Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

ziema, pavasaris 2014

Uzsākot Labo darbu
gadu
3. lpp.

Apbalvojums “Laiks Ziedonim”
– Ilgai Ivanovai
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
kopā ar atbalstītājiem, sadarbības
partneriem iedibinājis apbalvojumu “Laiks Ziedonim” ar mērķi ik
gadu apbalvot tās personības, kas
ar savu izcilību, degsmi, sūtību,
veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labāku Latviju.
Biedrība „Latvijas Mazpulki”
apbalvojumam „Laiks Ziedonim”
nominācijā „Rabarbers” (bērni un
jaunieši ) izvirzīja Zilupes novada
Pasienes mazpulka vadītāju Ilgu
Ivanovu, kura trīs gadu posmā,
kopš darbojas mūsu biedrībā, ienesusi jaunas vērtības, radošas idejas,
pierādījusi, kā pašā Krievijas pierobežā latvisku tradīciju organizācijā
iespējams ieinteresēt un ieintegrēt
cittautiešus un darboties ļoti aktīvi
un radoši.
Ilgas Ivanovas personību un sasniegto gan ģimenē, gan sabiedrībā raksturo nepadošanās un neatlaidība, garīgums, ģimeniskums,
ziedošanās, pāri plūstoša enerģija,
daudzpusīgums un radošums, sūtība būt gaismas staram, Latgales
tālākajā pierobežā tuvinot paaudzes, tautības un kultūras, spēja
saprast citādos un mērķtiecība, lai
sasniegtu mazus un lielus mērķus.
Vēl personiski nepazīstot Ilgu
un viņas talantus, bijām pārsteigti,
ar kādu degsmi un pašiniciatīvu
Ilga iesaistījās mazpulkos, cik aktīvi ierosina jaunas idejas organizācijas darba paplašināšanai, jaunu
iniciatīvu iedzīvināšanai, kā veido
sadarbību ne tikai ar bērniem, bet
arī viņu vecākiem, lai jaunajiem
mazpulcēniem palīdzētu integrēties latviskajās norisēs un arī bērnu vecākus tuvinātu latvisko vērtību izpratnei un iemīlēšanai.
Patiesi profesionāli Ilga prot
darboties ar bērniem ar īpašām
vajadzībām, tikai vēlāk uzzinājām,
cik sāpīgā personiskā pieredzē
balstīta šī izpratne un mērķtiecīgums.

Iegūst Goda nomināciju “Augsim
Latvijai!”
2. lpp.

Manas domas tik
lielas kā somas
Latvijas Mazpulki var būt lepni,
ka mūsu starpā ir tik dedzīgi, radoši vadītāji, kuri ir gatavi ziedot
savu brīvo laiku un līdzekļus sabiedrības attīstīšanai. Ilga pārsvarā
veikusi visus iepriekš aprakstītos
darbus bez finansiālas atlīdzības,
vēl vairāk – ieguldot savus un ģimenes līdzekļus, lai palīdzētu saviem mazpulcēniem.
Pateicoties Ilgai, Latvija iegūst
sev pārliecinošus, labsirdīgus jauniešus, kuri nāk no minoritāšu
vides, taču neatlaidīga darba rezultātā kļūst par Latvijas patriotiem. Šādi cilvēki un viņu devums
sabiedrībai ir jāizceļ, jo tikai sadarbībā un savstarpējā atbalstā
Latvija var kļūt stiprāka.
Lūk, īss apkopojums Ilgas veikumam, vadot un organizējot Pasienes mazpulka darbu tikai 2013.
gadā vien: labdarības pasākums
Zilupes pansionātā, V.Titāna vei-

dotās skulptūras ”Austras koks”
teritorijas sakopšana un apstādījumu ierīkošana, lauka tomātu audzētāju semināra organizēšana
Zilupē, barikāžu atceres pasākuma organizēšana, līdzdalība 25.
marta piemiņas pasākuma organizēšanā; mazpulcēni, vadītājas
padomu atbalstīti, izstrādājuši
projektus par tomātiem, pupiņām,
lilijām, truškopību, rokdarbiem;
jaunas zināšanas, pieredze apgūta
pašu nopelnītās mācību ekskursijās uz Kuldīgu un Tartu zinātnes
centru „AHHA”, uz Kalifornijas
slieku audzētavu, pieredzes apmaiņas braucienā uz Abreni, SIA
„Amazone” apmācību apmeklējumā; veikta novada vēstures izpēte,
iegūta uzvara konkursā „Skolēni
eksperimentē”, radīta vides spēle
„Iepazīsti Rāznas nacionālo parku!”; mazpulks piedalījies Lielajā
Latgaļu tirgū ar pašu gatavotiem

rokdarbiem un izaudzēto ražu,
ziedu paklāju festivālā Anikščos,
Lietuvā; kā aktieri līdzdarbojās U.
Celmas filmā „Mana koka stāsts”.
“Laiks Ziedonim” pirmajā gadā
saņemti vairāk nekā 300 pieteikumi visās piecās nominācijās.
Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā
– 3.maijā - sirsnīgā ceremonijā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
„Gaismas pils” tiks cildināti apbalvojuma “Laiks Ziedonim” pirmie
laureāti. Ar pavasarīgu koncertu
ceremonijas laikā tiks ieskandināta arī jaunuzceltās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Imanta Ziedoņa
zāle.
Esam priecīgi, lepni un pateicīgi, ka šo piecu laureātu vidū ir arī
Zilupes novada Pasienes mazpulka vadītāja Ilga Ivanova!
Randa Medne,
Latvijas Mazpulku padomes
priekšsēdētāja

8. lpp.

Lutriņu trušmīļi
Bavārijā
7. lpp.

Aicina “Zaļais starts”

Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš un 654.Lapmežciema mazpulks
aicina visus mazpulcēnus, veselīgā dzīvesveida piekritējus,
mosties, sajust sevī saules dāvāto enerģiju, domāt zaļi
un lūkoties nākotnē pozitīvi!
Lai 3. maijā visiem dalībniekiem veiksmīgas aizrit
Latvijas Mazpulku sporta spēles “Zaļais starts”!

Ielecam “Meža
dienās 2014!”
8. lpp.
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Augsim Latvijai!
9. aprīlī Zemkopības ministrijā
savu gatavību 2014.gadā saņemt Latvijas Mazpulku Goda apbalvojumu
„Augsim Latvijai!” prezentēja 17
mazpulku dalībnieki no visas Latvijas. Prezentācijas vērtēja biedrības
“Latvijas Mazpulki” padomes locekļi
un Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Madara Dobele.
			
Prezentāciju starplaikā visi nominanti viesojās pie zemkopības ministra Jāņa Dūklava, uzzināja, kāda ir
ministra ikdiena un par kādiem jautājumiem lemj ministrs. Mazpulcēniem pašiem bija iespēja iejusties
ministra amatā.
Komisija lēma, ka apbalvojums
tiek piešķirts visiem pretendentiem.
Jaunie nominanti aprīlī un maijā saņems apbalvojumu – sudraba karotīti
ar gravīru. Sudraba karotītes tiks pasniegtas svinīgos mazpulku vai skolu
pasākumos. Īpašu atzinību no LLKC
saņēma goda nominants Kristaps Norenbergs no 114.Krotes mazpulka.
Zane Šteinberga

Latvijas Mazpulku goda nominanti 2014
Kristaps No
renbergs, 114.
Krotes mazpulks:
ilgstoši darbojies
Krotes mazpulka
valdē, šobrīd ir
mazpulka priekšnieks, ļoti liels
palīgs un atbalsts
mazpulka vadītājai. Sirdī un dvēselē īsts darba rūķis, savas
zemes patriots un saimnieks. Nepadodas
neveiksmēm – mēģina atkal un atkal.

Līva Kalniņa, Ir
lavas mazpulks:
sevi pierādījusi
kā aktīvu, neatlaidīgu un radošu mazpulcēnu,
aktīvi iesaistījās
mazpulka darba
vadīšanā un pasākumu organizēšanā, iespēju robežās apmeklēja un
līdzdarbojās novada un valsts mazpulcēnu pasākumos.

Sandis Gadiš
ķis, 116.Neretas
mazpulks: mazpulkā darbojas
kopš 2005. gada, no bikla
bērna izaudzis
par klusu, pieklājīgu, bet darbīgu un atbildīgu
jaunieti. Prot racionāli un ekonomiski
domāt, prasmīgi darboties dārzā un
saimniecībā, liels palīgs vecākiem. Uzticētos pienākumus godprātīgi izpilda.

Guna Krūmi
ņa, Šķēdes maz
pulks: – ar lielu
aizrautību darbojās mazpulkā
jau no pirmās
dienas, kad iestājās. Ne tikai
katru gadu audzēja dārzeņus
un rakstīja projektus, bet arī aktīvi iesaistījās mazpulka pasākumu organizēšanā. Viņai vienmēr ir daudz ideju,
kā dzīvi laukos padarīt interesantāku.

