
Konference – atskats 
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Ko Raivis no  
Ābeļiem darīja 
Strasbūrā  
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Šovasar  
audzējam soju
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ziema, pavasaris, vasara 2019Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

“Zaļais starts” 
pulcē 400  
dalībnieku           

                        7. lpp.

Ideju konkursam 
plaša atsaucība 
mazpulkos     
               no 10. lpp.                      

AndA SKRupSKA, nometneS 

vadītĀja

Klāt jaukākā vasaras nedēļa! 
Mazpulcēnus un mazpulku vadītā-
jus  atkal pulcina kopā ikgadējā Vis-
latvijas mazpulku vasaras nometne 
„Visu daru es ar prieku!”.  Šogad   
laikā no 15. līdz 19. jūlijam tieka-
mies Jelgavas novada Staļģenē.

Esam pārliecināti, ka nekur nav 
tik labi kā… mājās, nekur citur nav 
tādas pleca sajūtas, ieinteresētības 
un atbalsta. Tādēļ visus aktīvos 
Latvijas mazpulcēnus gaidīsim sa-
vās mājās Staļģenē,  lai kopīgi ar 
Rīgas Klubiņa jauniešiem, darbo-
joties 15 saimēs, varētu jauki dzī-
vot telšu pilsētiņā, draudzēties, ap-
gūt jaunas prasmes  radoši izzino-
šajās darbnīcās, doties Jelgavas no-
vada apskates ekskursijās, iepazīt 
Staļģeni ekspedīcijā un Zemgales 
līdzenuma burvību pārgājienā, rā-

dīt savus talantus un erudīciju, 
priecāties kopīgos atpūtas pasāku-
mos.

Lai varētu īstenot visu iecerēto 
programmu, ļoti lielu atbalstu šī 
gada nometnes tapšanā sniedz Jel-
gavas novada dome, Jaunsvirlaukas 
pagasta pārvalde, Staļģenes vidus-
skola  un IKSC “Līdumi”.   
  Spraigās dienas nometnē kopā 
ar mazpulcēniem būs ne tikai Rī-
gas Klubiņa jaunieši, bet arī vairāki 
brīvprātīgie jaunieši no dažādām 
Eiropas valstīm. Un droši var ap-
galvot, ka katram mazpulcēnam 
nometne būs tik lieliska, cik viņš 
pats vēlēsies un pratīs iesaistīties, 
draudzēties, darboties, palīdzēt, 
pārvarēt grūtības un priecāties par 
veiksmēm. Arī mazpulku vadītājus 
gaida saturīgas, spraigas un sirsnī-
gas kopābūšanas dienas.  
  Tiekamies Staļģenē un  visu da-
rām ar prieku!

Tiekamies nometnē “Visu daru es ar prieku!”

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES 
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 

2019.GADA PROJEKTA 
“AUGSIM LATVIJAI!” IETVAROS.

Laiki mainās, mēs maināmies laikiem līdzi, 
bet vērtības paliek!
GundeGa jēkabSone, LatvIjaS 

MaZpuLku padoMeS prIekšSēdē-

tĀja

Nosvinēti Vasaras saulgrieži, 
mazpulku saime gatavojas savam 
vasaras skaistākajam notikumam 
– lielajai nometnei, kad atkal sa-
tiksimies, lai visu darītu ar prie-
ku.      

Šajā avīzē atskatāmies uz svarī-
gākajiem notikumiem mazpulku 
dzīvē pirmajā pusgadā. Šo gadu vi-
si kopā iesākām ar konferenci „Uz-
drīksties iesaistīties!”, kura iezīmē-
ja pārmaiņas Latvijas Mazpulku 
padomē un pārmaiņas arī manā 
dzīvē. Man tā bija liela uzdrīkstē-
šanās - piekrist vadīt šo lielisko 
organizāciju, jo, piekritīsiet, abas 
iepriekšējās Latvijas Mazpulku va-
dītājas ir uzlikušas ļoti augstu lati-
ņu! Paldies Randai Ķeņģei un Ilzei 
Kļavai par līdzšinējo darbu! Es re-
dzu šo stipro komandu – biroja 
dāmas, mazpulku vadītājus, klubi-
ņa jauniešus,  redzu degsmi maz-
pulcēnu acīs un ticu, ka mēs visi 

kopā spēsim savu organizāciju vest 
cauri šim strauji mainīgajam laik-
metam, saglabājot mazpulku pa-
matvērtības. 

Man ļoti bieži ir prātā mana - 
307. Džūkstes mazpulka vecbied-
res, dzejnieces ASV, Ritas Gāles 
vārdi: “Lēnām attālinājās Latvijas 
krasts, bet bērnībā ieaudzinātā mī-
lestība uz savu zemi nekad neiz-
dzisa. Mazpulkā gūtās iemaņas – 
uzstāšanās sarīkojumos, referātu 
lasīšana, grāmatvedības pamati, 
draudzības un sabiedrisko attiecī-
bu veidošana ar citiem mazpulcē-
niem nometnēs -  ir tas zelta pūrs, 
ar ko es aizbraucu tālu pasaulē. Tas 
man ir ļoti noderējis.”   
  Un esmu gandarīta, ka arī šo-
dienas mazpulcēnu pūrā ir tās pa-
šas vērtības. Par to pārliecinājā-
mies, klausoties Goda nominantus 
– mazpulcēnus, kas mazpulkos 
čakli darbojušies vismaz piecus 
gadus. To apliecina šajā laikā satik-
tie bijušie mazpulcēni, tagad uzņē-
mēji  Jānis Krivtežs Malnavā un 
Teiksma Zvirbule Padurē, viņu uz-

ņēmības stāsti. To apliecina jaunā 
mazpulka vadītāja Irita Riķīte, ku-
ra pati ir bijusi mazpulcēns un ta-
gad, no mammas pārņēmusi maz-
pulka vadību, saka: „Es darīšu vi-
su, lai Padurē mazpulks būtu, arī 
tad, kad skolas nebūs!”  Un ar ap-
brīnojamu entuziasmu  turpina 
mammas iesākto pavisam citādi, 
bet saglabājot pamatvērtības un 

mīlestību uz savu pagastu. Tādu 
stāstu un tikšanos ir bezgala daudz. 
Lasiet par tiem šajā avīzē! Jūsu vi-
su darbi iedvesmo!  Un es arī ap-
ņemos gan meklēt arvien jaunas 
idejas, kas mūsu biedrību padarīs 
bagātāku, gan saglabāt nu jau de-
viņdesmit gadu garumā nestās pa-
matvērtības. 

