādājot un īstenojot starp-
disciplinārus praktiskos darbus 
neformālās un formālās izglītības 
jomās, un iesaistot sabiedrību da-
bas adaptācijas procesu klimata iz-
maiņām novērošanā.

Seminārā pirmajā daļā projekta 

vadītāja Ilze Jukņēviča informēja 
par projektu un notika mācību 
ekskursija uz SIA „Latgales dārze-
ņu loģistika” ,kas bija kā zaļās eko-
nomikas piemēra Latgalē apmek-
lējums. Savukārt, projekta eksperte 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes do-
cente, Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne ru-
nāja par tēmu „Klimata mainība – 
mīts vai realitāte?”. 

Semināra otrajā daļā sekoja 
praktiski eksperimenti par un ap 
klimatu, kurus vadīja projekta ek-
sperti - Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa-
kultātes Dr.ģeol.,vadošais pēt-
nieks Andis Kalvāns, zinātniskais 
asistents Jānis Bikše, Inga Retiķe 
un Linda Uzule. Seminārs noslē-
dzās ar dalībnieku diskusiju par 
par ikdienas ieradumu maiņu, vi-
dei draudzīgu dzīvesveidu, pie-
mēri skolēniem.

Daba runā, vai Tu dzirdi?

nība – praktiski un teorētiski”, esam 
piedalījušies vērienīgākajā dabaszi-
nātņu skolotāju konferencē „Da-
baszinātnes un matemātika skolā – 
efektīvi un radoši” ar darbnīcu 
“Klimata valoda”.

 Kopā ar profesoru Paulu Eriku 
Aspholmu (Paul Eric Aspholm), 
kas viesojās Latvijā augustā, esam 
izstrādājuši populārzinātnisko 
publikāciju „Ko klimata mainība 
nozīmē man?”, snieguši 3 radioin-
tervijas, piedalījušies 1 TV sižetā 
par rudens ienākšanu Latvijā. Pro-
jekta ietvaros kopumā tiks izstrā-
dāti 10 praktiskie eksperimentu 
apraksti un izveidoti 10 videoma-
teriāli par katru no tiem, tāpat tiks 
izveidoti seši mācību materiāli 
(stundu plāni, prezentācijas, IKT 
izmantošanas iespējas stundās), 

kas kalpos kā atbalsta materiāls 
skolotājiem tēmas “Latvijas un pa-
saules “ apguvē. Tiks izstrādātas 
fenoloģiskās jeb dabas novēroša-
nas metodiskās vadlīnijas sabiedrī-
bas iesaistes zinātnē veicinināša-
nai. Tāpat plānotas skolu vizītes – 
“Ballīte ar zinātniekiem”, kur inter-
aktīvu nodarbību veidā tiks 
pārrunata projekta problemātika. 

* * *
...Noslēdzies LVAF atbalstītās 

akcijas „Vides laboratorija traktora 
sliedēs „ projekts. Projektā izstrā-
dātos metodiskos  materiālus iesa-
kām izmantot vides nodarbības 
gan mazpulkā, gan skolas mācību 
darbā. Materiālus meklēt  mazpul-
ku mājas lapas sadaļā pie projek-
tiem.
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LAuRA MeŠČAnovA, BALtInAvAS 

vIDuSSkoLAS MAzpuLkA vADītāJA

Baltinavas vidusskolas mazpul-
cēni arī šogad iesaistījušies 
“Mammadaba” aktivitātēs. Viens 
no “Mammadaba”  meistardarbiem 
sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts 
meži” ir došanās uz mežu izzinošā 
ekskursijā - pārgajienā, kas rosina 
skolas atklāt dabu kā labāko mācī-
bu klasi un doties ārā.