Laikrakstā publicēti S. Doršas, Dz. Gribustes, L. Hercogas, I. Jansones,
A. Jēkabsones, S. Purviņas, K. Okates, Z. Šteinbergas un arhīva foto.
paldies Amerikas Latviešu
apvienības Kultūras fondam
par atbalstu avīzes tapšanā.

Laikraksts mazpulku dalībniekiem un
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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64729900 (Silvija Dorša)
Datorsalikums: Olita Cīrule

Diāna Droz
dova, 447. Naut
rēnu mazpulks:
aktīvs, zinātkārs
mazpulcēns ar
savu pasaules
uztveri, savus
projektu vienmēr izstrādājusi
atbildīgi, ar interesi par paveikto, piedalās un palīdz
organizēt mazpulka pasākumus. Ir
aktīva arī ārpus mazpulka, dzied
‘’Draugu korī’’.
Alise Kozilā
ne, Strautiņu
mazpulks: aktīva mazpulka
dalībniece jau 5
gadus. Regulāri
piedalās semināros, projektu
forumos, nometnēs un ir
aktīva projektu rakstītāja. Mazpulka
vakaru vadītāja, prezentāciju līdzautore dažādos pasākumos. Vasarās
čakli strādā savā ģimenes saimniecībā.
Klinta Šmel
de, 541.Zantes
mazpulks: ļoti
aktīvi darbojas
mazpulk,
jau
ceturto gadu ir
mazpulkā
priekšniece. Radoša, izpalīdzīga meitene ar
lielu atbildības sajūtu, vienmēr pabeidz iesākto, palīdz jaunajiem mazpulcēniem iejusties mazpulkā un
sniedz viņiem padomus.

Kristaps Ro
svalds, 114.Kro
tes mazpulks:
mazpulkā darbojas jau 7 gadus.
Vienmēr bijis apzinīgs, čakls un
atbildīgs mazpulcēns.
Kārtīgs
mazpulka vadītājas palīgs – šobrīd strādā pie jauna
mazpulku kandidāta sagatavošanas.

Mārtiņš
Prindulis,
29.Ziemeru
mazpulks: atbildīgs, apzinīgs
un akurāts puisis. Projektus
veic ar lielu atbildību,
prot
reklamēt savu
produkciju, ir aktīvs mazpulka tirgus
dalībnieks. Kolektīvā iekļaujas ļoti labi
un ir izpalīdzīgs.

Paula Pavā
re, Dignājas
mazpulks: mazpulkā darbojas
ļoti nopietni;
centīgi un rūpīgi izstrādājusi
visus projektus,
katru gadu pat
vairākus. Lielākā
daļa Paulas uzsākto projektu turpinās
līdz šim brīdim. Ir radoša, atsaucīga,
prot iedvesmot citus aktīvai darbībai,
konsultē jaunākos mazpulcēnus projektu rakstīšanā.

Nauris Pelsis,
117.Ļaudonas
mazpulks:
mērķtiecīgs
puisis. Apguvis
visus projekta
izstrādes soļus,
prot aizstāvēt
savu ideju. Veiksmīgi visus šos
gadus audzē puķes, īpaša interese par
liliju audzēšanu. Organizē konkursus
jaunajiem mazpulcēniem.

Kristīne Ku
prane,
117.
Ļaudonas
mazpulks:
labprāt piedalās visos mazpulka pasākumos, palīdz rīkot konkursus
jaunajiem mazpulcēniem. Apguvusi dažādas prasmes un iemaņas individuālo projektu realizēšanā. Patīk puķes, īpaši
lilijas. Ievadīja savu brāli mazpulka
darbā.

Una Skopi
ņa, 29.Ziemeru
mazpulks:
mazpulkā darbojas
cītīgi,
vienmēr izpildīja uzticētos uzdevumus, pasākumos veica reģistratora pienākumus. Veiksmīgi tirgojās forumu
tirdziņos ar savas ģimenes mājražojumiem – dažādiem sieriem. Laba sportiste.
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Latvijas Mazpulku goda nominanti 2014
Larisa Mihailova, Augš
gaujas mazpulks:- aktīva
mazpulka dalībniece, atsaucīga, darbīga meitene. Labprāt
organizē pasākumus mazpulcēniem un skolas biedriem.
Sportiska, piedalās mazpulku Sporta spēlēs. Cilvēks, uz
kuru var paļauties.

Anete Zaķe, 29.Zieme
ru mazpulks: – daudzpusīga, darbīga un izdomas bagāta mazpulka dalībniece.
Labi projekti, un izdodas
laba raža. Viņai piemīt laba
gaume, ir veiksmīga rokdarbniece, aizraujas ar hennas tetovējumu veidošanu.

Reinis Veikšāns, 117.Ļau
donas mazpulks: – nopietns puisis, ar lielu interesi
īstenojis visus individuālos
projektus.Ir darba darītājs
-viņam vairāk patīk strādāt
praktiski nekā aprakstīt padarīto. Ievadījis arī savu
brāli mazpulku darbā.

M

azpulki mums māca patstāvīgu darbību, neatlaidību un izturību. Šai organizācijai ir tas labums, ka
te darbs rauj pašu darītāju līdzi. Šis darbs nav tāds, ko varētu apturēt vai likt tam šķēršļus ceļā. Mazpulku dalībnieki pierod pie darbīguma, uzņēmības un iegūst daudz citu labu īpašību. Viņi, nekad
nevarēdami apstāties, pierod arī pie tā, ka cilvēkam liels atspaids dzīvē ir stipra griba tikt uz priekšu. Tālāk
mazpulki mācās saprast un atzīt, ka ar vienādiem centieniem un nopietnību jāpadara tiklab tie darbi, ko mēs
saucam par lieliem un svarīgiem, kā arī tie, kurus mēs uzskatām par maziem un sīkiem.
K. Ulmanis

Uzsākot 85. jubilejas gadu
1. februārī Rīgā, pamatskolā
„Rīdze” norisinājās ikgadējā biedrības „Latvijas Mazpulki” konference „Mazpulku Labo darbu
gads”. Konference aizsāka šī, mūsu
biedrības 85.jubilejas gada labo
darbu ciklu, sekojot senajām vērtībām – ass prāts, stipra veselība,
čaklas rokas un laba sirds.
Konference tika atklāta ar izglītības un zinātnes ministres Inas
Druvietes uzrunu. Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, brīvprātīgo koordinatore Lolita
Hercoga un starptautisko projektu
koordinators Āris Brencis prezentēja Mazpulku 2013.gada pārskatu,
mazpulku vadītāji un viesi varēja
iegūt informāciju par mūsu galvenajām aktivitātēm, finanšu avotiem
un to izlietojumu. Finanšu pārskatu sniedza biedrības grāmatvede
Aija Rusiņa. Randa mazpulcēnu
vārdā pateicās mūsu uzticamajiem
sadarbības parneriem un atbalstītājiem. Par paveikto „Mazpulcēnutrušmīļu skolā” stāstīja un čaklāko
trušmīļu vadītājus sveica LŠTAA
priekšsēdētāja Ineta Fogele, aicinot
sadarboties līdzīgā projektā arī
2014. gadā.
Ar 2014. gada projektu iespējām Latvijas Mazpulkos iepazīstināja dažādu projektu ideju autori.
SIA „Pūres dārzkopības pētījumu
centrs” pētniece Solvita Zeipiņa
stāstīja par pētījumu projektu „Audzēsim Latvijas cūku pupas!”. Par
iespējām biznesa prasmju attīstībai
stāstīja ilggadējā sadarbības partnera SIA „Baltijas Dārzeņi” un z/s
„Ezerkauliņi” pārstāve Māra Lapiņa Buša. Viņa izteica atzinības
veiksmīgākajiem Latvijas Mazpulku dārzeņu un pupiņu audzētājiem, kuri pērn ražu pārdevuši z/s
„Ezerkauliņi”, kā arī sniedza noderīgus padomus, kuras kultūras ir
izdevīgāk audzēt Mazpulku mazdārziņos turpmākajos gados. Latvijas Mazpulki un z/s „Ezerkauli-