 Augsim Latvijai!
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Laikraksts mazpulku dalībniekiem un 
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipo-
grāfijā.
Izdevējs: biedrība “LATVIJAS MAZPULKI”.
Redaktore: Silvija Dorša. Redakcija: Inese 
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Elīna Jogure.
Izdošanu atbalsta Arvīds Bļodnieks  
un tautieši ASV. 

Iespiešana apmaksāta no projekta 
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,  
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

paldies amerikas Latviešu apvienības 
kultūras fondam par atbalstu avīzes 
tapšanā.

Laikrakstā publicēti: A. Dzenes, S. Doršas, Dz. Gribustes, E. Jogures, 
I. Jukņēvičas, S. Purviņas un arhīva foto.

Uzdrīksties iesaistīties!
SILvIja dorša, LaIkrakSta  

“MaZpuLkS” redaktore

Biedrības “Latvijas Mazpulki” 
ikgadējā konference - šoreiz  ar de-
vīzi “Uzdrīksties iesaistīties!” -  16. 
februārī Biznesa augstskolas “Tu-
rība” konferenču zālē pulcēja kopā 
gandrīz 200 dalībnieku – mazpul-
cēnus, mazpulku vadītājus, jaunie-
šus, ekspertus. 

Konferences tēma  – jauniešu 
tiesības. Pēc biedrības padomes 
priekšsēdētājas Randas Ķenģes uz-
runas konferences dalībniekiem 
bija iespēja noskatīties līdzšinējā 
LR Saeimas deputāta  Mārtiņa 
Šteina interaktīvo prezentāciju par 
jauniešu tiesībām un  līdzdalību, 
kuras gaitā, izmantojot viedtālru-
ņus, iesaistījās arī auditorija. 

 Randa Ķeņģe analizēja, kā maz-
pulki veicinājuši jauniešu līdzdalī-
bu,  atskatoties uz aizvadītajai Lat-
vijas simtgadei veltītajiem darbiem 
un notikumiem, kas vainagojās ar 
LR Izglītības un zinātnes ministri-
jas konkursa “Labākais darbā ar 
jaunatni 2018” nominācijas „Aktī-
vākā jaunatnes organizācija, bied-
rība vai nodibinājums, kas veic 
darbu ar jaunatni nacionālā mēro-
gā” laureāta diplomu un balvu.

Džūkstes mazpulka vadītāja 
Gundega Jēkabsone saturīgā pre-
zentācijā par mazpulcēnu projektu 
izstrādi pievērsās kā  galvenajiem 
veiksmes faktoriem, tā arī visbie-
žāk pieļautajām kļūdām.  

 Konferences otrajā daļā maz-
pulcēni Rīgas Klubiņa jauniešu va-
dībā grupās diskutēja par jauniešu 

Jaunā padome (no kreisās): Laura Gribuste, Gundega Jēkabsone, Ilze Jukņēviča, Patrīcija Prindule, Ilze Kļava, Ag-
nese Smiļģe, Zane Miķelsone. (Fotogrāfijā nav Baibas Mantiņas un Zanes Šteinbergas.)

Mazpulcēni ar interesi diskutē par jauniešu tiesībām Latvijā.

20. februārī notika jaunās Latvijas Mazpulku padomes pirmā sēde. 
Tika lemts par amatu sadalījumu padomē, un attiecīgi šāds ir jaunais 

padomes sastāvs:
Gundega Jēkabsone -padomes priekšsēdētāja,  Zemgales reģiona maz-

pulku koordinatore,
Ilze Kļava –padomes priekšsēdētājas vietniece,
Ilze Jukņēviča  - padomes atbildīgā sekretāre,
 Zane Šteinberga - starptautisko projektu koordinatore,
Baiba Mantiņa - Vidzemes reģiona mazpulku koordinatore,
Laura Gribuste - Latgales reģiona mazpulku koordinatore,
Zane Miķelsone - mazpulku projektu metodiskā darba koordinatore,
Patrīcija Prindule - mazpulku darba analītiķe,
Agnese Smiļģe - jauno līderu koordinatore.

Sveicam jaunievēlēto Latvijas  Mazpulku padomi un vēlam izturību 
darbos!

Ievēlēta jaunā Latvijas Mazpulku padome

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
                               /K. Apškrūma/
      

Sirsnīgi sveicam 
Randu, Ati un Evu Lūciju 

ar mazās Hannas piedzimšanu!
 Lai kopā laba dzīvošana un koši piedzīvojumi četratā! 

tiesībām Latvijā un pēc tam de-
monstrēja grupu prezentācijas, kas 
bija interesantas, humora pilnas 
un reālo situāciju atspoguļojošas. 
Vairums jauniešu atzina, ka iegu-
vuši jaunas zināšanas un atklājuši 
ko jaunu par savām tiesībām. 

Savukārt mazpulku vadītāji ap-
sprieda 2019. gada plānu, iepazi-
nās ar prioritāro mazpulcēnu pro-
jektu tēmu prezentācijām un dis-
kutēja par jauniešu tiesību realizē-
šanas iespējām Latvijas lauku 
reģionos. Savā pieredzē dalījās  
ASV 4H Club dalībniece Megana 
Gleisone.  

Latvijas Mazpulku 2019. gada 
gada kalendārs ilustrēts ar pašu 

mazpulcēnu zīmējumiem, un to 
kā balvu kopā ar  diplomu saņēma 
zīmējumu konkursa veiksminieki. 
Savukārt vadītājus iepriecināja at-
jaunotā “Mazpulka vadītāja rokas-
grāmata”. Konferencē pirmizrādi 
piedzīvoja Epata Studio veidotā 
animācijas filmiņa ”Kas ir maz-
pulki?”.

Konference  apstiprināja grozī-
jumus biedrības  Statūtos. Tika ie-
vēlēta jaunā Latvijas Mazpulku 
padome, kura kopā strādās divus 
gadus. Ar sirsnību konferences da-
lībnieki par enerģisko un aizrautī-
go darbu pateicās Randai Ķeņģei, 
kura personīgu iemeslu dēļ šoreiz 
nestartēja padomes vēlēšanās. 

Delegāti lēmumus pieņem demokrātiski. 

Diskusiju grupu prezentācijas ir humora pilnas un reālo situāciju atspogu-
ļojošas.
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LIdIja oZoLIņa, 116.neretaS 

MaZpuLka vadītĀja

“Simtozolu meži simtgadu Lat-
vijai!”- tā saucās Latvijas simtgadei 
veltīta akcija, kurā 2015.gada ok-
tobrī iesaistījās 116. Neretas maz-
pulks. Akcijas mērķis - stiprināt 
dzimtas sakņu, vietas apziņu un 
valstiskās piederības veidošanu, lai 
iedrošinātu cilvēkus Latvijā ilgter-
miņa domāšanai un rīcībām ar pa-
liekošu vērtību. Iniciatori - LU 
AVIV, VISC un Rugāju novada vi-
dusskola -  aicināja iesaistīties sko-
lu audzēkņus, jauniešus, pedago-
gus, vecākus un veidot ozolu stādī-
jumus mežos, pilsētās, pie mājām, 
sabiedriskos apstādījumos – visur, 
kur tas ir nozīmīgi katram no 
mums. 

