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Zaļais starts vasarai!
Ik gadu Mazpulku sporta spēles
vēsta, ka vasara jau klauvē pie durvīm. Vai ir tādi skolēni, kuri neilgotos pēc vasaras brīvlaika? Vēl
mazliet, un būs iespēja dzīvot veselus trīs mēnešus bez stundām, agrās celšanās un mājas darbiem.
Taču tas nozīmē arī pašam domāt
par to, kā aizpildīt savu laiku, lai
vasaras beigās būtu pārliecība, ka
vasara ir pavadīta interesanti un
vērtīgi.

Lai vasara būtu izdevusies, noteikti ir jāpiedalās kādā vasaras nometnē. Lielā vasaras nometne “Visu daru es ar prieku!” šogad notiks
Valdemārpilī. Ja dosies turp, noteikti satiksi jaunus draugus no visas Latvijas. Šī nometne padarīs
tavu vasaru neaizmirstamu! Bet, ja
starp avīzītes lasītājiem ir tādi, kuri
atceras iepriekšējo nometni Valdemārpilī, tad jums ir vērts sekot līdzi Mazpulku Alumnni kluba akti-

vitātēm, par kurām pagaidām var
uzzināt Facebook.com lapā “Latvijas Mazpulku Alumni”, jo tieši šovasar pirmo reizi kopā aicināsim
bijušos mazpulcēnus Alumni kluba dibināšanai.
Vasara ir domāta, lai atpūstos,
daudz laika pavadītu laukā. Taču,
lai vasaru neizniekotu mazās nodarbēs vien, atceries par savu mazpulcēna projektu, lai rudenī ar lepnumu vari rādīt un stāstīt citiem

par savu vasaras veikumu! Vēlu izdošanos gan tiem, kuri apņēmušies
ievākt zāļu tējas, gan kartupeļu
pētniekiem, gan tautasdziesmu vācējiem, gan ķiploku biznesa uzsācējiem un visiem, visiem citiem
mazpulcēniem, kuri jau aizsākuši
savus individuālos vai grupu projektus!
Zaļu, priecīgu, saulainu vasaru!
Randa Medne

Latvijas Mazpulki
atzīmē atjaunošanas
25. jubileju!
2. lpp.

Noslēdzies projekts “Augsim
savam novadam!”.
3. lpp.

Sveicam Goda
nominantus
4.-5. lpp.

Mācāmies klimata valodu.
6. lpp.
Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” savu gatavību saņemt Mazpulku goda apbalvojumu “Augsim Latvijai!” prezentēja 32 mazpulcēni no visas Latvijas.

Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš
un 279. Līvānu mazpulks

aicina visus mazpulcēnus,
veselīgā dzīvesveida piekritējus,
3. maijā Līvānos piedalīties
XXI Mazpulku sporta spēlēs!

Sporta spēles rīko
Latvijas Mazpulki sadarbībā
ar Līvanu BJC un Līvānu 1.vidusskolu.
Lai veiksmīgi starti un draudzīga sāncensība!

Truši un trušmīļi
izstādē Rāmavā.
8. lpp.
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Laiks. Lauki. Labklājība.
Ar konferenci „Laiks. Lauki.
Labklājība.” atzīmēta biedrības
„Latvijas Mazpulki” 25 gadu atjaunošanas gadadiena!
14. februārī apritēja 25 gadi, kopš
biedrības „Latvijas Mazpulki” darbības atjaunošanas 1991. gadā.
Latvijas Mazpulki tika dibināti
1929.gadā kā valstiska organizācija,
kuras virsvadītājs bija toreizējais
Latvijas Republikas premjerministrs
un vēlākais tās prezidents Kārlis Ulmanis. Padomju režīmā Mazpulku
kustība bija aizliegta. 1991.gadā Latvijas Mazpulki tika atjaunoti kā nevalstiska organizācija, Mazpulkus
pārvalda padome. Organizācijas
virsvadītājs sākumā bija valsts prezidents Guntis Ulmanis.
Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 130
aktīvu mazpulku un ap 2000 biedru.
Latvijas Mazpulki ir pasaules 4H organizāciju Global 4H Network un
RYE (Rural Youth Europe) dalīborganizācija.
Gadskārtējā konference 27. februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā kopā pulcināja ap
400 dalībnieku no visas Latvijas mazpulcēnus un mazpulku vadītājus, bijušos biedrus, sadarbības
partnerus un atbalstītājus.
***
Konferences atklāšanā kopā ar
mums bija LR Ministru prezidenta
parlamentārais sekretārs Armands
Krauze, LR Saeimas deputāti Laimdota Straujuma, Lolita Čigāne, Mārtiņš Šics u.c., Eiropas Parlamenta
deputāte Iveta Grigule, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Latvijas Zemnieku
Savienības ģenerālsekretārs Artūrs
Graudiņš.
Viesi sveica mazpulku aktīvistus
vairākās nominācijās. Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinību par
ilggadēju darbu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, vides izglītībā un
lauku attīstībā saņēma Mazpulku
padomes atbildīgā sekretāre Ilze
Jukņēviča (1. att.), Zemkopības ministra Jāņa Dūklava pateicību – Mazpulku padomes ilggadējā priekšsēdētāja, tagad priekšsēdētāja vietniece
Ilze Kļava. Kā mazpulcēns, jauniešu
līderis un jaunais zinātnieks no
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Iespiešana apmaksāta no projekta
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM
Jaunatnes politikas valsts programmas
2016. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
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Laimdotas Straujumas pateicību saņēma Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente, dr. ģeogr. Gunta Kalvāne. Pateicības saņēma arī visilggadējākie
mazpulku vadītāji Voldemārs Barens no Bārbeles (2. att.) un Margarita Stradiņa no Rugājiem, kas savus
mazpulkus vada kopš pašas biedrības atjaunošanas. Atzinību saņēma
Mazpulku padomes priekšsēdētāja
Randa Medne, grāmatvede Aija Rusiņa, finanšu pārraudzītāja Inese
Āboltiņa. Tika sveikti arī jaunieši,
mazpulku ilggadējie brīvprātīgie Edgars Grāvis, Intars Pavlovičs, Linda
Medne un mazpulcēni, kuri nu jau
paši vada mazpulkus – Dita Mukāne
(Pūrē), Ēriks Bite (Kandavā), Justīne
Fišere (Engurē) un Daina Novika
(Pildā).
Jubilejas konference tika veltīta
diviem nozīmīgiem projektiem, kuru īstenošanai veltīts aizvadītais
gads, un kuri, būdami mūsu biedrībai ļoti jēgpilni, neapšaubāmi kā būtiskas mazpulku darba daļas turpināsies šodien un rīt.

Augsim
savam novadam!

Ar konferenci “Laiks. Lauki. Labklājība.” noslēdzās Erasmus + projekta “Augsim savam novadam” aktivitāšu kopums, kura ietvaros Daugavpils, Krāslavas, Tukuma, Dobeles,
Talsu, Smiltenes, Priekules un
Alūksnes novadu mazpulki tikās ar
novadu lēmumu pieņēmējiem un
diskutēja par sadarbību un novada
attīstību.
Konferences laikā projekta vadītaja Randa Medne prezentēja visu
astoņu diskusiju rezultātus, mazpulku vadītāji diskutēja ar pašvaldību
pārstāvjiem par tēmu ”Kā stiprināt
jaunatnes organizācijas novados?”
un apmainījās ar viedokļiem par to,
kā visveiksmīgāk nodrošināt jauniešu nevalstisko organizāciju un novada domju sadarbību, lai ieguvēji būtu
gan jaunieši, gan novads kopumā.
Konferencē bija ieradušies daudzu novadu pašvaldību vadītāji, kas
sveica sava novada mazpulku vadītājus.