ņi” ir vienojušies, ka 2014.gadā
Mazpulkos prioritāra būs pākšaugu audzēšana un to ražas pārdošana SIA „Baltijas Dārzeņi”. Admirālis Gaidis Andrejs Zeibots aicināja
Latvijas Mazpulkus sadarbībā ar
Latvijas Ģenerāļu klubu, jaunsardzi un Latvijas Skautu un gaidu
centrālo organizāciju īstenot jaunu
radošu un novadpētniecisku projektu par sava pagasta un novada
cilvēkiem, kuri snieguši nozīmīgu
devumu Latvijas neatkarības nodrošināšanai un valstiskuma stiprināšanai. Uz sadarbību aicināja
salīdzinošās dārzeņu audzēšanas
pētniecības projekts „Mans dzīvais dārzs”. Mazpulku atbalstītāja,
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes pētniece Gunta Kalvāne
rosināja piedalīties konkursā „Gadalaiki.lv”. Par konkursu „Laiks
Ziedonim” informēja biedrības padomes priekšsēdētāja vietniece Ilze
Kļava. Par sadarbību ar SIA „Amazone” stāstīja Padures mazpulka
vadītāja Vigra Leismane.
Konferences turpinājumā Mazpulku vadītāji varēja iesaistīties paneļdiskusijā „Mazpulku ciešāka
sadarbība ar pašvaldībām”. Paneļdiskusijas dalībnieki bija Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece, Saldus novada domes deputāte Ilze Kļava, Latvijas Pašvaldību
Savienības padomniece izglītības,
bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure, Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Džūkstes
mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone un Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne.
Diskusiju vadīja jaunatnes politikas aktīvists Jānis Balodis. Balstoties uz diskusijā pārrunāto, šī gada
ietvaros tiks likts uzsvars uz Mazpulku ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, popularizējot sadarbības
modeļus – kā pašvaldības var vēl
labāk sniegt atbalstu esošajiem

mazpulkiem un nodrošināt jaunu
mazpulku izveidi.
Konferences starpbrīdī interesenti varēja noskatīties fragmentu
no filmas par Mazpulku vecbiedru,
vecāko mazpulku vadītāju, jēkabpilieti Valdi Sakaru.
Konferences turpinājumā Randa Medne iepazīstināja ar Mazpulku Labo darbu gada ideju un gaidāmajām aktivitātēm. Tika prezentēti darba grupu rezultāti no
Mazpulku vadītāju gadumijas semināra – par izaicinājumiem pasaulē, Latvijā, Latvijas laukos un
jauniešu vidū, un par to, kā Latvijas Mazpulki var būt noderīgi šo
izaicinājumu pārvarēšanā.
Savukārt mazpulcēni grupās
prezentēja, ko labu viņi padarījuši
katrs savā mazpulkā 2013.gadā.
Kopā ar Rīgas klubiņa jauniešiem
mazpulcēni izvērtēja gada mazpulku pasākumus un izteica ieteikumus, kā uzlabot nākamo pasākumu norisi. Tika spēlētas dažādas
spēles, lai varētu viens otru iepazīt.
Mazpulcēniem, kas pirmo gadu
darbojas mazpulkā, tā bija iespēja
kārtīgāk iepazīt Mazpulkus, Rīgas
klubiņa jauniešus un gūt jaunus
draugus, savukārt pieredzējušajiem mazpulcēniem bija iespēja
satikt draugus no citiem mazpulkiem un dot savu artavu mazpulku
pasākumu izvērtēšanā. Dienas beigās mazpulcēni izteica lielu paldies
Rīgas klubiņa jauniešiem, kas vadīja grupas un parādīja, ka konference var būt apmeklēšanai noderīgs pasākums ikvienam mazpulcēnam!
Noslēgumā dalībnieki pulcējās
pie pieminekļa Kārlim Ulmanim,
kurš ir mazpulku kustības aizsācējs Latvijā 1929.gadā, lai atzīmētu
faktu, ka Latvijas Mazpulki šogad
svin savu 85. gadadienu. Savu jubileju Latvijas Mazpulki atzīmēs vairākās aktivitātēs šī gada garumā.
Zane Šteinberga

Madara Sprice, 29.Zie
meru mazpulks: apzinīgākā
mazpulka dalībniece, aktīva
visos pasākumos. Labi izstrādāti projekti un izaudzētas rekordražas. Piedalās tirgos un ziedu kārtošanas pasākumos. Nosvērta,
precīza un atbildīga.
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Ko darīt laukos?
Pāri pussimtam mazpulku vadītāju no visiem Latvijas reģioniem 2.
un 3. janvārī Ķegumā tikās pārdomāti organizētajā gadumijas seminārā „Ko darīt laukos?”.
Pēc draudzīgās atkalredzēšanās
mirkļa pārslēdzāmies uz R.Mednes
sagatavotā pētījuma „Mazpulku aktivitātes reģionu skatījumā” analīzi.
Visvairāk vienojošais mazpulku
darbības elements ir gada konferences, tām seko Rudens darbu forumi,
sporta spēles, nometnes, tikšanās
K.Ulmaņa dzimšanas dienās Pikšās.
Tas, kā un kur mazpulks piedalās,
galvenokārt atkarīgs no mazpulka
vadītāja aktivitātes: kā viņam izdodas vienoties ar pašvaldību vai
sponsoriem par transporta un līdzdalības izdevumu segšanu. Aktīvākie mazpulki ir tie, kuru vadītāju
darbs balstās uz entuziasmu. Deviņpadsmit procentu mazpulku vadītāji strādā uz brīvprātības principa, ap
35% saņem simbolisku algu. Pilnvērtīgam darbam ar mazpulcēniem
vēlams savs mazpulka budžets pašvaldībā, telpas mazpulka aktivitātēm, lielāks finansējums pasākumiem, sevišķi vasaras periodā, lai
mazpulks varētu būt mazpulks, nevis interešu izglītības pulciņš, par
kura programmas izpildi vadītājam
jāuztraucas.
Darba sesiju „Līdzdalība, nodarbinātība, radošums, valstiskums –
mazpulka loma jaunieša izaugsmē”
vadīja Randa Medne un Linda Medne.
Pārdomām bagāta bija mazpulku vadītāju un personīgā izaugsmes
trenera, jauniešu grupas „Piedzīvojuma gars” vadītāja Ata Ķeņģa lekcija – diskusija „Izvirzīt lielus mērķus?!”. Lai kāds būtu Tavs darbs, Tev
vienmēr to vajadzētu padarīt intere-

santu.
Romantiska noskaņa pārņēma
semināra dalībniekus mākslas terapeites Ineses Bērziņas vadītā nodarbībā „Emocijas un veselība”. Par finansējuma piesaistīšanas iespējām
programmā Erasmus+ izsmeļoši
stāstīja Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras komunikācijas daļas vecākā referente Iluta Stepanova. Cilvēks, kurš ar mazpulkiem kopā ir no mazpulku atdzimšanas, LM padomes priekšsēdētāja
vietniece Ilze Kļava darba sesijā
„Sadarbība ar lauku konsultāciju
centriem (LLKC)” analizēja mazpulku pamatvērtības, to īstenošanas
saites ar IZM un LLKC, kopīgi meklējām iespējamos modeļus mazpulku un LLKC sadarbībai 2015.gadā.
Mazpulku vadītāji ir talantīga
tauta, viņu prasmju apjoms - neaprakstāms. Labo domu vakarā katrs
centās kolēģiem parādīt un pastāstīt
par savu vaļasprieku. Aktiermākslas
talanti Eleonora Obrumāne un
Dzintra Gribuste iejutās zaķīša un
sniegavīra lomās, Silvija Dorša aicināja CD ierakstā palūkoties, kā spēlē teātri savā pagastā, kalnu ceļojumu iespaidos dalījās Dace Rudzāte,
Inta Balčūna lasīja savu dzeju no
pirmās, tikko no tipogrāfijas saņemtās dzejas grāmatiņas „Starp divām
pieturām”. Prieku visiem sagādāja
apdāvināšanās no pašdarināto dāvanu groza. Par emocionālo muzikālo atelpu paldies Kārlim Kazākam!
Paldies semināra dalībnieki saka
par nodarbībām: „Darbi kvīlinga
tehnikā” – I.Strikasai; „Filca ziedi”
– U.Reķei; „Fizisko aktivitāšu ietekme uz organismu” – D.Kalniņai;
„Pērlīšu adīšana” – N.Kožukaru, „Izšūtas sniegpārsliņas” – Z.Glušņevai,

Uzņem pie sevis
kādu no Šveices
jauniešiem!
Tāpat kā pērn, arī šogad IFYE programmas ietvaros Latvijā viesosies divi jaunieši
no Šveices. Aicinām pieteikties viesu ģimenes, kuras būtu gatavas kādu no jauniešiem
uz laiku uzņemt pie sevis!
Šogad Latvijā viesosies Ansuki (19) un
Patriks (20). Ansuki Latvijā viesosies no 5.
jūlija līdz 9. augustam. Viņa brīvi spēj komunicēt angļu, vācu, franču, itāļu un krievu
valodā, šobrīd strādā bērnudārzā un plāno
apgūt pedagoģiju. Uzturoties Latvijā, Ansuki vēlas iepazīties ar Latvijas kultūru un uzzināt ko vairāk par Latvijas izglītības sistēmu.
Patriks Latvijā uzturēsies no 15. augusta
līdz 15. oktobrim. Viņš spēj komunicēt vācu un angļu valodā, šobrīd strādā vecāku
fermā un nākotnē plāno pārņemt ģimenes
biznesu. Arī Patriks vēlas iepazīties ar Latvijas kultūru, kā arī iepazīties ar Latviju no
lauksaimniecības skatu punkta.
Ja Jūsu ģimene ir gatava uzņemt kādu no
Šveices jauniešiem, lūdzu, sazinieties ar
mani (aris.brencis@gmail.com)!
Āris Brencis,
starptautisko sakaru kootdinators