Akcija bija sākums vairāku gadu 
aktivitātēm. Turpinājums katram 
ģimenē, skolā, mežā – vācot zīles, 
stādot stādus. Akcijas iniciatoru 
aicinājums bija - katram dalībnie-
kam iestādīt vismaz 100 ozolus. 
Tas it kā neprasa daudz – savākt 
100 zīles, iestādīt dobē vai mājās  
kastītē, sagaidīt, kad pirmajā gadā 
stādiņi sadīgst, otrajā vai trešajā 

gadā tos iestādīt zemē, lai uz Latvi-
jas simtgadi jau būtu mazs ozoliņš. 
Līdzīgi kā Latvija, arī ozoli jākopj, 
par tiem jārūpējas daudzus gadus. 

 116.Neretas mazpulka dalībnie-
ki 2015. gada rudenī no Rugājiem  
dāvinātiem 300 ozolu stādiem at-
vedām 22 Pededzes ozolus uz Ne-
retu. Mūsu pienākums ir akcijas 
ideju uzturēt dzīvu un pasākumu 
vērst plašumā.

Tādēļ 2016.gada 8.oktobrī Lat-
vijas Mazpulku rudens projektu 
forumā Kūkās 116. Neretas maz-
pulks dāvināja katram mazpulkam 
zīles no Neretas ozoliem un Kupču 
dižozola, aicinot visus pievienoties 
mums. 

116. Neretas mazpulka dalībnie-
ki 2016.gada rudenī savās mājās – 
vidusskolas dārzā atvēlētā dobē ie-
sēja apmēram 4 kg zīļu no Kupču 
dižozola, kas aug Neretas novada 
Pilkalnes pagasta “Kupču” mājās. 
“Kupči” ir senas Pilkalnes muižas 
mežsargu mājas. Pēdējais muižas 
mežsargs, kurš šeit dzīvoja, bija Pē-
teris Zutītis (1875 – 1936), 116. 
Neretas mazpulka vadītājas Lidijas 
Ozoliņas vectēvs, I pasaules kara 
dalībnieks, valsts mežsargs savā 

meža apgaitā pirmās Latvijas brīv-
valsts gados. Laikabiedri Pēteri 
Zutīti raksturoja kā atbildīgu, god-
prātīgu cilvēku, sava amata pratē-
ju.

Ozols pie mājām tādā diženu-
mā, kādā redzams tagad, audzis 
jau vismaz pirms četrām šo māju 
iedzīvotāju paaudzēm. Tā apkārt-
mērs ir 5,8 m. Aptuveni rēķinot, 
ozola mūžs pārsniedz vismaz 250 
gadu slieksni. Taču arī koki nove-

co. Pirms pieciem gadiem (2014.
gadā) ozols zemzarītis zaudēja vie-
nu žuburu. Toties 2016.gadā atli-
kušie žuburi dāvāja bagātu zīļu ra-
žu. Mazpulcēni šīs zīles vāca un 
iesēja. 

Tagad ozoliņiem, ko 116. Ne-
retas mazpulks Saulesdārzā Lat-
vijas Mazpulku salidojumā šopa-
vasar dāvāja katram mazpulkam 
– salidojuma dalībniekam, ir sā-
kusies trešā vasara. Novēlam tiem 

augt piemērotā vietā un labi ap-
rūpētiem. Lai Neretas Kupču di-
žozola ozolēni aug kupli visā Lat-
vijā!   

Rokasgrāmata par ozolu audzē-
šanu atrodama akcijas “Simtozolu 
meži simtgadu Latvijai” mājas la-
pā. Arī interneta vietnē www.
google.lv  var atrast atbildi vaicāju-
mam, kā stādīt ozolu vai kā izau-
dzēt ozolu no zīles.

Lai mums visiem kopā veicas!

Kupču dižozols.

Neretas ozoli –  
Latvijas diženumam

29. aprīlis, ASV, Montklēra... Baltsmilšu 
kalniņā paliek Latvietis. Gaiša dvēselīte nu 
debesīs dodas...

Ir skumji, bezgala skumji... 
No Bļodnieka kunga izstaroja sirdsmī-

lestība - pret Latvijas Mazpulkiem, pret 
Latvijas zemi un dabu, atvērtība pret katru 
cilvēku. Viņš vienmēr ir bijis Latvijas un 
Latvijas Mazpulku patriots ne tikai vārdos, 
bet sirdī un darbos, kam rūpēja, lai Latvijā 
izaugtu jauns Latvijas zemes kopēju kodols 
- gudri un strādīgi, savu zemi un lauku 
darbus mīloši cilvēki. 

Bērnību Arvīds pavadīja Babītē un ie-
saistījās 666. Babītes mazpulka darbā, ir 
bijis mazpulku Diženais, audzējis zirņus, 
pupas, kartupeļus un citas kultūras. Arvīda 
bērnības spilgtākie iespaidi ir tieši par dar-
bošanos mazpulkos, par jaunajām pras-
mēm, par atbildību un lepnumu par pa-
veikto. 

No 1997. gada ar Latviešu Agronomu 
biedrības ārpus Latvijas deleģējumu Ar-
vīds Bļodnieks veicināja mazpulku atjau-
nošanu Latvijā.

Viņš teica: “Mums ir jāpalīdz ar visu ie-
spējamo, lai zeme un tauta izdzīvotu!” Kat-
ru gadu no agrākajiem mazpulku dalībnie-
kiem un labvēļiem savāca un nosūtīja Lat-
vijas Mazpulkiem palīdzību sēklu, stādu, 
jaunlopu iegādei, godalgām ražas skatēs, 
tīras latviešu valodas lietošanas sacensī-
bām un citām vajadzībām. Katrus Ziemas-
svētkus mūs pārsteidza sirsnīgs svētku pa-
ciņu sūtījums.

Ar Bļodnieka kunga atbalstu jau piecus 
gadus aktīvākajām mazpulku ģimenēm 
Latvijas reģionos tiek dāvināti ābelīšu stā-
di. Pa šiem gadiem suminātas vairāk kā 
180 ģimenes, un iestādītās ābeles nu jau 
veido simbolisku ābeļdārzu.