Mūsu mazpulcēni rāmā, miglai-
nā novembra piektdienā zinošu 
gidu pavadībā izstaigāja Baltinavas 
novada Pazlaugas meža takas, ie-
pazīstot Latvijas meža nozari, me-
ža apsaimniekošanu, kokus. Visas 
ekskursijas laikā  AS „Latvijas 
valsts meži” pārstāvis Dainis Ru-
dzīts laipni atbildēja uz visiem 
mazpulcēnus interesējošiem jautā-
jumiem un arī pats uzdeva dažādus 
jautājumus  par mežu. Par pareiza-
jām atbildēm saņēmām uzlīmes. 

Pārgājiena laikā paveicām arī labu 
darbiņu — savācām atkritumus, 
kas gadījās mums ceļā. Un mūsu 
nelielā ceļa garumā to sanāca ļoti 
daudz... Bail iedomāties, cik to ir 
visā mežā! Briesmīgi tomēr, ka sē-
ņotāji, ogotāji un atpūtnieki tik 
daudz plastmasas pudeļu un citu 
atkritumu vienkārši nomet zemē, 
nedomājot, ka plastmasa noārdās 
tikai vairāk kā simt gadu laikā. 

Noslēgumā nonācām pie Motrī-
nes ezera, kur mūs sagaidīja jau ie-
kurts ugunskurs. Paēduši uz 
ugunskura ceptās desiņas un arī 
mežsaimnieku līdzpaņemto cie-
nastiņu, noskaidrojām zinošākos 
mazpulcēnus. Tika saskaitītas pār-
gājiena laikā sakrātās pareizo atbil-
žu uzlīmītes, un zinošākie saņēma 
specbalvas, bet pārējie mazākas 
balviņas no AS „Latvijas valsts me-
ži”. Svaigu meža gaisu saelpojušies, 
atgriezāmies mājās ar jaunām zi-
nāšanām par mežu.

Izzinām mežu

BRenDA puRgAILe 

Pateicoties Valdemārpils vidus-
skolas 6. un 9. klases skolēniem, kā 
arī mazpulcēniem, Valdemārpils 
vidusskolai šī rudens Zinību dienā 
tika pasniegts un mastā uzvilts 
“Mammasdabas” Ziemeļkurzemes 
vēstniecības karogs. Skolas direk-
tors Andris Dzenis to saņēma no 
AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļ-
kurzemes  mežniecības izpilddi-
rektora, mežkopības vadītāja Alda 
Felta. Pateicību saņēma skolotāja, 
mūsu mazpulka vadītāja  Anda 
Dzene, kura palīdzēja skolēniem 16 
skolu konkurencē iegūt šo godu. 

Vidusskolas kolektīvs pateicīgs 
par grāmatu dāvinājumu skolas 
bibliotēkai. Esam apņēmušies tur-

pināt iesākto darbu, lai papildinātu 
savas zināšanas par mežu. Karjeras 
dienu laikā vidusskolēniem būs ie-
spēja iepazīties tuvāk ar mežsaim-
nieka profesiju, uzzināt par to, kā 
iegūt mācību stipendijas, mācoties 
Ogres meža tehnikumā un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē. Ot-
rajā mācību pusgadā skolēniem 
vēros putnus dabas rezervātos. Ap 
30 skolotāju varēs padziļināt savas 
zināšanas par mežu 12 stundu bez-
maksas kursos. Mazpulka vadītāja 
Anda Dzene 3 dienas pavadīja 
“Mammasdabas” skolotāju nomet-
nē “Ezerkrastos”. 

Šis mūsu gads mūsu skolā ir 
“Mammasdabas” vēstniecības gads, 
un dažādās aktivitātēs ir iesaistīti 
visu klašu skolēni un mazpulcēni. 

Mūsu skola – “Mammas-
dabas” vēstniecība!