Mācāmies
klimata valodu
Otrkārt, konferencē tika prezentēti Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstītajā projektā „Klimata valoda” līdz šim paveiktie labie darbi un sasniegtie rezultāti, taču projekts turpinājās līdz
aprīlim. Tika uzsvērts paveiktais
darbs mazpulku un LU zinātnieku
kopīgi īstenotajā projektā “Laikapstākļi. Mainība. Mazpulki.”. Notika diskusijas par tēmu “Laiks.
Lauki. Labklājība.”, noskaidrotas
mazpulku un citu jaunatnes organizāciju attīstības iespējas reģionos.
Mazpulku vadītāji dienas gaitā
klausījās lekcijas par laikapstākļu,
klimata prognozēšanu, dabas vērojumu veikšanu un to nozīmi. Mazpulcēni strādāja darba grupās, kur
zinātnieki rādīja dažādus eksperimentus. Viņi arī varēja iepazīties
ar lielisko LU Dabaszinātņu centru
un studiju iespējām tajā.
***
Mazpulku vadītāji iepazinās arī
ar Latvijas Valsts simtgades programmu un 2016.gada prioritārajām
mazpulku projektu darba tēmām.
Tās būs: ķiploku audzēšana, dažādu šķirņu kartupeļu audzēšana un
pētīšana, liliju audzēšana, ārstniecības augu vākšana, meža pētījumi
u.c.
Mazpulcēni bija sagatavojuši atraktīvus plakātus izstādei par tēmām “Latvija un mazpulki pēc 100
gadiem”, “Draudzīgie padomi, lai
samazinātu klimata izmaiņas”,
“Mana mazpulka zaļais gads”, ”Mēs
eksperimentējam! “.
Jaunieši arī veidoja dāvanu un
rakstīja laba vēlējumus Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim (3.
att.).
Konferenci noslēdza Mazpulku
atjaunošanas 25. gadadienas svinības. Koncertā par jauku atmosfēru
rūpējās dziedātājas Ira un Rūta
Dūdumas, bet danči notika kopā
ar jauniešu folkloras kopu “Kokle”
no Rīgas.
Zane Šteinberga
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Eiropas 4 H klubu sekretāri tiekas Rīgā
19. un 20. aprīlī Rīgā uz otro Eiropas 4H klubu sekretāru sanāksmi pulcējās Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas, Somijas Zviedru 4H klubu un Latvijas
Mazpulku atbildīgās sekretāres.
Eiropas tikšanās tika uzsāktas
pagājušajā gadā pēc pirmā Pasaules 4H tīkla samita Seulā (Dienvidkorejā). Ievēlot katra kontinenta
pārstāvjus Pasaules 4H tīkla valdē,
pārstāvjiem tika uzticēta liela atbildība attīstīt savu reģionu. Tieši
tāpēc 2015. gada pavasarī Helsinkos notika pirmā dalīborganizācijas vadības tikšanās, bet šogad tikāmies Rīgā.
Somijas 4HClub starptautisko
projektu koordinatore un Pasaules
4H tīkla valdes pārstāve Päivi Haapasalo iepazīstināja ar gatavošanos
2017.gada II Pasaules 4H tīkla samitam Kanādā, jaunizveidotās organizācijas mājas lapas un saziņas
tīklu veidošanu.			
Tikšanās laikā katras valsts pārstāves iepazīstināja ar 2015.- 2016.
gada aktualitātēm, sasniegumiem
un iecerētajiem projektiem.
Ar mazpulku projektiem viesus
iepazīstināja Zane Šteinberga, bet
par sadarbību ar pašvaldībām un
valsts institūcijām diskutēja Randa
Medne. Katra no organizācijām
prezentēja šobrīd aktuālāko. Diemžēl organizācijas apvieno viena
problēma – liels finansiālā atbalsta
samazinājums no valsts.
Diskusijas izvērtās par daudziem jautājumiem. Salīdzinājām,
piemēram, biedru naudu - katrā
no valstīm ir ļoti dažāda tās iekasē-

šanas sistēma. Latvijā tas ir 1 EUR
gadā, Igaunijā – 2 EUR pirmajā gadā, turpmāk 3 EUR, Somijā - 60
EUR ģimenei, vienam dalībniekam
– 30 EUR, ietverot apdrošināšanu,
Zviedrijā - 175 EUR centrālajam
birojam, pārējā iekasētā biedra
nauda paliek vietējam klubam,
Norvēģijā - 500 Norvēģu kronas
dalībniekam, 250 kronas mazpulku kandidātam.
Norvēģijā 600 klubos darbojas
gandrīz 14 tūkstoši jauniešu. Norvēģijas valdība aizvadītajā gadā samazinājusi valsts dotācijas par 50
%, tādejādi samazinot visa veida
plānotās aktivitātes un algoto darbinieku skaitu no 30 uz 16. Tas liek
pārvērtēt gan prioritātes, gan meklēt jaunus risinājumus.
Somijas Zviedru 4H kluba jauns
projekts pērn bija stāstu stāstīšana.
Jauniešu darbojās meža projektā
un viņi filmēja video, stāstot, ko viņi piedzīvoja mežā. Organizatori
priecājās, ka modernās tehnoloģijas un vecās tradīcijas apvienojumā
rosina interesi un darbošanos.
Dānijā 70 aktīvos klubos darbojas 4500 biedri. Strādā 7 algoti darbinieki, no kuriem divi – valsts līmenī, apvienojot darbu arī Jauno
zemnieku klubā. Jauna aktivitāte –
aizvadītajā gadā notika 160 pārtikas nometnes, dalībniekiem mācot
ēst gatavošanas prasmes un galda
kultūru, veselīgu ēdienkarti. Apmeklējot apmācības, dalībnieki var
saņemt apliecību, kas apliecina
prasmes rūpēties par mājdzīvniekiem (mājdzīvnieka vadītāja apliecību). Tiek attīstīts arī projekts par

pilsētas dārziem – kopienu dārziem ar dārzeņiem starp pilsētas
lielajām celtnēm.
Igaunijas 4H šoruden svinēs savu 25. gadadienu. Igaunijā šobrīd
55 klubos darbojas 1100 biedri. Birojs atrodas Pērnavā, vecā ēkā. Nākotnes mērķis ir pārdot īpašumu
un nopirkt saimniecību, uzsākt
4H fermas darbu. Visi klubi tiek
aicināti sākt sadarbību ar vietējiem
zemniekiem un atgriezties pie
mazpulku pamatiem.
Somijas 4H darbojas 55 850 dalībnieki, 230 asociācijas un vairāk
nekā 3000 4H klubi. Valsts līmenī
55 darbinieki, 6 reģionālie biroji.
Somijā ļoti izplatīta apmaiņas

programma ar ārvalstīm, šogad 45
dalībnieki dosies uz viesģimenēm,
un arī Latvijā aicinām būt atsaucīgiem, uzņemot Essi Huhtamaki.
Ļoti svarīga šobrīd multikulturāla
apmācība, jo valstī daudz imigrantu, kurus cenšas integrēt.
Zviedrijā 4H ir 11 000 dalībnieku 150 klubos. Valstī darbojas 35
4H saimniecības, kurās apgūt lauku darbu prasmes var jebkurš skolēns. Pārsvarā 4H saimniecības
pieder pašvaldībām, kas palīdz tās
finansiāli uzturēt. Tiek daudz strādāts pie saimniecību popularizēšanas, izglītības programmām, metodiskajiem materiāliem, līderu
apmācības. Tiek izmantota „pie-

dzīvojumu izglītība”, eksperimentālā mācīšanās, piemēram, dzimšanas dienas svinības mazpulku
saimniecībā, darot lauku darbus.
Liela daļa tikšanās laika tika
veltīta Eiropas 4H organizāciju
viedokļa noformulēšanai par II Pasaules 4H tīkla samita Kanādā organizatoriskajiem jautājumiem un
Eiropas pārstāvju iespējām piedalīties samitā, jo pasākuma izmaksas, ceļš un uzturēšanās kopumā ir
ļoti dārga visām dalīborganizācijām.
Nākamā līdzīga tikšanās plānota pēc gada Igaunijā.

prieku secinājām, ka esam ļoti
daudzpusīgi. Savukārt pēc tam sarunās domē un darba grupās redzējām, ka mūsu darbs ir pamanīts
un ka mūsu idejām ir atbalsts.”
Projekta ietvaros organizētās
tikšanās saliedēja katra novada
mazpulkus, domju pārstāvji novērtēja mazpulcēnu ieguldījumu
novada attīstībā, radās skaidrība
par kopīgiem mērķiem un sadarbības veidošanu nākotnē. Pašvaldību

pārstāvji, vērtējot mazpulcēnu padarīto, uzsvēra, ka jaunieši ir darboties griboši un varoši. Viņiem ir
daudz ideju. Kopīgās diskusijās dalībnieki meklēja jaunus veidus domes un mazpulcēnu sadarbībai.
Domes atzinīgi vērtēja mazpulcēnu ideju par piedalīšanos novada
pasākumos – tirdziņos ar savu saražoto produkciju .
Konference „Laiks.Lauki.Labklājība.” bija projekta noslēguma

pasākums, kura ietvaros projekta
dalībnieki kopā ar citām pašvaldībām un valsts līmeņa lēmuma pieņēmējiem varēja apmainīties ar
viedokļiem par to, kā visveiksmīgāk nodrošināt jauniešu nevalstisko organizāciju un novadu domju
sadarbību, lai ieguvēji būtu gan paši jaunieši, gan novads kopumā.
Zane Šteinberga
Tikšanās dalībnieki Alūksnes
novadā.