„Foto rāmis un citi noderīgi skaistumi” – I.Biķei; „12 permakultūras
principi dārzā, mazpulkā un citās
dzīves jomās” – G.Jēkabsonei; „Laimes pakavs” – A.Skrupskai; par rosinošo idejdarbnīcu „Mazpulku Labo
darbu gadā - 4 vērtības tavai dzīvei”
- Randai un Lindai Mednēm.
Neskatoties uz to, ka joprojām
aktuāls ir jautājums “Kāpēc mazpulku vadītāji nesaņem pienācīgu atalgojumu par savu darbu?”, mazpulku
vadītājiem radoši darboties spēku
dod tas, ka redzi, kā tavā vadībā izaug dzimtajai zemei vajadzīgi jaunieši. Spēku dod kopā būšanas pasākumi, fakts, ka redzi, ka ir cilvēki,
kuri izprot un atbalsta mazpulkus.
Spodra Purviņa, mazpulku
brīvprātīgā darba veicēja

Ir katram roka jāpieliek,
lai grāmatas pār upi tiek
Rīgas klubiņa jaunieši satiekas
un kopā pavada arī savu brīvo laiku. 18. janvārī piestiprinājām pie
apģērba četrlapu āboliņa lapiņu,
uzlikām galvā sarkano cepurīti ar
Latvijas Mazpulku simboliku un
piedalījāmies tautas akcijā „Grāmatu draugu ķēde”. Bijām daļiņa
no cilvēku izveidotās ķēdes, kas savienoja pašreizējo Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku ar Gaismas
pili Pārdaugavā, lai palīdzētu grāmatām roku rokā aizceļot uz jaunajām mājām.
Grāmatas padevām pusstundu.
Pasākuma dalībnieki tika nomainīti ik pēc 30 minūtēm un pēc tam
varēja doties sasildīties ar karstu
tēju. Laiks paskrēja, apskatot grāmatas un lasot to virsrakstus, kustoties un pat dejojot, lai pretotos
aukstumam.
Plašu smaidu sejā brīvprātīgajiem izraisīja tādas vērtības kā “Lāčplēsis” un “Latvju dainas”. Ar šīs

akcijas palīdzību pilī nogādātas
2000 grāmatas. Pirmā grāmata, kas
devās ceļā, bija 1825.gadā latviešu
valodā Pēterburgā izdotā Lambsfordu dzimtas Bībele. Tās ceļš ilga
1 stundu un 16 minūtes. Vienai no
grāmatām Latvijas Televīzija bija
piestiprinājusi videokameru, lai
nofilmētu garo grāmatas ceļu un
pārraidītu to tiešraidē. Katram tās
saņēmējam bija iespēja ieskatīties
kamerā, pasmaidīt, novēlēt grāmatai laimīgu ceļu un iemūžināt savu
dalību akcijā. Šo vienas grāmatas
ceļojumu iespējams noskatīties arī
internetā.
„Grāmatu draugu ķēde” bija
viens no centrālajiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumiem. Daudzveidīga
pasākumu programma paredzēta
visa gada garumā. Atrodi laiku arī
Tu interesantiem piedzīvojumiem!
Lolita Hercoga
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Lai ražens Labo darbu gads!
Savu 85. dzimšanas dienu Lat
vijas Mazpulki nolēma atzīmēt,
2014.gadu paziņojot par Labo
darbu gadu, tātad – svinēt savu
jubileju ar darbu un prieku visa
gada garumā!

datu apkopošanai gan “Cūku pupu
audzēšanas burtnīcu”, gan fotoaparātu un internetu. Tiks rīkots seminārs par cūku pupu pētniecību Latvijā. Iegūtos rezultātus dalībnieki
prezentēs mazpulku ražas skatēs.

Mazpulku Labo darbu gadā piedāvājām mazpulcēniem īstenot
projektus sadarbībā ar dažādiem
uzņēmumiem un citām organizācijām. Mazpulcēni savam 2014.gada
individuālajam vai grupas projektam varēja izvēlēties kādu no šiem
piedāvājumiem. Iesaistīties šajos
projektos ir īpaši interesanti, jo to
sekmīgai realizācijai tiks rīkoti semināri, dalībnieki var izmantot
īpašas darba burtnīcas vai arī cīnīties par sadarbības partneru sarūpētām balvām.

rojekts mazpulcēnu bizne
sa prasmju attīstībai „Viena
maza latvju pupa” notiek
sadarbībā ar z/s „Ezerkauliņi” un
SIA „Kurzemes Sēklas”. Mazpulcēni audzēs pupiņas un izaugušo pupiņu ražu rudenī varēs pārdot z/s
„Ezerkauliņi”. Vasarā būs seminārs,
kura laikā jaunie biznesmeņi slēgs
līgumus ar z/s „Ezerkauliņi” un iepazīs dārzeņu lielražošanu un loģistiku KS „Baltijas dārzeņi”.

A

udzēšanas un pētījumu
projekts „Mans dzīvais
dārzs” notiek sadarbībā ar
SIA „Bioorganic Earthworm Compost”. Tā dalībnieki dārza darbos
izmantos sliekkompostu BioEC,
veiks ražas uzskaiti un salīdzinājumus starp augiem, kas būs mēsloti
ar Sliekkompostu BioEC, un tiem,
kas nebūs saņēmuši mēslojumu.
Viņi pētījumu prezentēs mazpulka
ražas skatē rudenī un, ja mazpulks
izvirzīs, arī reģiona projektu forumā. 3.maijā mazpulcēni, kas izvēlējušies šo interesanto un nopietno
pētījumu, apgūs zināšanas seminārā Engures novada Apšuciemā.

T

urpināsies mazpulku sadarbība ar SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs”. Šogad tas ir projekts pētniecības
prasmju attīstībai „Audzēsim
Latvijas cūku pupas!”. Projekta
dalībnieki pētīs cūku pupas savā un
savu apkārtējo dārzos, izmantos

P

A

r jaunu sparu un abpusēju
interesi sadarbībā ar Latvijas Šķirnes trušu audzētāju
asociāciju arī šogad norit mājdzīv
nieku audzēšanas projekts „Maz
pulcēnu – trušmīļu skola”, kurā
mazpulcēni gūst padziļinātas prasmes par trušu kopšanu un pavairošanu. Dalībnieki tika rūpīgi atlasīti,
jo kopt trusīšus ir ļoti atbildīgs uzdevums. Projekta ietvaros mazpulcēni savā īpašumā iegūst šķirnes
trušus no iepriekšējiem mazpulcēnu – trušmīļu skolas dalībniekiem,
kopj jau sev piederošos trušus vai
iegādājas tos no LŠTAA.

P

rojekts valstiskuma apziņas
veicināšanai „Latvijas ka
ravīrs laikmetu griežos”
notiek sadarbībā ar Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centru, Latvijas
Skautu un gaidu centrālo organizāciju un Latvijas Ģenerāļu klubu.
Projekta laikā mazpulcēni ir aicināti veidot radošus projektus par
valstiskuma un novadpētniecības
tēmu, iepazīstot sava novada per-

Pie atmiņu ugunskura
28. martā Valdemārpils vidusskolā tikās 114.Krotes un Valdemārpils mazpulka dalībnieki.
Mūsu viesi tika aicināti nelielā
ekskursijā, tāpēc Edžus, viens no
mazpulka dalībniekiem, sagaidīja Krotes mazpulku pie Krišjāņa
Valdemāra pieminekļa. Viesmīlīgi tikām uzņemti pie Igurda Baņģa „Zeļļos”, kur varējām iepazīties
ar pašu Igurdu, darbiem un interesanto gaisotni, kas tur valda.
Visi devāmies arī apskatīt Elku
liepu, kas mūsu pusē ir iecienīts
tūrisma objekts. Apskatījām arī
citus objektus, piemēram, publisko pludmali, kas Talsu novadā ir
tikai Valdemārpilī, tiltu pāri ezeram, kas ir vienīgais Baltijā.
Pēc šīs ekskursijas visi tikāmies
Valdemārpils vidusskolā „Pie atmiņu ugunskura”. Tika spēlētas
spēles, dziesmas, teikti paldies
vārdi un raisītas atmiņas par pagātni. Šajā pasākumā piedalījās

arī kādreizējā Valdemārpils mazpulku vadītāja Rita Rozenberga,
kas dalījās atmiņās ar populāro
nometni, kas notika Valdemārpilī. Par šo slaveno nometni jautāja
arī Kurzemes reģiona mazpulku
darba koordinatore Indra Zvirbule, kas bija dzirdējusi par to.
Atmiņas, labi vārdi un gaisotne
mums ilgu laiku paliks atmiņā.
Tāpēc vēlamies teikt lielu paldies abu mazpulku vadītājām
Andai Dzenei un Indrai Zvirbulei par šī pasākuma ideju, Valdemārpils vidusskolas vadībai, kas
atbalstīja šo pasākumu, 114.Krotes mazpulka dalībniekiem, Ingūnai Sproģei par iniciatīvu, ka
vajag atjaunot mazpulku Valdemārpilī, un Andai Dzenei, kura
apņēmās atjaunot mazpulku Valdemārpilī.
Zane Bērziņa, Valdemārpils
mazpulka sekretāre

sonības un valstiski svarīgus notikumus. Labākie radošo projektu
autori varēs piedalīties jauniešiem
rīkotā pasākumā „Latvijas karavīrs
laikmetu griežos” Balvos 7. un
8.novembrī.