Vairāk kā 20 gadus viņš veltījis, lai infor-

Tev visi četri vēji bija rada,
Un Saule allaž smaidu zeltīja,
Bet Mēness naktīs dūca zvaigžņu blūzu,
un bišu sanēšana dienu svētīja.
Nu tagad Gaismas starā Ceļš Tavs vijas…
                                                (Sarma Upesleja)

2019. gada 18. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, 79 gadu vecumā 
mūžībā devies ornitologs, dabas pētnieks

 JānIS BRIkmAnIS. 
Mūsu visu iemīļotais Putnu Jānis.   
Tavs starojums iedrošināja, uzrunāja ieskatīties un ieklausīties dabas 

norisēs. Tagad Tevi sveicina šalcoši vēji un koku stāstošās lapas Daugavas, 
Ventas, Gaujas un Salacas krastos, Gaiziņa un Mākoņkalna nogāzēs.  Un 
dzilnīši, zīlītes, melnais meža strazds, dzeltenā stērste un cīrulis, izdziedā-
juši tev atvadu dziesmu, aizvien ik pavasari, ik vasaru tā dziedās, tā dzie-
dās….    

 Lai mūs, palicējus, katrā reizē un gadalaikā iepriecina daba, lai atmiņā 
dzīvo Tavs skatījums uz to! 

Tavi draugi Latvijas mazpulkos

ARvīDS BļoDnIEkS
1921. gada 12. oktobris, Babīte, Latvija - 2019. gada 

24. aprīlis, Montklēra, Ņūdžersija, ASV

ARvīDA BļoDnIEkA PIEmIņAI

mētu tautiešus Amerikā par atjaunoto Latvijas Mazpulku 
darbību un atbalstot avīzes “Mazpulks” izdošanu un izsū-
tīšanu tautiešiem.

Arvīda Bļodnieka lielā ieinteresētība, līdzi dzīvošana, 
pārliecība, ticība par lietām un varēšanu bija neizmēroja-
ma, uzmundrinošās vēstules un iedvesmojošās  telefona 
sarunas neaizmirstamas.

Arvīds Bļodnieka kungs mūsu atmiņās un paveiktajos 
darbos dzīvos vienmēr... tērpies baltā kreklā un ar neiz-
trūkstošu šarmu un humora dzirksti. 

 Dziļās skumjās-
 Latvijas mazpulku saime
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18. aprīlī Zemkopības minis-

trijā norisinājās Latvijas mazpul-
ku rīkotais ikgadējais Goda no-
minācijas konkurss “Augsim Lat-
vijai!”. Šogad uz titulu pretendēja 
un to saņēma 22 mazpulcēni no 
12 mazpulkiem.

ralfs voropajevs,  
29. Ziemeru mazpulks

Īsts mazpulka aktīvists. Lieliski 
projekti, iegūtas pirmās vietas re-
ģionālajos rudens forumos. Pieda-
lās visos  mazpulka pasākumos. Ir 
konkursa “Zemes meita un Zemes 
dēls” uzvarētājs, aktīvs sportists, 
sporta spēļu dalībnieks. Piedalijās 
ziedu ceļa veidošanā Alūksnē, ak-
tīvi iesaistās mazpulka darbnīcās. 

dāvids paulovičs,  
29. Ziemeru mazpulks

Uzaudzis mazpulcēnu ģimenē. 
Strādīgs, zinošs, akurāts, atbildīgs. 
Prot audzēt dārzeņus, uzglabāt tos, 
realizēt. Tirgū Ates ”Pļaujas svēt-
kos”, forumu tirgos viņa audzētos 
ķiplokus un sīpolus izpērk pirmos. 
Labs sportists. Piedalijās arī vasaras 
nometnē un ir uzvarēsjis konkursā 
”Zemes meita un Zemes dēls”. 

andris Āboliņš,  
29. Ziemeru mazpulks

Aktīvs mazpulcēns, labs spor-
tists, izpalīdzīgs un draudzīgs. Pie-
dalījās sporta spēlēs, ir izcīnītas arī 
uzvaras. Piedalījies  novada maz-
pulku nometnēs, konkursā ”Zemes 
meita un Zemes dēls”. Veiksmīgi 
īstenojis trīs individuālus un divus 
grupas projektus un  aizstāvējis tos 
Vidzemes rudens forumos. 

nils rītiņš,  
Lutriņu mazpulks

Aktīvi iesaistījies mazpulkā no 
2. klases. Atbildīgs, mērķtiecīgs, 
piecus gadus ir mazpulka priekš-
nieks. Mazpulks divus gadus rīkoja 
konkursu ”Zemes meita un Zemes 
dēls”, abas reizes Nils izcīnīja titulu 
”Zemes dēls”. Piedalās mazpulku 
nometnē ”Visu daru es ar prieku!”. 
Katru gadu īsteno un veiksmīgi 
aizstāv rudens forumos mazpulcē-
na projektus. Saldus domē, tieko-
ties ar  deputātiem, dalījās savā 
darba pieredzē. Sadarbojas ar Lut-
riņu zemnieku E. Šmitu.

 Darbojas Lutriņu EKO skolā, 
skolēnu līdzpārvaldē, dejo jaunie-
šu deju kolektīvā ”Smaidiņi”. Veik-
smīgi izdevies sportiskās aktivitā-
tes apvienot ar mācībām. Regulāri 
piedalās Rozentāla skrējienā Saldū 
un Kalnsētas apļos. Pavasarī pie-
dalījās Kalnsētas parka talkā “Sal-
dus saule”. 

Laura kurpenika, 
krāslavas pamatsko-
las mazpulks

Darbojas mazpulkā no 4. klases. 
Klases audzinātāja ieteica Laurai 
darboties mazpulkā, raksturojot 
meiteni kā strādīgu, centīgu un 
darboties gribošu. Šīs īpašības 
Laura ir attaisnojusi vairākkārt, un   
jau septīto gadu Lauru mēs pazīs-
tam kā aktīvu, atraktīvu, ar savu 
viedokli un pārliecību.

Pēdējo trīs gadu laikā meitene 

bija mazpulka dvēselīte, bez kuras 
nenotika neviens pasākums. Viņa 
organizē mazākos mazpulcēnus, 
nāk ar idejām mazpulka darba uz-
labošanai, lai visi mazpulkā justos 
labi un omulīgi. Daudz darījusi, lai 
jaunos dalībniekus sagatavotu ie-
stājai Latvijas Mazpulku rindās, 
iepazīstināja ar savu mazpulcēna 
dienasgrāmatu, Pavasara pieteiku-
mu noformēšanu, dalījās pieredzē. 
Meitenes darbību mazpulkā atbal-
sta ģimene.

paula šilberga,  
Lutriņu mazpulks

Mazpulkā darbojas no bērnu-
dārza laika. Sākumā Paula bija ļoti 
klusa, bet pa šiem gadiem iemācī-
jusies uzstāties auditorijas priekšā. 
Priecē viņas atbildības sajūta, spēja 
ik darbu ļoti labi veikt līdz galam. 
Prot sadarboties ar citiem mazpul-
cēniem, vadītāju, vecākiem. Liels 
palīgs un padomdevējs Paulai ir 
vecāki. Paula ir Lutriņu mazpulka 
priekšnieka vietniece, darbojas 
EKO skolas padomē. Atsaucīga, iz-
palīdzīga, iesaistās pasākumu or-
ganizēšanā, dejo tautas deju kolek-
tīvā, dzied ansamblī. 