Ilze Jukņēviča

Augsim savam
novadam!
Projekts „Augsim savam novadam” ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansēts projekts, kuru biedrība „Latvijas
Mazpulki” īstenoja laikā no 2015.
gada 1.septembra līdz 2016.gada
1.martam.
Projekta mērķis bija veicināt
strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā
arī atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinātos, kādu devumu viņi sniedz savai un novada
attīstībai, mudinātu jauniešus darīt
vairāk savam novadam vajadzīgu
darbu un iedvesmotu pašvaldības
atbalstīt šo jauniešu darbus un idejas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu
sava novada iedzīvotāju dzīvi.
Projektā iesaistījās astoņu novadu pašvaldības : Daugavpils,
Krāslavas, Tukuma, Dobeles, Smiltenes, Talsu, Priekules un
Alūksnes.
Lūk, dažas no dalībnieku pārdomām pēc projekta:
- Es jau zināju, ka mūsu novadam ir atsaucīga vadība, kas uzklausa un ņem vērā mūsu viedokli
un vajadzības. Šodien vēlreiz par

to pārliecinājos. Prieks, ka esam
sadzirdēti!
- Pēc gada (vai ātrāk) ir jāatkārto šāda tikšanās, lai pārrunātu pa
šo laiku paveikto.
- Ļoti vērtīga savstarpējā darba
iepazīšana un kopīgu nākotnes
plānu izvirzīšana.
- Pirmoreiz esmu šādā pasākumā. Ieguvu jaunas zināšanas par
prezentēšanu, tās noderēs forumos, projektu aizstāvēšanā.
- Uzzināju daudz ko jaunu par
domes darbu.
Visu projekta ietvaros notikušo
diskusiju rezultātā ir secināts, ka
jāpadara mazpulki redzamāki sabiedrībā, lai visi redz, dzird, kas ir
mazpulki un ko tie dara, lai katrs
mazpulks ar savu darbnību ir kā
novada pozitīvā tēla veidotājs un
popularizētājs.
Kā pastāstīja 307. Džūkstes
mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone, tikšanās ar novada domes
pārstāvjiem bija izdevusies: “Vispirms jau tā bija svarīga pašiem –
dažādu mazpulku dalībniekiem,
jo, veidojot kopīgu prezentāciju,
redzējām, ko esam paveikuši. Ar
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Iepazīsties – šīgada Goda nominanti
15. aprīlī Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”
savu gatavību saņemt Mazpulku goda apbalvojumu “Augsim Latvijai!” prezentēja 32
mazpulcēni no visas Latvijas. Prezentācijas
vērtēja biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes locekļi, Latvijas Lauku Konsultāciju un
Izglītības centra (LLKC) Lauku attīstības
nodaļas projektu vadītāja Inita Krivašonoka,
Latvijas Jauno zemnieku kluba valdes locekle Sandra Grundštoka un SIA “Amazone”
mārketinga speciāliste Dzintra Andersone.
Sveicam Goda nominantus!
Sakām paldies arī mazpulku vadītājiem
un ģimenēm,kas šiem jauniešiem palīdz veidoties atbildīgiem, mērķtiecīgiem un radošiem!
Agnese
Smiļģe, Lutriņu
mazpulks, darbošanās ilgums
10 gadi
Patīk darboties mazpulkā, nāk ar
saviem ierosinājumiem.
Pozitīva un
atvērta meitene. Šajos gados mazpulkos viņa ir iemācījusies plānot savu darbu un to
prezentēt. Ar apņēmību palīdz savai mazpulku vadītājai un pati realizē un organizē
pasākumus savā mazpulkā.
Mazpulkā Agnese darbojas radoši. Jau 4
gadus turpina audzēt šķirnes trušus, ļoti
liela atbildība par tiem.
Aivita
Smiļģe, Lutriņu mazpulks, darbošanās ilgums 9 gadi
Atraktīva,
izpalīdzīga,
atbildīga,
kad darbiņš
jāizdara līdz
galam. Palīdz organizēt mazajiem mazpulcēniem nodarbības, dažādas aktivitātes.
Radoši un apņēmīgi dalās pieredzē par trušu audzēšanu. Jau 4 gadus savā saimniecībā
Aivita audzē šķirnes trušus, gatavojas jau
izstādēm. Atbildības sajūta par saviem 100
trušiem.
Anna
Kalve, 748.
Sūnu mazpulks, darbošanās ilgums 6 gadi
Mazpulku darbā
piedalās ar
lielu aizrautību, degsmi, ir patstāvīga un radoša gan
strādājot dārzā, gan piedaloties pasākumos. Spēj aizraut un iedvesmot arī citus
mazpulcēnus. Piedalījusies arī pasākumu
veidošanā un vadīšanā. Radoša, ar māksliniecisku pieeju projektu veidošanā. Iegūtos
rezultātus prezentē ar izdomu. Ir Latvijas
Mazpulku patriote. Nāk no ģimenes, kurā
jau vecvecmāmiņa un mamma bija mazpulka vadītājas un abas māsas ir mazpulcēni.

Austra
Podniece,
Irlavas mazpulks, darbošanās ilgums
6 gadi
Aktīvi
darbojas
Mazpulkos
gan nodarbībās,
gan
valsts mēroga pasākumos. Uzticētos
pienākumus veic apzinīgi un ar lielu atbildību. Spēj iedvesmot citus biedrus un
labprāt dalās pieredzē savos dārzkopja piedzīvojumos.
Ansis
Kviesis, Lutriņu
mazpulks, darbošanās ilgums
7 gadi
Ļoti kluss,
bet, ja ir uzdots
kāds
darbiņš, tad
to izdara ļoti
akurāti un rūpīgi. Viņš ir atsaucīgs un izpalīdzīgs. Aktīvi iesaistās mazpulku organizācijā. Ļoti sportisks mazpulcēns.
Artūrs
Purpišs,
Krāslavas
Varavīksnes
vidusskolas
mazpulks
„Ceļteka”,
darbošanās
ilgums
10
gadi
Realizējis
15 projektus un piedalījies rudens forumos, aizstāvot tos. Uzdoto darbu dara rūpīgi un kvalitatīvi. Mērķtiecīgs, centīgs,
aktīvs jaunietis. Ja viņu aizrauj darbs, tad
būs paveikts ļoti kārtīgi un līdz galam.
Sniedz metodisku atbalstu jaunajiem sava
mazpulka biedriem. Daudz laika velta savam hobijam – veco mašīnu atjaunošanai.
Daina Jonikāne, Mežvidu
mazpulks „Cielaviņa”, darbošanās ilgums
6 gadi
Atsaucīgs,
draudzīgs un
izpalīdzīgs
mazpulcēns.
Vienmēr ir gatava sniegt palīdzīgu roku
tiem, kuriem vajadzīga sapratne un palīdzība. Palīdz savai mazpulka vadītājai vadīt
un organizēt pasākumus.
Aktīvi piedalās biedrības “Latvijas Mazpulki” rīkotajos pasākumos. Rosina darboties jaunākos mazpulcēnus.
Dita
Grundspeņķe,
50. Sunākstes
mazpulks, darbošanās ilgums
5 gadi
Ļoti radoša
un oriģināla.
Veido daudzveidīgus pro-