MāRA kRAuLe, puzeS MAzpuLkA 

vADītāJA
 
Valdemārpils vidusskolas 1966.

gada absolventi sadarbībā ar dau-
dziem atsaucīgiem cilvēkiem 2013.
gadā izdeva Valdemārpils vidussko-
las skolotājas Elgas Bērziņas pasaku 
grāmatu „Brīnumam jātic”. Lai sko-
lotājas grāmatiņa neiegultu plauktos, 
2015.gada maijā izsludinājām Bērnu 
un jauniešu mākslas ilustrāciju kon-
kursu un aicinājām konkursa dalīb-
niekus lasīt skolotājas pasakas un 12 
no tām ilustrēt. Konkursa nolikumu 
izstrādāja Popes vizuālās mākslas 
skolotāja Ingrīda Andersone.Kon-
kursa rīkotāji bija Valdemārpils vi-
dusskolas un 808.Puzes mazpulks un 
Valdemārpils vidusskolas 1966.gada 
absolventi. 

Ilustrāciju konkursā piedalījās 
skolas, kurās darbojas mazpulki: Val-
demārpils vidusskola ( mazpulka va-
dītāja Anda Dzene), Liepupes vidus-
skola (Baiba Mantiņa), Puzes pamat-
skola, Madonas pilsētas 1.vidusskola 
(Ilze Kaļinova), Bejas pamatskola 
(Lidija Stebere) , Neretas J.Jaunsud-
rabiņa vidusskola (Lidija Ozoliņa), 
A. Brigaderes pamatskola (Mudrīte 
Grīnberga), Kursīšu pamatskola 
(Dace Meļķerte), kā arī Ventspils 4.
vidusskolas, Popes pamatskolas, Tau-
rupes pamatskolas Mazozolu filiāles 
skolēni. Kopā 107 konkursa dalīb-
nieki iesniedza 120 zīmējumus, un 
viņus šim darbam motivēja 18 skolo-
tāji. Vislielāko ilustrāciju skaitu saņē-
mām pasakām „Trīs draudzenes var-
des”, „Putnubiedēkle un sniegavīrs”, 
„Mākoņu parlaments”, „Vecā laiva” 
un „Miglas rīts”. Darbus vērtēja žūri-
ja, kurā darbojās Latvijas Amatniecī-
bas kameras meistardarbnīcas „Zeļļi” 

Konkurss noslēdzies

meistars Igurds Baņķis, Talsu Māks-
las skolas direktore Maira Freimane, 
Valdemārpils mazpulka priekšnieks 
Edžus Bumbieris, 808.Puzes maz-
pulka vadītāja, Valdemārpils vidus-
skolas 1966.gada absolvente Māra 
Kraule, Valdemārpils vidusskolas 
1966.gada absolvente Zaiga Kalniņa.

Konkursa darbus vērtējām divos 
veidos: ilustrācijas 2016.gada kalen-
dāram izvēlētajām 12 pasakām un 
vērtējums 3 vecuma grupās. Kalen-
dārā ievietotas Sanijas Apsītes, Rai-
nera Apsīša, Arta Vansoviča (Puze), 
Agneses Lidijas Melleres, Rodrigo 
Jānes, Roberta Štokmaņa, Kristīnes 
Kristas Jakses (Pope) divas Lauras 
Marijas Ercikas ( Liepupe), Elizabe-
tes Rukmanes (Taurupe), Paulas 
Pavlovskas (Valdemārpils), Kristas 
Mihelsones (Ventspils) ilustrācijas.

Vērtējums pa vecuma grupām:
- jaunākajā grupā 1.vieta Sanijai 

Apsītei (Puze), 2.vieta Dagnei Plot-
niecei ( Pope), 3.vieta Kristīnei Kris-
tai Jaksei ( Pope);

- vidējā grupā 1.vieta Laurai Ma-
rijai Ercikai (Liepupe), 2. vieta Solvi-
jai Rimantai Robežniecei (Taurupe), 

3.vieta Martai Maltisovai (Madona);
- vecākajā grupā 1.vieta Sindijai 

Stankei (Valdemārpils), 2.vieta Jā-
nim Langbergam ( Ventspils), 3.vieta 
Zandai Tamsonei (Ventpils).

Esam atlasījuši 50 zīmējumus un 
izveidojuši ceļojošo izstādi, tā jau pa-
bijusi Puzes kultūras namā un Popes 
pamatskolā, tagad aizceļojusi uz Val-
demārpils vidusskolu.