Laila Ludviga,  
Strautiņu mazpulks

Strautiņu mazpulka priekšniece. 
Ar lielu interesi piedalās mazpulku 
projektu  konkursos, sporta un at-
pūtas aktivitātēs. Pirmie projekti 
saistīti ar lauksaimniecību, novad-
pētniecību, vides apzināšanu. 
Veiksmīgi darbojusies lielajos 
mazpulka grupas projektos “Kera-
mikas mufeļa krāsns iegāde sīk-
plastikas darbu veidošanai  Strau-
tiņu mazpulkā” un “Strautiņu 
mazpulcēni - vides un kultūras 
mantojuma apzinātāji, tūristu taku 
izveidotāji Alsviķu pagastā”. Pie-
dzīvoti Latvijas Mazpulku forumi, 
konferences, sporta spēles, 

Alūksnes novada un Latvijas Maz-
pulku vasaras nometnes ”Visu da-
ru es ar prieku”, Alūksnes novada 
mazpulcēnu konkurss ”Zemes 
meita un Zemes  dēls”, Balvu amat-
niecības skolas netradicionālo tēr-
pu modes skate, rudens ražas tir-
dziņi Ates muzejā, Miķeļdienas 
tirdziņš Strautiņos, Strautiņu maz-
pulka vakaru organizēšana,  jauno 
mazpulcēnu uzņemšanas svētki 
u.c. Liels ir ģimenes atbalsts Lailas 
darbībai mazpulkā.

daiga kroņkalne, 
632. tumes mazpulks

Ar prieku un interesi mazpulkā 
sākusi darboties jau agrā bērnībā. 
Darbīga, aktīva un radoša. Katru 
gadu piedalījusies novada rudens 
forumos, guvusi atzinības un 1. 
vietas. Ir mazpulka priekšniece, 
liels atbalsts vadītājai. Ģimene ak-
ceptējusi, ka darbība mazpulkā ra-
da izaugsmes iespējas, jo arī Dai-
gas vecākā māsa Dace saņēmusi 
sudraba karotīti. Ģimene ir apbal-
vota ar Latvijas Mazpulku pateicī-
bu par atbalstu un ieguldīto dar-
bu. 

raivo Stūrmanis, 
Ābeļu mazpulks 

 Ābeļu mazpulka čaklākais, ap-
zinīgākais un atbildīgākais maz-
pulcēns. Jau piekto gadu  ir maz-
pulka priekšnieks. Aktīvi piedalās 
skolas, novada un pilsētas pasāku-
mos. Katru gadu apmeklē Latvijas 
Mazpulku konferences un pieda-
lās ikgadējās vasaras nometnēs. 
Ar lielu atbildību un patstāvību 
īsteno ikgadējos mazpulcēna pro-
jektus, dalās zināšanās un prasmēs 
ar jaunākajiem mazpulcēniem. 
Zēnam lielu atbalstu sniedz ģime-
ne. 

nadīne Luika,  
29. Ziemeru mazpulks

Aktīva un draudzīga. Piedalījās 
mazpulka sporta spēlēs, rudens fo-
rumos un novada nometnēs, pasā-
kumos Ates muzejā un jauno maz-
pulcēnu uzņemšanas svētkos. Labi 
dzied, sporto, ir atzīstamas iema-
ņas rokdarbos, glīti noformē pro-
jektus. 

evelīna jankevica, 
114. krotes mazpulks

Ļoti uzņēmīga, čakla, darbu da-
ra kārtīgi un pacietīgi. Vienmēr 
aktīvi darbojas un gatava palīdzēt 
citiem. 

Daudz izdomas un enerģijas ie-
gulda savu projektu izstrādē, katru 
rūpīgi īstenojusi  līdz galam. Daudz 
paveica sava mazpulka 25. dzimša-
nas dienas sagatavošanā. Ļoti labi 
padodas praktiskie un organizato-
riskie darbi. Uz mazpulka sekretāri 
vadītāja un mazpulcēni vienmēr 
var paļauties.

Liāna vrubļevska, 
104. dagdas  
mazpulks

Septiņu gadu garumā ir realizē-
jusi daudzus projektus, kas ļauj re-
dzēt viņas izaugsmi no pirmajiem, 



◆ 2019. GADA JūLIJĀ ◆                                                                                                                                                                                             auGaM LatvIjaI!  ◆ 5

Goda titula “Augsim Latvijai!” 2019. gada nominanti
kad kopā pārdomājām katru dar-
bību, līdz pēdējiem, kad jauniete 
darīja visu pati. Prezentācijām gan 
Liāna vienmēr gatavojās patstāvīgi. 
Kā kādreiz atzīmēja pārsteigtā ko-
misija, – viņa ir tas mazpulcēns, 
kas nebaidās atzīt savas kļūdas 
projekta izstrādē un izdarīt secinā-
jumus par to ietekmi uz rezultātu. 
Liāna nebaidījās uzsākt biznesa 
projektus. Lai gan ar Šalotes sīpo-
liem nesanāca, nākamajā gadā 
meitene izaudzēja sīpolus Latvijas 
krāsās un tos realizēja. Liāna orga-
nizē pasākumus gan mazpulkā, 
gan darbojas skolas parlamentā un  
ārpus skolas ir aktīva jauniešu 
biedrības “Dagne” dalībniece.

jūlija kņūta,  
114. krotes mazpulks

Mazpulkā strādā ar atbildību.  Ir 
uzņēmīga, darbīga un izpalīdzīga, 
viņai piemīt  labas organizatores 
spējas. Uz Jūliju var paļauties. Ir 
ļoti labs palīgs un atbalsts mazpul-
ka vadītājai. Labi saprotas ar jau-
nākajiem mazpulcēniem. Ir radoša 
un  idejām bagāta pasākumu orga-
nizēšanā un projektu darbā.