jektus. Mērķtiecīga un centīga. Projekti ir
saistīti ar vēlmi padarīt apkārtējo vidi
skaistāku, piemēram, rožu audzēšana, projekts – sapņu ķērājs
Elīna Grasmane, 307.
Džūkstes
mazpulks,
darbošanās
ilgums 8 gadi
Izstrādā
kvalitatīvus
projektus.
Īpaši uzteicama ir Elīnas
aktivitāte, talants un organizatora spējas
dažādu pasākumu rīkošanā. Izcila un radoša mazpulku priekšniece. Labprāt nāk ar
idejām, uzņemas iniciatīvu un atbildīgi īsteno savas idejas.
Kate Katrīna Apančonoka, 748.
Sūnu mazpulks, darbošanās ilgums
5 gadi
Latvijas
Mazpulku
patriote. Ir
motivēta sasniegt labus rezultātus mazpulku darbā, jo
saprot, ka šī iegūtā pieredze noderēs turpmāk dzīvē. Pārliecinoši prezentē iegūtos
rezultātus. Vienmēr palīdz mazpulku vadītājai pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Elīna Seņokova, 116.
Neretas
mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Patstāvīga, zinātkāra, vada nodarbības
klasē un dabā; disciplinē, atbalsta biedrus.
Ierosina un realizē savas idejas. Piedalās
mazpulku pasākumos un palīdz mazpulku
vadītājai. Divus gadus bija mazpulka
priekšniece. Izsaka racionālus priekšlikumus jaunām, lietderīgām aktivitātēm un
lietišķi rīkojas, organizē, lai iecerētais realizētos. Atbildīga par to, ko dara.
Elīna
Grīnvalde,
Staļģenes
mazpulks,
darbošanās
ilgums 7 gadi
Prot organizēt un vadīt
mazpulcēnus.
Sava mazpulka priekšniece jau 3 gadus.
Ar atbildību un interesi, nāk ar savām iniciatīvām. Grupas projektus izstrādā un izpilda
patstāvīgi, iesaistot visus grupas dalībniekus.
Vienmēr palīdz savai mazpulku vadītājai. Izveidojusi Staļģenes mazpulka domubiedru
grupu draugiem.lv. Pamato un realizē savas
idejas, jo ir liela autoritāte. Galva pilna ar
idejām. Domā par darbošanos Rīgas Klubiņā.

Elīna Uvārova, Strautiņu mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Ar lielu atbildību veic
uzticētos pienākumus un
ir liels palīgs
skolotājai un
mazpulkam. Sava mazpulka priekšniece
un radošais gariņš. Vienmēr smaidīga un
aktīva. Nekad neatsaka, ja kāds lūdz palīdzību. Piedalās visur, kur vien var, gan nometnēs, gan semināros, gan konkursos.
Karīna
Ahmaduļina, 114. Krotes mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Čakla un
apzinīga
–
mazpulkā
strādā ar atbildības sajūtu, ar labām organizatores spējām. Patstāvīga, ar savām neordinārām idejām. Labi
veica mazpulka priekšnieka pienākumus.
Prot rūpēties par mazākajiem mazpulcēniem. Ja darbs patīk – dara ar degsmi, ja ne
visai – tad ar pienākuma apziņu. Labs palīgs mazpulku vadītājai un krietns atbalsts
Krotes mazpulkam.
Karīnas ģimenei ir zemnieku saimniecība, viņa palīdz vecākiem lauku darbos. Vecāki atbalsta Krotes mazpulku. Karīna ir
aktīva folkloras kopas dalībniece, mācās
Priekules mūzikas skolā.
Ieva Vītolniece, 29.
Ziemeru
mazpulks,
darbošanās
ilgums 5 gadi
Klusa, aktīva un centīga mazpulka
dalībniece.
Laba rokdarbniece un mazpulka tirgus atbalstītāja. Labas iemaņas kulinārijā un lauku darbos.
Centīga un strādāt griboša. Saticīga, izpalīdzīga un draudzīga. Savu nākotni saista ar
viesnīcu biznesu – mācīsies Smiltenes tehnikumā. Mīl savu ģimeni, savas mājas un
savu dzimto pagastu.
Elīza
Brūklena, 50.
Sunākstes
mazpulks,
darbošanās
ilgums 5 gadi
Darbīga
un
aktīva.
Darba nozīmīgums ir ne
tikai svarīgs
savā mazpulkā, bet arī Sunākstes pamatskolas vēstures izpētīšanā. Uzdotos pienākumus vienmēr veic kārtīgi un ar atbildības sajūtu. Centība, neatlaidība, mērķtiecība. Degsme par organizāciju – šie vārdi
raksturo Elīzu.

augam Latvijai
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Jūlija Auharenoka,
279. Līvānu
mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Patstāvīgi
un
radoši
realizējusi
piecus mazpulcēna projektus, aktīvi
piedalās mazpulku sabiedriskajā dzīvē, un
veiksmīgi to prezentē. Mazpulka vadītājas
labā roka – lai skolā reklamētu mazpulkus,
pati ir organizējusi un novadījusi pasākumus 4. un 5. klasei.
Krista
Pastare, 748.
Sūnu mazpulks, darbošanās ilgums 8 gadi
Ļoti saimnieciska, zinātkāra un
enerģiska.
Labprāt piedalās visos pasākumos un ar apņēmību apgūst jaunas zināšanas. Radoša un čakla.
Patīk stādīt, ravēt dārzeņus, audzēt ziedus.
Ir motivēta sniegt labus rezultātus mazpulku darbā, jo zina, ka šī pieredze noderēs
nākotnē. Tāpat kā māsa Līga prot ļoti labi
gatavot ēst. Ar savu pieredzi dalās mazpulku nodarbībās.
Kristīne
Čegauska,
582. Kapsēdes
mazpulks, darbošanās ilgums
5 gadi.
Sabiedriska un atbildīga. Labprātīgi organizē
un piedalās mazpulcēnu pasākumos. Darbu veic ar apņēmību un prieku. Palīdz savai mazpulku
vadītājai vadīt un organizēt pasākumus,
konkursus. Ļoti aktīvi piedalās Latvijas
Mazpulku organizētajos pasākumos, Sporta aktivitātēs novadā un starpnovadu sacensībās.
Īpaši uzteicama Kristīnes aktivitāte mazpulkā, nāk ar savām idejām, palīdz tās realizēt. Liels palīgs jaunajiem mazpulcēniem.
Linda Pupele,
116.
Neretas mazpulks, darbošanās ilgums
6 gadi.
Palīdz jaunākajiem
mazpulka
biedriem.
Sirsnīga,
mērķtiecīga un uzņēmīga. Augusi līdzi
mazpulkam, iemācījusies komunikāciju,
atbildību par darbu, ko veic. Pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 116. Neretas mazpulks nespētu būt darbīgs, ja nebūtu mazpulcēnu, kuri ierosina, dara, domā. Balstām viens otru abpusēji – mazpulcēni – vadītāju, vadītāja – mazpulcēnus.
Jūtas atbildīga ne tikai par sevi, Neretas
mazpulku, bet arī par notiekošo biedrība
“Latvijas Mazpulki” un gatava palīdzēt ar
to, ko spēj un var.