P

ētniecības un vides izzinā
šanas projekts „Gadalaiki.
lv” sadarbībā ar Latvijas
Universitātes zinātniekiem. Konkursa ietvaros mazpulcēni veic novērojumus dabā, sūtot datus konkursa rīkotājiem. Konkursa mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk un
daudzveidīgākus kvalitatīvus, labus dabas novērojumu datus par
augu un koku lapu plaukšanu, ziedēšanas sākumu, augļu nogatavošanos, lapu dzeltēšanu (jebkuru

notikumu dabā).
***
Apkopojot saņemtos “Pavasara
pieteikumus“, varam paziņot, ka
projektā “Gadalaiki.lv” iesaistījušies 256 mazpulcēni. Aktīvākie šajā
projektā ir Džūkstes un Lutriņu
mazpulki.
Projektu „Audzēsim Latvijas
cūku pupas!” centīsies realizēt 409
mazpulcēni, biznesa prasmes projektā „Viena maza latvju pupa” attīstīs 99 mazpulcēni, bet audzēt
trušus „Mazpulcēnu – trušmīļu
skolā” mācīsies 19 mazpulcēni.
Valstiskuma apziņu veicinošajā
projektā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos” apņēmušies iesaistīties
110 mazpulcēni.
Protams, mazpulkos tiks realizē-

ti arī dažādi citi augkopības, amatniecības, novadpētniecības, vides
izglītības projekti. Jau tradicionāli
mazpulcēni piedalās Latvijas Stādu
audzētāju biedrības konkursā
“Dārznīca”, iesaistās DAP, “Mammas dabas”, ZAAO, “Zaļās jostas”
un citās aktivitātēs.
Pērn vēlēšanos darboties mazpulkos izteica arī pirmsskolas vecuma bērni, jau čakli rosās pirmklasnieki, tāpēc šopavasar tieši viņiem izveidota un piedāvāta Junioru pakāpes - “Mazpulka asniņa
projekta dienasgrāmata”.
Lai mums visiem saulaini, darbīgi aizrit pavasaris un vasara un lai
ražens nāk rudens!
Randa Medne, biedrības
padomes priekšsēdētāja
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Mācies un atpūties!
Pateicoties Dobeles novada Izglītības pārvaldes jauniešu un jaunatnes projektu konkursa finansējumam un Latvijas Mazpulku atbalstam, 20. un 21. februārī Penkules
pamatskolā notika nebijis pasākums - „Mācies un atpūties Penkulē”, kurā piedalījās 53. Penkules
mazpulka dalībnieki, Penkules pamatskolas un Bikstu pamatskolas
jaunieši. Šī projekta mērķis bija sekmēt jauniešu aktivitāti un pašiniciatīvu, sniedzot vienaudžiem atbalstu karjeras plānošanā un saturīga, aktīva brīvā laika pavadīšanai.
Pasākuma laikā notika dažādas aktivitātes: dalībnieku iepazīšanās,
saliedēšanas spēles, karjeras speciālista nodarbība, lai sagatavotu dalībniekus nākamās dienas projekta

prezentācijai – improvizētai darba
intervijai, sava biznesa / firmas izveidošana, sportiskās aktivitātes (
un ne tikai Penkules pamatskolas
sporta zālē) un dienas noslēguma
pasākums „Es dejoju kā...”
Otrā diena iesākās ar kopīgām
brokastīm, gatavošanos darba intervijai un projekta noslēguma pasākumu - improvizētu darba interviju Penkules skolas padomes vecākiem. Izvērtējot šo pasākumu, nonācām pie secinājuma, ka tas bija
izdevies, jaunieši uzzināja daudz
jaunu, vērtīgu lietu un padomu tieši
savas karjeras plānošanā. Nolēmām, ka šādi pasākumi būtu jārīko
biežāk, jo ir jauki satikt savus vienaudžus klātienē, kopīgi mācīties un
arī atpūsties!
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Iepazīstam jaunos un talantīgos
Arī Jēkabpils BJC mazpulcēni
aktīvi veic Labo darbu maratonu,
kas turpināsies gada garumā.
Februārī noslēdzās labdarības
akcija “Palīdzēsim Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem!”.
Šīs akcijas laikā mazpulka dalībnieki iepazinās un sadraudzējās ar
jaunajiem jēkabpiliešiem - uzņēmēju Raivi Rimicānu un jauno
mākslinieku Paulu Veselovu, kuri
ciemos pie Jēkabpils BJC mazpulka
ieradās ar smaidu sejās un lielu paku suņu barības padusē.
Pagājušajā gadā mazpulcēni
vairāk iepazinās ar Raivi Rimicānu,
iegūstot priekšstatu uzņēmējdarbībā. Šogad mēs tuvāk iepazinām
Paulu Veselovu un viņa hobiju - zīmēšana ar zīmuli.
Pauls Veselovs ir dzimis Rīgā,
bet mācījies Jēkabpilī. Paralēli mācībām Jēkabpils poļu pamatskolā
un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
viņš apguvis mākslas pamatus Jēkabpils Mākslas skolā. Pēc skolas
absolvēšanas bija pārtraukums zīmēšanā, bet pirms trīs gadiem
Pauls atsāka šo nodarbi. Viņam
nav garlaicīgi pilsētā, jo brīvā laikā

ņem zīmuli, lapu un zīmē. Tagad
viņš vairāk savus zīmējumus dāvina. Nesen Paulam Veselovam kopā
ar citiem jaunajiem māksliniekiem
bija mākslas darbu izstāde Jēkabpilī. Viņam ir sapnis kļūt par arhitektu
Mazpulcēniem bija lieliska iespēja Paula Veselova vadībā uzzīmēt savu mājdzīvnieku pēc fotogrāfijas. Tas mums nemaz nebija

viegli, bet jaunā mākslinieka rokā
zīmulis veica brīnumus. Dažas
vieglas rokas kustības ar zīmuli,
un šinšila, kaķītis vai suns ir gatavs! Mums atlika tikai pabrīnīties!
Mums ir prieks par jaunajiem
un talantīgajiem jēkabpiliešiem,
kuri savos talantos dalās ar mums!
Megija Zvaigzne, Jēkabpils BJC
mazpulka dalībniece

Ciemos pie patversmes ķepām
Mammasdabas meistarklasē
Jau otro gadu pēc kārtas Penkules mazpulks ir iesaistījies Latvijas
Valsts Mežu rīkotajā „Mammasdabas meistarklasē”. Visa gada garumā
ir jāpiedalās dažādās aktivitātēs, pašiem jāorganizē dažādas aktivitātes,
kā arī čakli un cītīgi jāmācās. Laikam vislabāk no visām aktivitātēm
penkulniekem ir patikušas tieši
orientēšanas sacensības „Mammasdabas dēka”. Šādas sacensības notiek četrās vietās Latvijā, divus mēnešus rudenī un divus – pavasarī.
Mēs orientējāmies Tērvetes dabas
parkā. Tā kā lielāka daļa mazpulcēnu ko tādu darīja pirmo reizi, tad
ļoti nopietni gatavojāmies – mācījāmies lasīt karti, strādāt ar kompasu,
pazīt topogrāfiskās zīmes. Pērn rudenī mazpulcēni jau ar lielu prieku
piedalījās šajās sacensībās, jo, kā saka latviešu tautas teiciens, „āķis bija
lūpā”. Ar ļoti lielu nepacietību gai-

dām pavasari, kad atkal notiks sacensības! Esam vairākkārt bijuši
Tērvetes dabas parkā, lai piedalītos
izzinošās mācību ekskursijās – nodarbībās par mežu un tā apsaimniekošanu. Gan pagājušajā gadā, gan
arī šogad piedalīsimies Meža dienās, kuru laikā gatavosim un izliksim putnu būrīšus, stādīsim mežu,
piedalīsimies sakopšanas talkās.
Ziemassvētku laikā apmeklējām
izstādi „Iepazīsties – koks!” Meža
parkā un Līgatnes papīrfabriku.
Esam pārvarējuši arī Meža olimpiādes 1. kārtu un tikuši tālāk! Nu tikai
aktīvi jāspēlē spēle „Mežotājs”, un,
kas zin, varbūt, būsim to labāko sešu komandu skaitā, kas piedalīsies
Meža olimpiādes finālā! Pagājušajā
gadā ieguvām Zeļļa diplomu, bet
šogad noteikti ceram uz ko vairāk!
Ilze Jansone,
53. Penkules mazpulka vadītāja

Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieki aktīvi divus mēnešus vāca ziedojumus Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem, iesaistot pilsētas
iedzīvotājus. Šī akcija mums ir kļuvusi par tradīciju. Ziedojumu kastes
piepildījās ar barību, segām, spilveniem. Mums ir prieks, ka uzticību šai
akcijai nezaudē SIA „Rimmer design” īpašnieks Raivis Rimicāns, Jēkabpils jaunais mākslinieks Pauls
Veselovs un Latvijas Mazpulku brīvprātīgie Spodra un Voldis Purviņi.
Beidzot pienāca diena, kad ziedojumi tika nogādāti dzīvnieku patversmē. Ciemos ”pie ķepām” devās
Jēkabpils BJC mazpulka dalībniece
Silvija Aizporiete (visaktīvākā ziedojumu vācēja), Raivis Rimicāns, Pauls
Veselovs un Spodra Purviņa. Jēkabpils dzīvnieku patversmes pārstāve
ciemiņus iepazīstināja ar patversmi
un tās iemītniekiem. Jēkabpilī dzīvnieku patversme darbojas trīspadsmito gadu. Tā nav liela, spēj uzņemt
tikai 15 kaķus un 20 suņus , bet reāli
dzīvnieku ir vairāk. Tagad tur mājvieta ir 17 kaķiem un 21 sunim. Patversmē iemītnieki nonāk dažādi: at-

rasti mežā vai pie dzīvnieku patversmes vārtiem, klaiņojoši un noķerti
pilsētā u.c. Galvenais ir zināt, ka
klaiņojošus dzīvniekus pats nevar
nogādāt uz patversmi, bet jāaicina
sertificēts suņu ķērājs. Patversmē
dzīvnieks tiek reģistrēts, apskati veic
vetārsts un nepieciešamības gadījumā dzīvnieks saņem medicīnisko
palīdzību. Daudziem cilvēku pamestiem dzīvniekiem Jēkabpils dzīvnieku patversme ir otrā iespēja uz labāku dzīvi.
Patversmes darbinieki ir pateicīgi Jēkabpils pašvaldībai par atvēlēto
finansējumu dzīvnieku patversmes
uzturēšanai, klaiņojošo kaķu sterilizācijai un visiem ziedotājiem.
Dzīvnieku patversmē biju pirmo
reizi. Man bija ļoti žēl tās iemītnieku,
kuri žēlīgām acīm skatījās uz mums.
Dzīvnieciņos saskatīju cerību, ticību
uz jaunām mājām un saimnieku,
kurš rūpēsies par to. Ja man būtu iespēja, daudzus no šiem dzīvnieciņiem paņemtu uz mājām. Visvairāk
man patika patversmes „saimnieks”
runcis Miķis.
No patversmes mūs sagaidīja

mazpulcēni ar mācību kabineta-virtuves jaunajā cepeškrāsnī pašceptu
šokolādes kūku. Pie tējas un kūkas
notika saruna par Jēkabpils dzīvnieku patversmi, cilvēku atbildību par
paņemtajiem mājdzīvniekiem.
Aicinu Jēkabpils iedzīvotājus dot
iespēju patversmes dzīvnieciņiem uz
jaunām mājām, jaunu ģimeni, jaunu
iespēju! Viņi Jūs gaida un būs pateicīgi!
Silvija Aizporiete, Jēkabpils BJC
mazpulka dalībniece

Latgales mazpulcēni mērojas prāta spēlēs
Labo darbu gada pirmie trīs bija
Asā prāta mēneši. Un februāris
pulcināja Latgales novada mazpulcēnus no Nautrēnu, Zilupes, Rēzeknes, Mērdzenes, Mežvidu un
Kārsavas mazpulkiem uz prāta
spēlēm „Par dabu, vidi un laukiem”
Nautrēnu sporta hallē, lai veiksmes
un zināšanu virzīti jaunieši veidotu
inovatīvas idejas uzņēmumu, zemnieku saimniecību un individuālo
darbību attīstīšanā. Ļoti priecēja
jauniešu redzējums vēl nebijušām

un modernām idejām un atklāsmēm, piemēram, poniju audzēšana, šķirnes aveņu sīrupu ražotne,
pūpēžu lietojums kosmiskajā vidē,
dekoratīvo dzīvnieciņu viesnīca,
stādu un krūmu pavairošana u.c.
Prāta spēles izvērtās interesantā
salikumā, jo te nebija konkurence
vai cīņa starp komandām, bet, gluži otrādi, varējām sadraudzēties,
sajust sirsnīgo attieksmi viens pret
otru, izdomas bagātu uzdevumu
pildīšanu un komandas saliedētī-

bu. Paši nautrēnieši bija radījuši
pavasarīgu noskaņu ar puķu tērpu
skati un muzikālajiem sniegumiem.
Priecēja kopīga sadarbība ar
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļas
jaunajiem speciālistiem un lauku
attīstības konsultanti Anastasiju
Salenieci.
Dzintra Gribuste, Rēzeknes
mazpulka vadītāja
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Trušmīļi Bavārijā

Lutriņu trušmīļi pērn rudenī saņēma ielūgumu apmeklēt dzīvnieku centru Bavārijā, Vācijā. Nolēmām turp doties martā, lai agrāk
nekā mājās piedzīvotu pavasara
smaržas un zaļumu. Tā atkal pēc 3
gadiem atgriezos pavasarī Bavārijā,
”savā mežā”, kur zied lielie, baltie
sniegpulksteņi, un priecājos tos parādīt saviem skolēniem.
Mani un trušmīļus Agnesi Smiļģi un Ansi Kviesi sirsnīgi gaidīja un
viesmīlīgi uzņēma latviete Aija
Mauriņa un viņas jaukais, labestīgais vīrs Otto Beks. Mēs nebūtu tikuši tik tālu, ja mūs neatbalstītu
sponsori – SIA Pindstrup Latvia
iecirkņa vadītājs Aivars Sebežs un
lutriņnieks Ainārs Upenieks.
Bērni pirmo reizi lidoja ar lidmašīnu. Ielidojām 12. martā Frankfurtē pie Mainas, kur mūs sagaidīja
Aija ar Otto. Braucām 150 km uz
viņu mājāmVolkahā. Vakarā pirmo
saulrietu Bavārijā skatījām vīnogu
kalnā. Skaisti!
Nākošajā rītā jau bija jābūt pētnieciskajā institūtā KITZINGEN,
par kuru rūpējas Bavārijas pavalsts.
Vērojām, kā strādā ar sīkdzīvniekiem, kurus cilvēki lieto pārtikā,
un pēta, kāda barība un cik daudz
tiem jādod. Centrā trušu maz Jauzēlandes baltais, Kastor Rekss,
bet visvairāk tur bija putnu: vistas,
tītari, zosis, paipalas. Piemēram,
pēta, kuru šķirņu vistas vairāk der
dēšanai, kuru – gaļai. Noskaidrojām, ka 1 stundā 8000 olu sašķiro,
tad saliek pēc svara. No brāķētām
olām taisa liķieri, makaronus. Brāķa olas pastarizē un dod uzņēmumiem. Mūs jau iepriecināja nokrāsotas Lieldienu olas. Tās izvāra ar
tvaiku, tad ar rullīšiem krāso, un
tādas var glabāt sešas nedēļas. Krāsa ir īpaša, uztur olas svaigas.
Bijām ielūgti arī Montesori pedagoģijas skolā SCHWEINTFURT.
Skolā mums netrūka pārsteigumu.

Sveiciens Valkas mazpulcēniem no Džūkstes mazpulka!
Jūsu dāvinātais Laimes āboliņš skaisti un smaržīgi uzziedējis
uz Evijas Strautmanes palodzes.