Nelielas balvas konkursa dalīb-
niekiem nodrošināja Gregors Cīglers 
(Gregor Ziegler) no SIA ZIBU Vents-
pils.

Konkursa noslēguma pasākums 
ar labāko ilustrāciju autoru apbalvo-
šanu un 2016.gada kalendāra „Brī-
numam jātic” atvēršanu notika 3.de-
cembrī Valdemārpils vidusskolā. Pa-
sākumā piedalījās Valdemārpils vi-
dusskolas čaklie zīmētāji, saņēmām 
60 valdemāpilnieku zīmējumus. Vis-
tālāko ceļu mēroja viesi no Liepupes 
mazpulka. Ieradās arī A.Brigaderes 
pamatskolas, Ventspils 4.vidussko-
las, Popes un Puzes pamatskolu zī-
mētāji. Ja vēlaties mūsu kalendāru 
iegūt savā īpašumā, zvaniet man – tl. 
26352802.

eDīte MeLne, 178. poCIeMA MAzpuLkA 

vADītāJA 

Šoruden pagājuši jau seši gadi, 
kopš 178. Pociema mazpulka māj-
vieta ir Pociema bibliotēka, un maz-
pulcēni te vienmēr ir gaidīti.

Pociema bibliotēkā līdz ar pirmās 
sveces iemirdzēšanos Adventes vai-
nagā sākās Ziemassvētku gaidīšanas 
prieks. Telpas tērpjas svētku rotā. 
Bibliotēkas apmeklētāji ir sajūsmā 
par Elīnas Veinbergas darinātajiem 
sniegavīriem, kas ir tik izteiksmīgi, 
ka ne acis nenovērst.

27. novembrī Pociema bibliotēkas 
vadītāja Rota Donska mazpulcēniem 
rīkoja radošo darbnīcu “Sniega 
bumbas”. Todien kopā ar mums Zie-
massvētku dekorus darināja arī jau-
nās māmiņas Kristīne Donska un 
Evija Homko. No baloniem, tambo-
rēšanas diegiem un PVA līmes gata-
vojām sniega bumbas, tās tagad rotā 
bibliotēkas un Katvaru pagasta pār-
valdes telpas. 

Mums pašiem bija prieks par savu 
veikumu - dekori izdevās pasakaini 
skaisti. Draudzīgā pulciņā darbojo-
ties, nemaz nejutām, ka pagājušas 
vairākas stundas. Par todien radīto 
skaistumu saku paldies visiem, kuri 

Sniega bumbas Ziemassvētkiem

radīja skaistos dekorus - Samantai 
Smalkai, Nikolai Siņicai, Emīlijai 
Purnei, Samantai Dalkai, Andrim 
Puriņam, Emīlam Īlem, Kristiānam 
Purnim, Kristīnei Donskai un Evijai 
Homko, un jo īpaši mūsu Rotiņai.

Katru mēnesi suminām dzimša-
nas dienas jubilārus, todien sveicām 
novembra gaviļnieci Emīliju, vienu 
no mūsu mazpulka aktīvākajām da-
lībniecēm. 22. decembrī ar āboliem, 
burkāniem un citiem dārzeņiem dosi-
mies ciemos pie meža iemītniekiem. 

Pušķosim eglīti, iesim rotaļās, līksmo-
sim un ķersim Ziemassvētku prieku.

Visiem Latvijas mazpulcēniem, 
viņu vecākiem, vadītājiem, kā arī 
Latvijas Mazpulku padomei, gaidot 
Ziemassvētkus, novēlu ar labiem 
darbiem izrotāt katru dienu, lai svēt-
ku vakarā ikvienā raisās gandarījums 
un prieks arī par līdzcilvēku ieprieci-
nāšanu. Centīsimies pēc iespējas 
viens otram vairāk dot nekā lūgt! Šis 
brīnišķais gaidīšanas laiks lai katram 
ir kā skaista pasaka!