Lauma
Rudziša,
mazpulks
„Cielaviņa”,
darbošanās
ilgums 5 gadi
Čaklas rokas un laba
sirds. Organizē darbus
savā mazpulkā. Māk saliedēt savus mazpulka biedrus un vienmēr
izpalīdz tiem, ja tas ir nepieciešams. Mazpulkā darbojas radoši un aktīvi.
Labi padarīts darbs ir viena no galvenajām vērtībām.Viņas darbiem vērojama
mākslinieciska rakstura pievienotā vērtība.
Laura
Priede, 50.
Sunākstes
mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Patstāvīga,
centīga, rūpīga. Projektā
par mārtiņrožu audzēšanu veikti
rūpīgi pieraksti. Priecājas par paveikto darbu un rezultātiem. Aktīvi iesaistās mazpulka darbos. Piedalās vasaras nometnēs un
sporta spēlēs.
Lelde Melece, Ilzenes
mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Aktīvi
līdzdarbojas
gan Latvijas
mazpulku
pasākumos,
gan ir darbīga Ilzenes mazpulka dalībniece. Čakla un
atvērta. Izpalīdzīga, it īpaši palīdz mammai, kura nodarbojas ar ārstniecības augu
vākšanu. Lelde ir ļoti radoša, viņai ir lieliskas aktrises dotības, kas labi palīdz prezentējot savu veikumu, bet tas netraucē rūpīgi
un kārtīgi veikt vienkāršus, katram lauku
bērnam ierastus darbiņus.
Līga
Pastare, 748.
Sūnu mazpulks, darbošanās ilgums
8 gadi
Mazpulku
darbā piedalās ar lielu
interesi. Izpalīdzīga gan
strādājot dārzā, gan piedaloties pasākumos. Vienmēr ir atsaucīga un draudzīga,
nosvērta, paklausīga, ļoti saimnieciska.
Īpaši to jūt kulinārijas nodarbībās. Prot pagatavot gan kūkas, gan gaļas ēdienus. Pārliecinoši dalās ar savu pieredzi citiem mazpulcēniem.
Matīss
Navenickis,
60. Krustpils
pamatskolas
mazpulks,
darbošanās
ilgums 7 gadi
Augsta atbildības sajūta un lielas

darba spējas. Vienmēr apsolīto izdarīs kārtīgi un līdz galam. Zinātkārs jaunietis. Nebaidās izmēģināt kaut ko jaunu. Matīsam ir
plašs redzesloks, daudz lasa, interesējas par
aktuālo gan mazpulkos, gan pasaulē. Pozitīvs un atvērts visās jomās. Lielisks palīgs
mazpulka darbos.
Rūta
Cinkmane,
582. Kapsēdes
mazpulks, darbošanās ilgums 5 gadi
Ar interesi
un apņēmību izstrādā
savus individuālos projektus. Ar iniciatīvi organizē un realizē savā mazpulkā pasākumus. Apzinīgi veica
mazpulka priekšnieces pienākumus.
Aktīvi pati organizē pasākumus mazpulkā – sporta spēles, atjautības pēcpusdienā u.c. Jau gadus iegūst atsaucību Grobiņas
novada Jauno ugunsdzēsēju sacensībās. Ir
aktīva sportiste skolā, novadā un gūst atzīstamus panākumus starpnovadu sacensībās
– krosā, stafetē u.c.
Olga Kurakina, 104.
Dagdas mazpulks, darbošanās ilgums 5 gadi
Interese
lauksaimniecībā. Apbrīnojamas zināšanas par
savām darbības sfērām – apguvusi jaunas zināšanas par
trušiem, uzsākusi paipalu audzēšanu ar tādu pat azartu. Vienmēr ir sagatavotas orģinālas prezentācijas, nav tāda jautājuma par
projektu, uz ko Olga nevarētu atbildēt.
Dzimtās vietas patriote. Redz savu nākotni
savā dzimtajā pusē, sapņojot izveidot savu
saimniecību. Jau šobrīd, izanalizējot nozari, var pateikt, vai tā piemērota uzņēmējdarbībai, vai tai ir perspektīva nākotnē.
Īpaša loma ir vecākiem, kuri “nepiespiež
un netraucē” – ļauj meitai darboties pēc
pašas gribas, sniedzot atbalstu, neaizliedzot, tikai motivējot ar savu piemēru.
Signe Petrova, 541.
Zantes mazpulks, darbošanās ilgums 5 gadi
Aktīvs un
atbildīgs
mazpulcēns,
vienmēr izpilda sev uzticētos pienākumus. Piedalās visos mazpulku pasākumos, ieinteresējot arī pārējos biedrus.
Jau trešo gadu veic sava Mazpulka priekšnieka pienākumus. Radoša, izpalīdzīga, ar
lielu atbildības sajūtu.
Ļoti mīl savu ģimeni, palīdz zemnieku
saimniecībā. Ļoti mīl dzīvniekus. Ar prieku un lielu atbildības sajūtu veic pienākumus, kas viņai tiek uzticēti. Ir labas organizatora spējas. Spēj labi vadīt pasākumus, jo
runā droši, skaļi un pārliecinoši.
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Rihards
Salmiņš,
Ilzenes mazpulks, darbošanās ilgums
6 gadi
Atvērts un
radošs Ilzenes mazpulcēns. Piedalās
gan vietējos,
gan reģionālajos forumos. Četrus gadus pēc kārtas ir
bijis reģiona forumu 1.vietas ieguvējs. Strādā arī savas ģimenes zemnieku saimniecībā, piedaloties gan zemes sagatavošanas
darbos, gan palīdzot novākt ražu. Jau piekto gadu kopā ar pārējiem ilzeniešiem strādā mazpulku siltumnīcā, tur audzējot stādiņus un tomātus skolas kopgaldam.
Silvija
Aizporiete,
Jēkabpils BJC
mazpulks,
darbošanās
ilgums 8 gadi
Uzticētos
pienākumus
pilda ar lielu
atbildības sajūtu. Ar savu
personību
spēj aizraut citus, spēj pamatot savu viedokli. Ir patiesa un apzinīga. Labi saprotas
ar vienaudžiem un jaunākajiem mazpulcēniem. Mīl dzīvniekus, jo īpaši zirgus. Patīk
piedalīties gan Latvijas Mazpulku, gan Jēkabpils BJC mazpulka pasākumos un to
organizēšanā.
Virdžīnija Vīcupa,
252. Rugāju
mazpulks,
darbošanās
ilgums 6 gadi
Saimnieciska savu
vecāku
saimniecībā. Patriotiskas jūtas pret savu zemi, dzimteni. Radoša un atraktīva savā mazpulkā. Vienmēr
izpalīdz, ja kādam ir nepiecišama palīdzība. Patstāvīga un atvērta meitene. Ja tiek
uzdots kāds darbiņš, tad tas tik izdarīts ar
lielu atbildības sajūtu.
Monta
Stoša,
11.
Valkas mazpulks, darbošanās ilgums
7 gadi
Draudzīga, sirsnīga,
kautrīga un
klusa, taču
viņai piemīt
izdoma un pacietība. Labsirdīga, dāsna
meitene. Nekad vienam neatsaka, ja kāds
lūdz palīdzību. Aktīvi un aizrautīgi darbojas ar citiem mazpulcēniem. Piedalījusies 6
grupas projektu komandās. Montas darbošanos mazpulkā ļoti atbalsta viņas mamma.
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Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas saknes, kas ir devušas spēku,
zināšanas un pārliecību dzīvei, lai
darītu lielas lietas. Latvijas Mazpulki ir bijuši spēcīgas saknes daudziem no mums, kas virzīja mūs
pretī veiksmīgai, gaišai un panākumu pilnai dzīvei. Katram no mums
ir laužams savs ceļš, bet sākums ir
viens – liels, patiess un spēcīgs –
mūsu organizācija - Latvijas Mazpulki.
Latvijas Mazpulki augstu vērtē
ikvienu mazpulcēnu, kas ir izlolots
un palaists pasaules plašajos ceļos
kā ceļinieks, kurš vienmēr tiek gaidīts atgriezties pie savām saknēm.
Ikviens bijušais mazpulcēns, kurš
sevī nes mazpulku dzirkstelīti un
vēlas atkal atgūt saikni ar Latvijas
Mazpulkiem, tiek aicināts pievienoties Latvijas Mazpulku Alumni.
Latvijas Mazpulku Alumni vēlme ir veidot saikni ar Latvijas Mazpulku organizāciju un ar tās bijuša-

jiem biedriem, vienkopus pulcējot
cilvēkus , kam kopīga aizraušanās
bija, ir un būs mazpulki. Alumni
kalpos kā platforma, kur tiekas,
līdzdarbojas un attīstās Latvijas
Mazpulku organizācijas esošie un
bijušie biedri, kas īsteno savus lielos “dzīves projektus”. Kļūstot par
Alumni biedru, Tev būs iespējas:
• dalīties savā pieredzē;
• iedrošināt un motivēt spert
lielus soļus arī citus;
• palīdzēt citiem piepildīt sapņus;
• satikt savus domubiedrus;
• rast atbalstu savām idejām;
• paplašināt savus kontaktus;
• nezaudēt saikni ar Latvijas
Mazpulkiem.
Pievienojies mums, un mēs spēsim paveikt daudz, svarīgu un vērtīgu lietu Latvijas Mazpulku dzīvē!
Meklē mūs facebook.com: Latvijas Mazpulku Alumni