Vērojām stundu, ko vadīja skolas
direktors Frīdrihs Kuehorns. Stundā visi sēdēja uz grīdas sakrustotām kājām, sarunājās čukstus. Visu
klašu durvis bija atvērtas, skolā valdīja klusums. Bērni bija sagatavojuši materiālus par Latviju. Todien
kādam skolas darbiniekam bija 60
gadu jubileja, kurā arī mēs bijām
ielūgti un viņu sirsnīgi apsveicām.
Pēc tam skolas direktors mūs aizveda uz savu lauku saimniecību, kur
viņš audzē 79 trušus. Arī viņš izstādēs ir saņēmis medaļas, kausus.
Trušus viņš pats kopj. Savukārt
skolā ir nojume, kurā bērni kopj
trušus. Uzzinājām, kā viņi kopj
trušus. Dalījāmies pieredzē.
Īstus karaliskus skaistuļus varēja
redzēt pie Angoras trušu audzētāja
- balti, tīri, kopti. Šī šķirne prasa
lielu darbu, jo regulāri jāķemmē,
noteiktā laikā jācērp vilna. Saimnieks gan vilnu neizmanto un trušus audzē tikai priekam uz izstādēm. Toties blakus ciemā veikla
rokdarbniece trušu vilnu vērpj, no

tās ada zeķes, cimdus, cepures.
Bavārijā 20000 kvadrātmetru
platībā saimnieko trušu audzētāju
biedrība, kas līdzīga LŠTAA. Tajā
aktīvi 45 biedri. Viņiem ir gan truši, gan zosis, piles un vistas.
Brīvajā laikā bijām Grossland
heimā, Princhenštadtē. Apskatījām
viduslaiku pilis. Pabijām arī sālsbaseinā - Franku zemes Nāves jūra.
Franku zemē ieguvām daudz
draugu, dziedājām latviešu dziesmas, mācījāmies spēlēt dažādus
mūzikas instrumentus. Pastāstījām par mūsu Latviju, par Latvijas
Mazpulku organizāciju, par LŠTAA
un par saviem mazpulka darbiem.
Priecājāmies par skaisto dabu, pilsētām. Pabijām arī bibliotēkā.
Paldies gribam vēlreiz teikt saviem mīļajiem draugiem Aijai un
Otto, kas nežēloja savu laiku, bija
pacietīgi ar mums, deva mums iespēju ļoti, ļoti daudz redzēt.
Gunta Romule, Lutriņu
mazpulka vadītāja

Ko darījām Asā prāta mēnešos?
Šajos Asā prāta mēnešos mēs
esam minējuši krustvārdu mīklas
par zemi, augiem, dzīvniekiem.
Tā mēs uzzinājām daudz ko jaunu, piemēram, arī to, ka atpūtā
atstāta zeme ir atmata.
Kas teicis, ka sakopšanas darbus var veikt tikai aprīlī talkas
laikā? Mēs jau 2.martā sakopām
Vētru pieturu Liepājas - Ezeres
ceļa abās malās. Iznāca trīs pilni
maisi ar pudelēm un citiem atkritumiem (1.attēlā). Pagasta pārvaldes šoferītis Gints mums palīdzēja maisus aizgādāt līdz konteineriem. Paldies viņam par to!
Četri jaunie mazpulcēni ir izturējuši kandidāta laiku un kļuvuši par mazpulcēniem. Diezgan
lielus pārbaudījumus viņiem nācās izturēt gan par mazpulka vēsturi, gan mazpulkiem mūsdienās.
Martā mēs strādājām pie “Pavasara pieteikuma” sagatavošanas. Audzēsim cūku pupas, bur-

kānus, puķes, tomātus un dažādus telpaugus.

Inta Grīsle, 599. Virgas
mazpulka dalībniece

Mūsu Līčozols
Katru gadu pavasarī Lutriņu
mazpulcēni dodas sakopt Līčozola
apkārtni. Mūsu dižozols- Līčozols
- atrodas Lutriņu pagasta Lašupē.
Līčozolam ir trīs atvases -dēli Pēteris, Jānis un Miķelis. Katrai atvasei
ir savi krustvecāki. Viena dēla
krustmāte ir mūsu mazpulku vadītāja skolotāja Gunta Romule.
Šogad sakopšanas talka tika ieplānota “Mazpulka labo darbu nedēļā”. Arī mums jāpaveic kāds labs
un nozīmīgs darbiņš. Kāpēc lai nesakoptu tieši Līčozola apkārtni?
Turp dedamies jau astoto reizi.
Uz talkas vietu mūs aizvizina
pagasta šoferītis Dainis Ūdris, kurš
arī ir krusttēvs vienam no ozola
dēliem. Līdzi dodas arī Lutriņu pamatskolas folkloristi ar savu vadītāju Agritu Pilenieci. Palīgos ar
motorzāģi ierodas Anetes tētis.
Ozols mūs sagaida kā vienmēr majestātisks un cēls. Ozola pakājē
zied gaiļbiksīši un zeltstarītes.
Laiks ir saulains un patīkami silts.
Visi esam omulīgi, smaidīgi un
darboties griboši.
Anetes tētis zāģē nokaltušos un
vecos zaros, skolēni ar vadītāju
Guntu tos sanes vai savelk noteiktā
vietā. Šoferītis ar zāģīti zarus saīsina, palīdz izzāģēt zarus. Citi skolēni ar grābekļiem grābj lapas un
veido kaudzes. Skolotāja Agrita
kurina ugunskuru, uzmana, lai
skolēni pareizi mestu zarus uguns-

kurā, palīdz sagrābt lapas. Darbs
nav viegls, jo ozols aug stāvas nogāzes pašā augšā. Lejā no kalniņa
viegli tikt, bet augšup, ja vēl jānes
vai jāvelk zari, ... Te labi noder komandu darbs, sastrādāšanās. Viens
otram padod zarus, un darbiņš raiti rit uz priekšu. Viegli nav, bet visi
esam priecīgi.
Kad labi pastrādāts, ugunskurs
iekūries, varam uzcept desiņas. Šoferītis Dainis palīdz sagatavot zarus, kur uzspraust desiņas. Sniedz
padomu, kā labāk izcept. Visi
smaidīgi un priecīgi mielojamies
ar desiņām, siermaizītēm. Pēc tam
var mazliet atpūsties vai uzspēlēt
paslēpes un ķerenes.
Pirms došanās mājup skolotāja
Gunta pastāsta, ka esam labi pastrādājuši un nopelnījuši balvu. Tā
ir - nakts pasākums nākamajā vakarā, kuru gatavo “lielie mazpulcēni”!
Uz redzīti, Līčozol! Audz varens
un stiprs! Audziet lielas, atvasītes!
Majestātiski cēls,
Dižens un liels
Kuplo varenais Līčozols.
Dzen atvases savas,
Mazos ozolēnus Diženā ozola dēlus.
Lelde Šilberga,
Lutriņu mazpulka dalībniece
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Manas domas tik lielas kā somas
Ciemos pie kaimiņiem
Otrais Asā prāta mēnesis – februāris - 11.Valkas mazpulkam noslēdzās ar ciemošanos pie kaimiņiem –
Vijciema mazpulcēniem. Vispirms
no jauna uzcelto Vijciema tautas namu mums izrādīja tā vadītāja Vita
Bērziņa. Skolā kopā ar vijciemiešiem
noklausījāmies Valkas novada Lauku
Atbalsta dienesta konsultantes Valdas Empeles prezentāciju „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”. Pēc tam meitenes tikās ar nagu kopšanas speciālisti – modelētāju Gunu Dudeli, kura
interesanti pastāstīja par pareizu nagu kopšanu, atbildēja uz jautājumiem
un demonstrēja, kā pareizi veikt manikīru. Zēni Vijciema mazpulka vadītājas Anitas Lotiņas vadībā gatavoja jautras koka lellītes. Noslēgumā gards klinģeris, spēles, diskotēka.
Paldies vijciemiešiem par viesmīlību!
Iepazīsti vidi!
Vides spēļu pēcpusdiena 12. martā Valkas novada Bērnu un jauniešu

centrā „Mice” bija veltīta tēmai par
energoefektivitāti. Lai sekmētu izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, AS „Latvenergo” Efektivitātes centra konsultants Andris Spīdāns pasākuma dalībniekiem stāstīja
par elektroenerģijas ekonomēšanas
veidiem mājsaimniecībās.
Vides spēli „ZAAO dambrete”
demonstrēja 11.Valkas mazpulka
komanda (vadītāja Silvija Dorša) ,
spēli „Ko tu zini par elektrību? ”-

687.Ērģemes mazpulka komanda
(vadītāja Inta Skrastiņa), bet ciemiņi
no Smiltenes novada - 233. Palsmanes mazpulka komanda (vadītāja
Inita Biķe) bija sagatavojusi trīs spēles dažādām vecuma grupām. Kārķēnieši (vadītāja Ģertrūde Ābele)
piedalījās ar eksperimentu demonstrējumiem.
		