elīna Staģe,  
104. dag das mazpulks

Diezgan reti var sastapt tik iein-
teresētu, motivētu, mērķtiecīgu 
jaunieti kā Elīna. Pietiek ar izteiktu 
domu vai ideju, lai būtu drošs, ka 
tas tiks realizēts. Tā bijis visus ga-
dus ar projektu izstrādi un visām 
aktivitātēm. Elīna iesaistās nofor-
mēšanas darbos, pasākumu orga-
nizēšanā, aktīvi piedalās dažādos 
konkursos, pa to laiku vēl paspējot 
pabeigt mākslas skolu, dejot skolas 
deju kolektīvā “Atspolīte” un šogad 
arī TDA “Dagda”. Izmēģinājusi sa-
vus spēkus LTV raidījumā “Gudrs, 
vēl gudrāks!”. Visus gadus Elīna ir 
uzrādījusi teicamus un izcilus re-

zultātus mācību gadā, piedalījusies 
olimpiādēs.

agate krilova,  
104.dagdas mazpulks

Agate nonāca mazpulkā, patei-
coties brālim - mazpulcēnam, kurš 
sāka nodarboties ar trušiem. Un 
nemanot visas rūpes par trušu 
saimniecību pārgāja meitenes ro-
kās. Viņa zina visu – kur? cik 
daudz? ar ko barot? kā ārstēt? Nav 
tāda jautājuma par trušiem, ko 
Aga te nezinātu. Būdama īstena 
Mātes Dabas meita, viņa aktīvi in-
teresējas par apkārtni, pazīst put-
nus, augus. Mežs un pļava ir vieta, 
kurus Agate izjūt kā savas mājas. 
Bet ģimenes mājās viņa sarūpē gal-
du, uz kura vienmēr ir garšīgas, 
meitenes pašas ceptas kūkas un 
skaisti dekori no dabas veltēm. 
Agati var vērtēt kā radošu, atbildī-
gu, čaklu jaunieti, kurai pa spēkam 
jebkurš uzdevums gan mājās, gan 
mazpulkā, gan klasē. Viņa paspēj 
gūt labus rezultātus mācībās, vadīt 
pasākumus, piedalīties konkursos, 
dejot skolas deju kolektīvā un TDA 
“Dagda”.

artūrs andrejs Miten-
bergs, valdemārpils 
mazpulks

Mazpulkā darbojas sesto gadu. 
Vienmēr aktīvs, radošs, atbildīgs.  
Projektu īstenošanu atbalstījusi ģi-
mene. Zēnam var uzticēt jebkuru 
uzdevumu. Aktīvi piedalījies dažā-
dās talkās. Katros svētkos palīdzē-
jis gatavot dāvanas pensionētiem 
skolotājiem un devies tos apsveikt. 
Patīk uzņemt ciemiņus no citiem 
mazpulkiem un gatavot tiem dažā-
dus kārumus. Ir labs gids un ar re-
dzēto spēj iepazīstināt citus. Regu-
lāri piedalījies pasākumos Kārļa 
Ulmaņa muzejā “Pikšas’’. Patīk tir-

got savus izaudzētos dārzeņus, 
augļus, ogas un pašgatavotos gar-
dumus. Piedalījies tirdziņos foru-
mos, Baltā galdauta svētkos un ci-
tur. Veicas trušu audzēšanā.

Linda ozoliņa,  
748. Sūnu mazpulks

Mazpulcēna gaitas uzsāka 2012.
gadā, 2013. gadā  realizēja pirmo 
projektu. Latvijas valsts un Latvijas 
Mazpulku patriote: ciena tradīci-
jas, piedalās nozīmīgos valstiskos 
un mazpulku pasākumos, latviešu 
karavīru godināšanā 16. martā, 11. 
novembrī.  Vada skolas pasāku-
mus, darbojas Krustpils novada 
aktīvo  jauniešu grupā. Piedalās 
Latvijas jaunatnes skolu projektā 
”Esi Līderis”.                            
 Ar savu attieksmi pret mazpul-
kiem spēj iedvesmot arī citus. Pa-
līdz mazpulka vadītājai veidot un 
vadīt mazpulka aktivitātes. Savus 
projektus ļoti rūpīgi pārdomā un ir 
zinoša jautājumos, ko tajos apska-
ta. Piedalījusies piecos forumos, 
kur gūtas godalgotas vietas, bijusi 
piecās mazpulku  nometnēs. Vecā-
ki vienmēr atbalsta meiteni. Par to 
liecina saņemtā LM pateicība un 
ābelīte.

daiga Medvecka, 
jaunpils–viesatu 
mazpulks

Daiga Medvecka mazpulkā ir 
no pirmās dienas, ir ļoti aktīva, ra-
doša un izpalīdzīga. Mazpulcēni 
viņai uzticas, tāpēc vairākkārt  ie-
vēlēta par mazpulka priekšnieku. 
Ir augsta atbildības latiņa. Labas 
komunikācijas prasmes ar maz-
pulka dalībniekiem. Prot pamatot 
un pierādīt savu ideju. Ir ļoti apzi-
nīga,  pildot jebkuru uzdevumu, 
arī īstenojot savus projektus. 

demija riekstiņa, 
jaunpils- viesatu 
mazpulks

Demija mazpulka darbībā ie-
saistījās 2014. gada pavasarī kā vie-
na no pirmajām dalībniecēm. Ar 
savu darbību ir pierādījusi, ka ir 
radoša, apzinīga un ļoti mērķtiecī-
ga, jo ikvienu darbu izpilda ar cen-
tību. Ir pienākuma un atbildības 
izpratne, savu  izvirzīto mērķi sa-
sniedz ar darbu, spēj iesaistīt akti-
vitātēs savu ģimeni. Palīdz organi-
zēt, vadīt un darboties ar jaunāka-
jiem.

estere bizauska,  
748. Sūnu mazpulks

Gaitas mazpulkā uzsāka 2012.
gadā un jau 2013. gadā  realizēja 
savu pirmo projektu.  Jau četrus 
gadus ir mazpulka priekšniece. 
Palīdz mazpulka vadītājai pasā-
kumu veidošanā un realizācijā, 
aktīvi piedalās Latvijas Mazpulku 
pasākumos, vada skolas pasāku-
mus. 

Estere ir Latvijas Mazpulku 
patriote. Viņas ģimenē mazpul-
kiem ir liela vērtība. Arī Esteres 
māsa čakli darbojas mazpulkā, un 
vecāki vienmēr atbalsta meitenes. 
Par to liecina saņemtā LM patei-
cība un ābelīte par atbalstu un 
darbu mazpulka labā. 

Estere ir ļoti mērķtiecīga, kārtī-
ga, precīza. Savus projektus ļoti 
rūpīgi pārdomā, izstrādā, papildi-
na ar fotogrāfijām. Motivēta sas-
niegt augstu rezultātu, saprot, ka 
šī pieredze noderēs turpmākajā 
dzīvē. Arī sekmes mācībās ir aug-
stas. Piedalās Latvijas jaunatnes 
skolu projektā “Esi Līderis”. Grib 
kļūt par arhitekti. 

dārta Stivriņa,  
252. rugāju mazpulks

Dārta ir mazpulka priekšniece 
no 2016. gada. Šobrīd mācās 11. 
klasē.