Mazpulku dzīvē ienācis vārdu
salikums “klimata valoda”
Projektu finansē EEZ /Norvēģijas finanšu instrumenti.
11 mēnešus, sadarbojoties ar
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fakultāti, Norvēģijas lauksaimniecības un vides
pētniecības institūtu NIBIO, kā arī
Latvijas Dabas fondu, esam iesaistījušies projektā „Klimata valoda”.
Klimata valoda ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta
atbalstīts projekts, kura ietvaros ir
izstrādāti eksperimentu apraksti
un video, mācību materiāli. Notikušas “ballītes ar zinātniekiem”,
stāstot un rādot gan mazpulcēniem, gan skolēniem, kas ir klimata
mainība un kāpēc mums par to būtu jārunā, jādomā un jāuztraucas.
Pie mums laboratorijā viesojušies
mazi un lieli skolnieki no Preiļiem,
Saldus, Ādažiem, Iecavas, Jūrmalas, Līvāniem, Smiltenes un Rīgas.
Savukārt 21.martā mūsu laboratorija pārvērtās par filmēšana laukumu, jo TV24 veidoja sižetu par mūsu lielisko projektu, ar ko mēs ļoti
lepojamies. TV aktieru lomās iejutās un eksperimentos piedalījās
Pārdaugavas Montesori skolas
skolnieki.
Mūsu labie darbi:
- rudenī uzsākti dabas novērojumi, iesaistot Latvijas sabiedrību kopumā, kā arī projekta tiešo mērķgrupu - skolēnus. Zibakcijā “Rādi
klasi” 09.09.2015. piedalījās un fotogrāfijas sociālajos tīklos ievietoja
63 Latvijas klases. Otrajā pārskata
periodā tika organizēta otrā zibakcijas kārta 09.10.2015., kurā piedalījās 32 klases. Savukārt rudens novērojumos kā koku lapu dzeltēšana
portālā Dabasdati.lv ievietoti 178
novērojumi, tāpat arī mazpulcēni
iesūtījuši 639 digitālās fotogrāfijas;
- izstrādāti 10 eksperimentu apraksti, kas pavisam drīz būs atrodami mūsu blogā. Izveidoti 3 videomateriāli (7 vēl top);
- eksperimenti rādīti Mazpulku
nometnē, kā arī skolu vizītēs Kuldī-

Ko nozīmē “ViKliEs”?
Lai pastāstītu par saviem labajiem
darbiem, kā arī kopīgi diskutētu, kā
mūsu ikdienas rīcība varētu mazināt
klimata mainības riskus, šīgada 14.aprīlī Latvijas Universitātes jaunajā Dabas mājā, bet 15.aprīlī Rīgas jauniešu
centrā “Kaņieris” organizējām projekta semināru “ViKliEs = Vide.Klimats.
Es.”.
Dabas mājā tikās ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji, kā arī citi interesenti, lai ne tikai iepazītos ar projekta
rezultātiem un dzirdētu projekta ekspertu lekcijas par klimata mainību,

bet arī, pateicoties, docentei Kristīnei
Āboliņai, aizdomātos par vides problēmām ne tikai pasaulē, bet mums apkārt, un - vai un kā mēs par to domājam. Savukārt projekta “Klimata valoda” eksperti stāstīja un rādīja, kas ir
trendīgais apzīmējums “oglekļa mazietilpīgā attīstība” un kā klimata mainība ietekmēs Latvijas ainavu, mežus,
ūdeņus un ekonomiku. Projekta semināra galvenā ideja, kas, cerams, paliks
visu, gandrīz 60 semināra apmeklētāju
prātā, ir – ka svarīgi ne tikai stāstīt,
rādīt, izglītot, bet DARĪT PAŠIEM!
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15.aprīlī Rīgas jauniešu centrā
“Kaņieris” semināra ietvaros mazpulcēni iepazīstināja ar saviem zaļajiem
darbiem mazpulkā, savukārt Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultātes un Latvijas Dabas
fonda pārstāvji īsās lekcijās pastāstīja,
kuras ir aktuālākās vides problēmas
mūsdienās, kādas ir jaunākās vides
tehnoloģijas un risinājumi, kā, mainot
savus ikdienas ieradumus, varam palīdzēt gan samazināt klimata mainības
riskus, gan vides problēmas kopumā.
Zane Šteinberga

gā, Druvā, Irlavā un skolēnu nodarbībās LU Akadēmiskajā Dabaszinātņu centrā. Kopumā praktiski
- teorētiskās nodarbības novadītas
vairāk nekā 500 skolēniem;
- noorganizēti trīs vienas dienas
izglītojošie semināri mazpulku vadītājiem;
- noorganizēts vienas dienas izglītojošs seminārs ģeogrāfijas skolotājiem un mazpulku dalībnie-

kiem ‘’ViKliEs=Vide.Klimats.Es.’’;
- izveidoti fenoloģisko vadlīniju
melnraksti (īsā versiija skolēniem
un garā versija - skolotājiem) ;
- tiek izstrādāti skolotāju mācību materiāli (solās būs ļoti interesanti);
- izveidota lietotnes Dabasdati.
lv Iphone sistēma;
- esam bijuši TV un radio.
Gunta Kalvāne
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Seminārā – Klimats no A līdz Z
Šī gada 26. un 27. februārī LU
Dabaszinātņu centrā viesojās vairāk nekā 70 ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji no visas Latvijas, kas
piedalījās mūsu projekta seminārā
“Klimats no A līdz Z”.
Klimats un klimata mainība pēdējās desmitgadēs un mūsdienās ir
aktuāla tēma, kuru būtiski apgūt
skolas ģeogrāfijas kursā. Divās dienās skolotāji piedalījās septiņās lekcijās, vairāk nekā 5 praktiskajās nodarbībās un darbnīcās, kā arī veica
lauka pētījumus projekta sadarbības partnera Paula Erika Asphoma
vadībā.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes docente Daiga
Kalniņa iepazīstināja ar jaunāko
pētījumu rezultātiem skolēnu motivācijas jomā (kā motivēt skolēnus
apgūt dabaszinātnes) , kā arī prezentēja noderīgus mācību resursus
IKT izmantošanai stundā.
Profesors Pauls Eriks Aspholms

stāstīja, kāpēc klimata pētniecība ir
svarīga, kādas ir mūsdienu klimata
tendences pasaulē, savukārt LU
ĢZZF profesore Agrita Briede iepazīstināja ar jaunākajiem datiem
un pētījumiem par Latvijas klimatu, ieskicējot klimata mainības sekas Latvijas teritorijai.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste, LU
ĢZZF doktorante Zanita Avotniece
stāstīja, kā top meteoroloģiskās
prognozes, savukārt LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centra eksperts Andris Nikolajenko
rādīja, kā saplānot uz efektīviem rezultātiem balstītu āra nodarbību.
Skolotāji eksperimentēja kopā ar
projekta ekspertiem Jāni Bikši un
Lindu Uzuli ( LU ĢZZF doktoranti) un piedalījās skolotāju veidotajās
un vadītajās darbnīcās.
Otrajā dienā skolotāji piedalījās
projektā iesaistīto skolotāju Anitas
Vaivodes un Vitas Ozolas vadītajās

darbnīcās, Andra Ģērmaņa un Zaigas Tenisones nodarbībās, ar savu
pieredzi stundās dalījās Agra Lipsberga, Tijas Sīles (LU Fizikas un
matemātikas fakultāte) lekcijā klausījās par to, kā top klimata modeļi,
kā tiek rēķināti klimata mainības
scenāriji. LU ĢZZF docents Raimonds Kasparinskis stāstīja par laikapstākļu prognozēšanu, savukārt
projekta partnera, Latvijas Dabas
Fonda pārstāve Nora Rustanoviča
iepazīstināja skolotājus ar projekta
ietvaros izstrādātajām dabas novērojumu jeb fenoloģiskajām vadlīnijām. Visjautrākā, dubļainākā un
azartiskākā daļa bija lauka darbi,
kad skolotāji meklēja augsnes sasalumu, analizēja sniega segas raksturu, garšoja pumpurus, lai noteiktu, cik tālu ir pavasaris.
Paldies visiem lektoriem, skolotājiem un, galvenais, - EEZ FI par
atbalstu!
Zane Šteinberga