Manas domas tik lielas kā somas
Izstāde ar šādu nosaukumu jau

Ceram uz labu ražu
Mazpulka nodarbībās visi braši
dodamies uz skolas ābeļdārzu, kur
ar mīlestību un aizrautību apkopjam
pašu stādītās ābelītes.
Mazpulka vadītājas Ģertrūdes
Ābeles vadībā esam iemācījušies
veidot augļu koku vainagus. Visi kopā esam ābelītes miglojuši un mēslojuši ar minerālmēsliem, kaļķojuši
augsni, jo tā ir skāba, ko pierāda pļavā augošie bioindikatori. Ar prieku
pavadām nodarbības, jo visi vēlamies nogaršot mūsu loloto ābelīšu
augļus, kas, rādās, ka šogad būs izauguši pietiekami, lai varētu pacienāt visus skolas audzēkņus, skolotā-

jus un darbiniekus.
Rudeņos ābelītes apsienam ar
plēvi, lai ziemas laikā stirnas un zaķi
nesabojā vainagus. Piecas reizes sezonā ap ābelītēm tiek appļauts. Ik pa
laikam dodamies palūkoties, vai
ābelītēm nav piemetusies kāda kaite.
Līdzās ābelēm aug 12 pīlādži, 3
plūmes un 3 bumbieres. Dārzu no
apkārtējās pļavas norobežo vairāk
kā 100 Kaukāza plūmītes.
Kārķu pamatskola ir īpaša arī ar
savu jau izslavēto bišu dravu. Jaunie
bitenieki Pētera Cābuļa vadībā ir secinājuši, ka bites ir veiksmīgi pārzie-

mojušas. Šī bišu drava jau trešo gadu
priecē ar savu medus ražu. Interesanti ir tas, ka katrs bišu strops ir
nācis atšķirīgā un īpatnējā ceļā. Pirmo bišu stropu Kārķu pamatskolai
uzdāvināja Biškopības biedrība, otru stropu nopirkām par Meža dienās
saziedoto naudu, trešo - savu bakalaura darbu kā pirmo guļbūves bišu
stropu Eiropā - uzdāvināja studente
Zane Zelča, bet ceturto uzdāvināja
Kārķu pamatskolas absolventi. Katru nedēļu skolā varam cienāties ar
pašu aprūpēto bišu medus maizi.
Ilze Skrastiņa,
Kārķu mazpulka dalībniece

“Prātiņ, nāc mājās!”
11. aprīlī Kārsavā norisinājās
mazpulku prāta spēles „Prātiņ, nāc
mājās!”. Tās organizēja mazpulka
„Upe” dalībnieces Linda Pastare,
Paula Dūmiņa, Iluta Igaune, Kristīne Mežale un Skaidrīte Vorza kā
savu šī gada mazpulku grupas projektu.
Pasākumā piedalījas septiņi tuvākās apkaimes mazpulki no Dagdas, Salnavas, Nautrēniem, Pudinavas, Mežvidiem, Ludzas un Kārsavas. 71 mazpulcēns parādīja savas zināšanas par Latvijas un
mazpulku vēsturi, dabu un ģoegrāfiju. Mazpulcēni darbojas divās vecuma grupās: 4.-7. un 8.-12.
klašu.
Viens no uzdevumiem, kas visiem sagādāja grūtības, bija senlatviešu vārdu atpazīšana, toties tagad dalībnieki zina, ka mūsu senči
kliņģeri sauca par veģi un reņģi
par strimalu.
Dalībniekiem bija jāparāda ne
tikai savas zināšanas, bet arī rado-

šums. Jautrā un aktīvā fotoorientēšanās veidā mudinājām iepazīt
Kārsavu. Dalībnieku uzdevums
bija atrast un nofotografēties visdažādākajās pilsētas vietās, piemēram, pie Latgales karoga un lielākā
akmens. Tika pārbaudītas arī matemātiskās zināšanas, liekot saskaitīt kokus parkā pie autoostas.
Mazpulcēni ir tie, kas nebaidās
darba, tāpēc aicinājām izdarīt un
nofilmēt kādu labu darbu. Lielākā
daļa komandu salasīja izmētātos
atkritumus, taču citi uzņēmās palīdzēt uzkopt kādas privātmājas
un novada pašvaldības apkārtni.
1. grupā 3. vietu ieguva Kārsavas mazpulka „Upe” komanda
„Kuorsovys spāks!”, 2. vietu – 518.
Salnavas mazpulka komanda „Salnaviņa 3+2”, un 1. vietu izcīnīja
104. Dagdas mazpulka komanda
„Hameleoni”. Savukārt 2.grupā 3.
vietu ieguva Kārsavas mazpulka
„Upe” komanda „Čebureki”, 2. vietu – 477. Nautrēnu mazpulka ko-

manda „Pūces” un 1. vietu - 124.
Pudinavas mazpulka komanda
„Eminemi”. Apbalvojām ne tikai
labākās komandas, bet arī mazpulkus, kas kopvērtējumā ieguva
lielāko punktu skaitu, un tie ir: 3.
vietā- 477. Nautrēnu, 2. vietā - 104.
Dagdas un 1. vietā - 124. Pudinavas mazpulks.
Lielu paldies vēlamies teikt
Kārsavas novada pašvaldībai par
finansiālo atbalstu, Inārai Rasimai,
kas mūs laipni uzņēma, kā arī
mazpulcēniem un mazpulku vadītājiem, kuri bija ar mums kopā!
Vēlamies atzīmēt, ka šis gads
Kārsavas mazpulkā „Upe” būs īsts
pasākumu gads, jo šī grupas projekta ietvaros tiks rīkoti vēl divi
pasākumi – ekspedīcija un mazpulka 20. dzimšanas dienas svinības, taču tas vēl nav viss, jo jaunais
mazpulcēns Ronalds Staņislavskis
ir apņēmies sarīkot tautas bumbas
sacensības.			
Kārsavas mazpulks „Upe”

otro mācību gadu tiek organizēta
Valkas novada BJC „Mice”. Pāri par
100 novada skolēnu darbi priecēja ar
izdomu, tehniku daudzveidību, kvalitāti. Pašu „Mici” pārstāvēja floristikas un tehniskās modelēšanas pulciņi, pirmsskolas grupa „Rūķu skola”
un mūsu mazpulks.
Rādījām darbus marmorēšanas ,
filcēšanas, kvīlinga, dekupāžas,
skrapbukinga un citās tehnikās: apsveikuma kartes, rotas, sveces, Lieldienu un Ziemassvētku dekorus,

trauku un paliktņu komplektus, galda spēles, koka dekorus „Rūķu skolai”. Visi apbrīnoja mūsu Markusa
no knaģiem izveidoto šūpuļkrēslu.
Izstādes atklāšanas svētkos dalībniekiem dāvanā no „Mices” - konfekšu kociņi un pateicības, teātra
pulciņa (režisore Egita Kačevska)
izrāde „Dulla diena” un iespēja Lilitas Ikales vadītā radošajā darbnīcā
apgūt ziedu veidošanu dažādās tehnikās.
Silvija Dorša

Mazpulcēni ielec
“Meža dienās - 2014”
Līdz ar siltā, pavasarīgā laika iestāšanos viens no bērnu gaidītākajiem pasākumiem ir tradicionālās
Meža dienas Latvijā. Arī Rēzeknes
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” mazpulcēni jau otro gadu sadarbībā ar Mežu pakalpojumu konsultāciju centra /MPKC/ speciālistiem Jolantu
un Viktoru ņēma aktīvu līdzdalību Latvijas Valsts Mežu organizētajās Meža dienās 2014 Ančupānos. Ar neizsmeļamu degsmi
mazpulcēni metās piepildīt lielos
maisus ar mežā izmestajiem atkritumiem. Jau pats iesākums katru
reizi liek atgādināt, ka nekārtību
radām vien paši, un samestās bundžas, plastmasas un stikla pudeles,
papīri, maisi un pat automašīnu
riepas katru gadu mežu talkās atkārtojas. Tomēr ar katru reizi priecē tas, ka attieksme pret dabas vērtībām bērnos kļūst nozīmīgāka,
un jau šogad šķita, ka piegružojums mežos mazinājies, kaut arī

savākto atkritumu maisi veidoja
diezgan lielu daudzumu. Priecēja,
ka bērniem ir liela motivācija rosīties un radīt prieku citiem, jo ikvienam no mums ir svarīgi atpūsties skaistā, sakoptā vietā. Katra
kopīga darbība šādās reizēs bērnos
audzina darba mīlestību, pozitīvu
attieksmi, satuvina, saliedē un rada gandarījumu par paveikto.
Protams, pēc labi padarītā darba
gribas mazliet bez īpaša mērķa izskrieties, piedalīties izzinošās aktivitātēs par meža resursu nozīmīgumu, izcīnīt pārliecinošu uzvaru
kādā no sporta stafetēm un vēl
kopīgi sacept desiņas pie ugunskura. Kur nu vēl, braucot no talkas
mājās, saņemt apstiprinošu zīmogu par labi padarīto darbu no paša
Cūkmena. Paldies, Latvijas Valsts
Mežu darbiniekiem par tik nepieciešamām un vērtīgām aktivitātēm!
Talkā piedalījās arī mazpulka
vadītāja Dzintra Gribuste