  Prasmīgi un godīgi veic pienā-
kumus mazpulkā. Saticīga, labas 
organizēšanas spējas, draudzīga 
un prot sadarboties ar mazpulcē-
niem. Aktīvi piedalījusies visu 
mazpulka un skolas pasākumu or-
ganizēšanā un vadīšanā. Ir arī laba 
sportiste un guvusi panākumus 
sporta pasākumos. Veicas  mācī-
bās, arī darbi mazpulkā tiek mērķ-
tiecīgi paveikti. 

Loreta kalve,  
748. Sūnu mazpulks

Latvijas Mazpulku patriote. Vi-
ņas ģimenē mazpulkiem ir liela 
vērtība.

 Vecvecmāmiņa bija mazpulku 
vadītāja Daugavpils Skolotāju In-
stitūtā, bet mamma ir 748.Sūnu 
mazpulka vadītāja, un abas ar sa-
vu piemēru iedvesmo darboties 
arī Loretu. Mazpulku darbā Lore-
ta piedalās ar lielu aizrautību, ir 
patstāvīga un radoša, gan strādā-
jot dārzā, gan piedaloties pasāku-
mos. Ar savu attieksmi iedvesmo 
arī citus mazpulcēnus. Piedalīju-
sies pasākumu veidošanā un va-
dīšanā. Motivēta sasniegt augstu 
rezultātu mazpulku darbā, saprot, 
ka gūtā pieredze noderēs turpmā-
kā dzīvē. Loreta kārtīgi un rūpīgi 
veic projektu darbus, piedalījusies 
5 forumos, kur saņēmusi atzinību 
par pārliecinošu projekta prezen-
tāciju. Loreta ir ļoti sportiska, tre-
nējas Jēkabpils sporta skolā. Lore-
ta turpinās mācīties Jēkabpils 3. 
vidusskolā, bet savu nākotnes 
profesiju saista ar lauksaimniecī-
bu. Vēlas studēt LLU par agrono-
mi.
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eLīna joGure, MedIju un Starp-

tautISko projektu koordIna-

toRe

kuldīgas, Salas un Preiļu no-
vados  mazpulcēni, skolu jaunieši 
un novadu domju  pārstāvji tikās 
projekta “Uzdrīksties iesaistī-
ties!” ietvaros.

Ar šo projektu vēlējāmies vērst 
jauniešu uzmanību uz savām tiesī-
bām kā jauniem Eiropas Savienī-
bas, savas valsts un sava novada 
iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un 
uzdrošināties diskutēt ar sava no-
vada lēmuma pieņēmējiem par 
pārmaiņām, kādas viņi vēlētos re-
dzēt savā novadā, lai vide būtu jau-
niešiem draudzīgāka, saprotamāka 
un iesaistošāka. Šīs sarunas bija 
svarīgas, lai mudinātu jauniešus 
darīt vairāk savam novadam vaja-
dzīgu darbu un kopīgiem spēkiem 
uzlabotu sava novada dzīvi. 

13. maijā kul-
dīgā tikās kuldī-
gas novada sko-
lu jaunieši, do-
mes pārstāvji, 
Latvijas maz-
pulku pārstāvji 
un brīvprātīgie 

(1. attēlā).
 Pirmā dienas daļa tika aizvadīta 

Kuldīgas Jauniešu mājā kopā ar Āri 
Birzi, runājot par:

- jauniešu tiesībām novados un 
Latvijā: līdzdalību, brīvā laika pa-
vadīšanu, dzīves kvalitāti   savā no-
vadā;

- par mērķiem un motivāciju; 
- par idejām, kuras realizēt kopā 

ar novada domi;
- citām jauniešiem svarīgām tē-

mām.

Pēc sagatavošanās posma jau-
nieši devās uz Kuldīgas novada do-
mi, lai prezentētu savas idejas, kas 
radās rīta nodarbību laikā, kā arī 
diskutētu par jauniešu iespējām un 
tiesībām savā novadā. Diskusijas 
noslēgumā varēja secināt, ka nova-
dā esošā komunikācija ar jaunie-
šiem ir labā kvalitātē un bieža, to-
mēr ir jāturpina meklēt vēl efektī-
vākus rīkus jauniešu informēšanai 
un sasniegšanai.

Dažas Kuldīgas novada tikšanās 
dalībnieku atziņas:

• Viens no domes pārstāvjiem 
diskusiju noslēgumā raksta: ‘‘Es ti-
cu, ka Kuldīgas jaunieši uzdrīkstē-
sies iesaistīties!’’

Savukārt, jaunieši nonākuši pie 
šādām atziņām:

• ‘‘Esmu ļoti pašmotivēta darbo-
ties. Ieguvu atbildes uz daudziem 
jautājumiem.  Ļoti vērtīga iespēja 
piedalīties šajā pasākumā!’’;

• ‘‘Vairāk šādu dienu, lai viens 

otra idejas varētu apvienot un pa-
pildināt.’’

• ‘‘Iedvesmojoši. Tas palīdzēja 
neatkāpties no sava mērķa un ide-
jas. Ieguvu ieteikumus, kā iet uz 
savu mērķi un pamazām to reali-
zēt. Galvenais ir nesēdēt malā, ir 
jāiet un jādara!’’

Šī tikšanās bija tiešām nozīmīga 
abām pusēm, jo domes pārstāvji 
varēja jauniešus informēt par ie-
spējām, kuras viņi nebija pamanī-
juši, bet jaunieši varēja sniegt ie-
skatu, ko tad īsti mūsdienīgs jau-
nietis vēlētos redzēt savā novadā.

27. maijā, Salā 
tikās Salas nova-
da mazpulcēni, 
skolu jaunieši un 
domes pārstāvji. 
(2. attēlā).

Dienas pirmo 
daļu pavadījām 

Salas BJC, jauniešus sagatavojot 
diskusijām ar lēmumu pieņēmē-
jiem, iedvesmojot un motivējot. 

Dienas otrajā daļā devāmies uz 
Salas novada domi un kultūras na-
mu, lai kopā diskutētu par jauniešu 
tiesībām un idejām Salas novadā. 
Diskusiju noslēgumā varēja seci-
nāt, ka jaunieši Salas novadā ir ga-
tavi iesaistīties dažādās aktivitātēs, 
lai uzlabotu savu novadu un attīstī-
tu dažādas iniciatīvas. Jaunieši bija 
ļoti iepriecināti par iespēju radīt 
idejas un runāt par to potenciālu 
īstenošanu. Ir skaidrs, ka šādas tik-
šanās ir patiešām nepieciešamas 
abpusējai sapratnei.