Aicinām ziņot par dabas novērojumiem!
Pavasaris dabā jau iestājies – zied
zilās vizbulītes, dzirdami lauka
cīruļu treļļi un skudru pūžņos saulainākajās vietās mežā manāma rosība. Vai pēdējos gados mēs gājputnu atlidošanu un pirmo vizbuļu
plaukšanu vērojam agrāk nekā mūsu vecāki un vecvecāki? Ir konstatēts, ka pavasara un vasaras fenoloģiskās fāzes, piemēram, lapu plaukšana, putnu atlidošana, augu ziedēšana Eiropā un arī Latvijā iestājas
arvien agrāk, taču konkrētākas tendences dažādos Latvijas reģionos
nav noskaidrotas.
Dabasdati.lv komanda projekta
“Klimata valoda” ietvaros aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties klimata mainības novērojumos
un dot savu ieguldījumu klimata
izpētē. Projekta laikā, balstoties uz

Dabasdati.lv iesniegtajiem fenoloģiskajiem novērojumiem, tiks analizētas gadu gaitā notikušās klimata
pārmaiņas.
Klimata pētnieki uzskata, ka fenoloģisko datu jeb dabas novērojumu analīze ir vienkāršākais, lētākais
un vieglākais veids, kā pierādīt un
pamatot, ka klimats mainās, jo augi
un dzīvnieki visjutīgāk reaģē uz izmaiņām apkārtējā vidē.
Lai fenoloģisko novērojumu
veikšanu padarītu skaidrāku un iesniegtos datus korektāk analizējamus, ir izstrādātas vadlīnijas, kurās
izvēlētas 25 viegli atpazīstamas augu un dzīvnieku sugas. Par šo sugu
pirmajiem pavasara novērojumiem
aicinām ziņot portālā Dabasdati.lv
šim nolūkam īpaši izveidotā ziņošanas sadaļā “Fenoloģiskie novēro-

jumi” vai arī izmantojot lietotni
“Dabas dati”. Novērojumu reģistrēšanā var piedalīties jebkurš iedzīvotājs, taču īpaši aicinām iesaistīties
skolēnus no visas Latvijas, lai novērojumu tīkls būtu pēc iespējas plašāks. Pavasaris Latvijas teritorijā
nesākas vienlaicīgi – kamēr Kurzemē jau daļa pirmo pavasara vēstnešu manīta, tikmēr Vidzemē un Latgalē vēl aizvien ir ziemīgi laikapstākļi. Tādēļ interesanti un zinātniski
svarīgi ir uzzināt atšķirības fenoloģiskajos novērojumos dažādos
valsts reģionos.
Ikviens no mums pavasarī pamana savu pirmo tauriņu, pirmo balto
stārķi vai dzeguzes kūkošanu. Neaizmirsti šos vērojumus reģistrēt
portālā Dabasdati.lv un sniedz vērtīgus datus klimata izpētē!

“Zaļajai dzīvei” veltīti plakāti mazpulku konferencē.

Sirsnības mirkļos

Konferencē “Laiks. Lauki. Labklājība.” kā mazpulcēns, jauniešu līderis
un jaunais zinātnieks no Laimdotas Straujumas pateicību un no mazpulku saimes ziedus, balvu un skaļus aplausus saņēma Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente, dr. ģeogr. Gunta Kalvāne, kuru mēs pazīstam kā aizvien dedzīgu, atraktīvu un sirsnīgu domubiedru un aizvadītajā gada vērienīgā projekta “Klimata valoda” vadītāju.

Pavasaris ir laiks, kad cilvēka sirdi
iekaro Mīlestība. Īpaši sirsnība un labestība mūsos raisās, gaidot gaišos
Atdzimšanas svētkus- Lieldienas.
Lielajā Piektdienā pie Pociema
pansionāta sirmgalvjiem ciemojās
178. Pociema mazpulka delegācija:
mazpulcēni Aleksa Spandega, Ralfs
Savčuks, vadītāja Edīte Melne, bibliotekāre Rota Donska. Mūs sirsnīgi
sagaidīja aprūpētāja Laura Spridzāne. Viesojāmies katrā istabā. Aleksa
un Ralfs uzstājās ar dzejoļu kompozīciju “Pavasaris” - par putniem, zaķiem un olām. Vecie cilvēki viņiem
sirsnīgi aplaudēja. Ilggadējai un
enerģiskajai kādreizējai Pociema kultūras dzīves vadītājai Ritas kundzei
acis priekā mirdzēja, jo viņa savulaik
dzejas lasījumiem pievērsa lielu uzmanību.
Mazpulcēni ar mīļumu un sirsnību katram “Pērles” iemītniekam pa-

sniedza pašu gatavotu dāvanu - groziņu ar krāsotām olām un pūpoliņu
pušķīšiem. Vietējais uzņēmējs Imants
groziņā ielika saldumiņu. Pūkainie
pūpoliņi sirmgalvjos radīja pavasarīgu noskaņojumu. Viņi iekšēji pārdzīvoja arī šo svētku būtību - Kristus
Augšāmcelšanos. Jutām abpusēju
prieku, izjutām sirsnību un mīlestību
no pansionāta iemītniekiem.

23. aprīlī arī mazpulcēni piedalījās Lielajā talkā “Latvijai būt zaļai!” .
Strādājām ciematiņa sporta laukumos. Darbus vadīja aktīvais mazpulcēns Guntis Puriņš un Katvaru pagasta sporta metodiķis Imants Ķīkulis. Aprīlī uzkopsim arī represēto
piemiņas vietu Katvaru ezermalā, pie
piemiņas akmens iestādīsim puķes.
Edīte Melne
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Gads sākās ar jubileju
Mūsu mazpulkam šis gads iesākās ar jauku notikumu, kad 20. janvārī atzīmējām tā atjaunošanas sešu
gadu jubileju. Jubilejai bija saplānotas trīs daļas: atskats uz sešos atjaunotnes gados paveikto; jubilejas kūkas kopīga gatavošana un degustācija, saruna par turpmākiem darbiem.
Sanāksmes pirmajā daļā atcerējāmies šajos gados piedzīvoto. Kopā ar
mazpulka vadītāju Lidiju Ozoliņu
skatījāmies fotogrāfijas, prezentācijas. Mēs, vecākie mazpulcēni, vērtējām savu darbošanos šo gadu laikā.
Sevišķi interesanti tas bija mazākajiem mazpulcēniem, jo viņi guva lielāku ieskatu mazpulku darbā. Kopā
ar vecākajiem biedriem jau vienmēr
interesanti!
Latvijas Mazpulku Goda nominanti Sandis Gadišķis un Henriks
Pupels pastāstīja, kāds darbs ir jāiegulda, lai nopelnītu sudraba karotīti.
Mazie mazpulcēni saprata, ka iesaistīšanās mazpulku organizācijā ir no-

pietna lieta, kur var gūt daudz zināšanu un interesanti pavadīt laiku.
Kas gan ir svētki bez kūkas? Jaunā
mazpulka vadītāja, bibliotekāre un
skolotāja Rita Trukša palīdzēja sagādāt produktus cepumu – biezpiena
kūkai un vadīja kūkas gatavošanas
darbus. Katrs mazpulcēns varēja
kaut ko paveikt kopīgajā darba procesā (kaut vai krēma bļodu izlaizīt!
Joks, bet labi garšo!).
Noslēgumā kopīgi klājām galdu
un sarunas turpinājām pie tējas tases, mielojoties ar biezpiena kūku.
Pašu gatavota, tā izdevās ļoti garšīga!
Pārrunājām svarīgākās lietas mazpulkā, plānojām tuvākos pasākumus.
Mazpulku individuālie un grupu
projekti, lielā vasaras nometne “Visu
daru es ar prieku!” ir nemainīgi gadu
no gada, tādēļ daļēji varējām plānot
arī 2016.gadā veicamo. Ideju daudz,
tikai pašiem tās jārealizē.
Sintija Gadišķe, 116. Neretas
mazpulka dalībniece

Katram sava stikla pērlīte
Brīvais laiks? Ko tas mums katram dod un nozīmē? Jēkabpils BJC
mazpulcēni šo laiku izmanto, lai
pilnveidotos un apgūtu ko jaunu.
Trešo gadu pēc kārtas šoziem devāmies ciemos pie jaunās stikla mākslinieces Sanitas Seiles.
Viņas stikla darbnīciņa ir maza,
bet tajā mājo radošais gars, liesma
un stikla krāsu bagātība. Tam visam
centrā ir jaunā māksliniece ar savu
vienkāršību, burvīgo smaidu un
daudzām idejām stikla veidošanā
pie liesmas. Šeit ir patīkami uzturē-

ties gan maziem, gan lieliem, bet
galvenais ir radoši darboties ar
trauslo un vijīgo materiālu. Daudziem mazpulcēniem jau īpašumā
ir pat sešas pašu gatavotas stikla
pērlītes vai figūriņas. Ar tām mēs
lepojamies!
Bērni un jaunieši ne tikai pilnveido iemaņas stikla veidošanā, bet
arī iesaistās sarunās ar Sanitu Seili
par dažādām tēmām, jo viņa ir cilvēks ar īpašu pasaules uztveri.
Sandra Āriņa, Jēkabpils BJC
mazpulka vadītāja

Ābeļos prot priecāties
Mēs abi ar Voldiņu esam priecīgi
reizi mēnesī būt kopā ar Ābeļu mazpulka dalībniekiem. Šis mazpulks
prot ne tikai ar interesi strādāt, bet arī
kopā jauki atpūsties.
Viena no tradīcijām ir kopēja ikmēneša dzimšanas dienu atzīmēšana.
Piemēram, mazpulka priekšnieks
Raivo Stūrmanis kopā ar citiem mazpulcēniem bija noorganizējis foršu
janvāra jubilāru ballīti. Mēs ar Raivo
bijām vienojušies, ka šajā dienā arī

būsim pie viņiem skolā. Mazpulcēni
mani patīkami pārsteidza, apsveicot
pagājušajā vārda dienā. Mīļi dzimšanas dienā tika godināta mazpulka vadītāja Sandra. Apsveikuma dziesmas
un konfekšu krelles tika veltītas arī
jubilārēm Amandai un Anastasijai.
Uz vietas no pašu atnestiem produktiem pēc Viktorijas receptes tika sagatavots īpaši garšīgs svētku kokteilis.
Spodra Purviņa
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Svinīgais solījums pilī
Prieks, ka aktīvi un interesanti
darbojas Jēkabpils BJC mazpulks.
Vadītāja Sandra Āriņa ieinteresē
mazpulcēnus ne vien piedalīties
dažādās aktivitātēs. Jēkabpilieši
prot audzēt ne vien tomātus, pupas utt., bet pat eksotiskos augus
un. Kā lietišķs pierādījums kabinetā uz loga kuplo un zaļo Diānas
Ivanovas avokado un citronkoks.
Pie darba telpas sienām izsmeļoša
informācija vēsta par mazpulka
daudzpusīgo darbošanos, līdzdalību ikgadējos radošajos rakstu konkursos „Latvijas karavīrs laikmeta
griežos”, vasaras nometnēs, sporta
spēlēs u.c. Interesants un saturīgs
bija pērnais reģionālais mazpulku
Rudens forums Jēkabpilī. Par to, ka
šajā mazpulkā norit interesanta
dzīve, liecina fakts, ka vecākie
mazpulka dalībnieki te iesaista
jaunākās māsas vai brāļus
Pārdomāti mazpulka vadītāja
Sandra Āriņa un mazpulka priekšniece Silvija Aizporiete, kura mazpulkā darbojas jau astoto gadu, bija
izplānojušas Svinīgā solījuma svētkus 18.februārī Jēkabpils Vēstures
muzejā Krustpils pilī.
Iesākumā svētku dalībnieki iepazinās ar ekspozīciju par Krustpils pils vēsturi. Pēc tam pils lielajā

zālē dalībnieki izgatavoja katrs savu svecīti un uz četrlapu āboliņa
lapiņas uzrakstīja vēlējumu sev
mazpulku gaitās.
Marmora zālē pie Latvijas valsts
karoga septiņi jaunie mazpulka
dalībnieki, kuri izgājuši pārbaudes
laiku, nodeva Svinīgo solījumu un
to apliecināja ar saviem parakstiem
mazpulka Svinīgā solījuma grāmatā. Mazpulka dalībnieku apliecības

viņiem pasniedza BJC direktors
Oskars Elksnis, nozīmītes piesprauda Sandra Āriņa, katram individuālu apsveikumu izsniedza
Silvija Aizporiete.Noslēgumā visus
gaidīja svētku kliņģeris.
Spodra Purviņa, ilggadējā
mazpulka vadītāja
Apliecību un nozīmīti saņem
Anda Bogoviča.

Jaunie truškopji tiekas izstādē
“Pavasaris 2016”
Kā katru gadu, izstāžu kompleksā
“Rāmava” no 7. līdz 10. aprīlim notika starptautiskā izstāde “Pavasaris
2016”. Izstādi organizēja SIA A.M.L.
ciešā sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru un izstādes ģenerālsponsoru AS
Swedbank. Izstāde “Pavasaris 2016”
norisinājās jau 24.reizi, un šī izstāde
katru gadu ir kļuvusi par Lauksaimniecības un mežizstrādes nozaru nozīmīgāko pasākumu pavasarī.
Izstādē piedalījās arī mazpulcēni
no Lutriņiem, Penkules un Liepupes:
Aivita un Agnese Smiļģes, Mārtiņš
Dombrovskis un Jānis Mantiņš, kuri
bija atveduši novērtēšanai savus mīluļus- trušus. Liepupietis Arnis
Krastiņš bija atbraucis nolūkot papildinājumu savam ganāmpulkam un
piedalīties vērtēšanas darbā.
Pirmajā un otrajā dienā trušuki
tika svērti un vērtēti. Mazpulcēni guva vērtīgus padomus no starptautiski
sertificētās vērtētājas Daces Kaulas.
Rezultāti iepriecināja. Mārtiņš
Dombrovskis saņēma diplomu un
kausu par Labāko šķirnes jauntrusi
‘Baltais Auntrusis’, iegūstot 95 punktus no 100 iespējamajiem, kā arī vienīgo jauntrušu kolekciju ‘Auntrusis
baltais’, kas tika novērtēta ar 378,0
punktiem.
Aivita savukārt saņēma diplomu
un kausu par to, ka viņas izlolotais
Burgundas trusis ieguva nomināciju
„Labākais šķirnes pārstāvis- ‘Burgundas’ ” un saņēma 96 punktus.
Šoreiz Agnesei un Jānim diplomi
par labi padarītu darbu un piedalīša-

nos izstādē.
Katrs šāds pasākums, piedalīšanās
izstādēs dod vērtīgu pieredzi grūtajā
trušu audzēšanas darbā. Prieks par
šiem jauniešiem, kuri savulaik iesaistījās projektā „Mazpulcēnu Trušmīļu skola” un tagad ir pilntiesīgi
LŠTAA jauniešu sekcijas biedri, nav
pametuši šo grūto un nopietno darbu.
Arī šogad LŠTAA ciltsdarba speciāliste Dzintra Lezdiņa ir rosinājusi
turpināt Trušmīļu skolas aizsākto
darbu un aicina līdz 15. maijam pie-

teikties mazpulcēnus, kuri vēlas audzēt šķirnes trušus, apgūt šī nopietnā
darba knifiņus un papildināt LŠTAA
jauniešu sekcijas biedru pulku. Jāatzīst, ka truši būs jāiegādājas par simbolisku samaksu, aptuveni EUR
10,00.
Kā jau iepriekš, jaunie trušaudzētāji saņems vērtīgus padomus no
pieredzējušajiem truškopjiem, kā arī
iepriekšējo gadu mazpulcēnu - Trušmīļu skolas dalībniekiem.
Baiba Mantiņa, Liepupes
mazpulka vadītāja