Dažas Salas novada tikšanās da-
lībnieku atziņas:

 • «Ļoti patika šis pasākums. 
Daudz ko iemācījos. Iepazinu dau-
dzus jaunus cilvēkus. Bija jautri 
veidot darbus ar cilvēkiem, kurus 
tu nepazīsti , tas ļoti attīsta komu-
nikāciju visu starpā . »

 • «Šodienas uzzināju, kā vispār 
norisinās viss laikā no idejas raša-
nās līdz tās pilnīgai īstenošanai. Un 
sapratu, ka tas process nemaz lielā-
koties nenotiek tik ilgi.»

• «Ieguvu drosmi un pārliecību, 
ka mana balss ir vērtīga,– tai ir 
“svars”! »

• «Prieks par jauniešiem, kuri 
vēlas uzlabot savu dzīvesvidi, pa-
šiem iesaistoties ideju realizēšanā! 
Manuprāt, jauniešiem radās arī iz-
pratne par finansiālo pusi idejām, 
par to, ko var palīdzēt pašvaldība, 
kas jāveic pašu spēkiem.»

19. jūnijā  Prei-
ļos tikās Prei ļu 
novada skolu jau-
nieši un domes 
pārstāvji. (3. attē-
lā).

Viesojāmies 
Preiļos, jauniešu 

centrā “ČETRI”. Dienas pirmo da-
ļu aizvadījām, kopā ar Āri Birzi ga-
tavojoties pēcpusdienas diskusijai 

Tikšanās  
trīs novados

ar Preiļu novada lēmumu pieņē-
mējiem - diskutējot par jauniešu 
tiesībām un iespējām, kā arī palī-
dzot jauniešiem nonākt pie izprat-
nes par saviem mērķiem. Katram, 
kurš saprot, ko vēlas dzīvē panākt, 
puse darba jau ir izdarīta.

Dienas otrajā daļā jaunieši pre-
zentēja lēmumu pieņēmējiem pir-
mās dienas daļas veikumu, kā arī 
turpināja attīstīt idejas kopā. Lē-
mumu pieņēmēji pastāstīja jaunie-
šiem, kā īsti notiek lēmumu pie-
ņemšana Preiļu novadā. 

Šīs tikšanās laikā veidojās reālas 
idejas. 

Dažas no tām bija: 
• uzlabot apgaismojumu parkā;
• ierīkot vairāk ugunskuru vie-

tas un kempinga vietas teltīm;

• kā arī renovēt vecas celtnes 
Preiļos;

Dažas Preiļu novada tikšanās 
dalībnieku atziņas:

• “Vērtīga diena - ierosinoša, iz-
glītojoša, iedvesmojoša. Vērtīga 
informācija par Mazpulku kustību, 
darbības formām un saturu, nozī-
mi. Tika izteikti būtiski priekšliku-
mi pilsētas labiekārtošanai, dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. Lai viss iz-
dodas!”

• “Šodienas pasākums bija ļoti 
informatīvs un man noderīgs! Liels 
paldies! Esmu motivēta sākt rīko-
ties, kā arī uzlabot mūsu pilsētas 
tēlu. Radās vēlme iestāties jauniešu 
domē.”

• “Man patika tas, ka ikkatrs va-
rēja izteikt savu viedokli. Rīta no-
darbības laikā es sapratu, ko vēlos 

turpmāk darīt. Izrunājām arī ak-
tuālāko Preiļos.”

• “Ir jāsniedz atbalsts jauniešiem,  
jāinformē viņi par pilsētas dzīvi, lai 
tie varētu aktīvi piedalīties visās jo-
mās. Ir jātiekas biežāk!”

* * *
Ir gandarījums, ka sekmīgi veik-

ti pirmie soļi ideju realizācijai. 
Turpinājums sekos!

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” 
ir finansēts ar Eiropas Komisijas 

programmas “Erasmus+”, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes 

starptautisko programmu 
aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 

iespējamo izlietojumu.
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LaILa Zupa, aktIvItĀšu koordI-

nAtoRe 

27. aprīlī, Lielās talkas ietvaros 
Mazpulku brīvprātīgie, draugi un sa-
darbības partneri talkoja Latvijas 
Mazpulku galvenajā mītnē -  Saules-
dārzā. Diena bija ļoti saulaina un ie-
sākās ar uzmundrinošu rīta rosmi 
talciniekiem, lai darbi noritētu čak-
lāk. Mazpulku padomes priekšsēdē-
tāja  Gundega Jēkabsone iepazīstinā-
ja klātesošos ar Saulesdārza vēsturi 
un novēlēja veiksmi darbos. 

Pēc uzrunas tika sadalīti darbi, un 
dalībnieki sāka čakli strādāt. Dažu 
stundu laikā tika sakopta liela terito-
rijas daļa - izravētas puķudobes, sa-
grābtas lapas parkā un no atkritu-
miem attīrīts Ķīšezera krasts. 

 Pēc kārtīgas talkošanas spēkus 
dalībnieki atguva, ēdot gardu  pus-
dienu zupu, kas tika vārīta uz dzīvas 
uguns. Pusdienu laikā notika arī im-
provizēta ideju talka, kad tika radītas 
un apspriestas idejas, kā uzlabot 
Saulesdārza teritoriju un infrastruk-
tūru, kā uzturēt tur esošās ēkas. 

Šogad Saulesdārza talkotāju pulks 
bija kuplāks kā citus gadus. Paldies 
talkotājiem –“ Jaunajiem Vanagiem”, 
Latvijas Zemnieku Savienības Rīgas 
nodaļai, mazpulcēniem, brīvprātīga-
jiem un visiem citiem čaklajiem tal-
kotājiem! 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lielā talka Saulesdārzā

eLīna joGure un LaILa Zupa

Daugmales mazpulks „Dzirkste-
līte” un Latvijas Mazpulku Rīgas 
klubiņš aicināja  visus mazpulcē-
nus un mazpulku vadītājus, veselī-
gā dzīvesveida piekritējus, sportiski 
uzsākt pavasara cēlienu Baltā 
galdauta svētku noskaņās.

Pirms Latvijas Mazpulku XXIV 
sporta spēlēm “Zaļais starts” maz-
pulku brīvprātīgajiem un Daugma-
les jauniešiem notika kopīgs semi-
nārs brīvprātīgo kapacitātes stipri-
nāšanai, kurā apgūtās tēmas – tiešā 
līdzdalība, personīgā pašdisciplīna, 
motivācija, efektīva komunikācija 
– jauniešiem ļoti noderēja, jo  pēc 
tam viņi  kopīgi piedalījās Latvijas 
Mazpulku sporta spēļu organizēša-
nā un norisē.   

Brīvprātīgo semināru finansiāli 
atbalstīja Sabiedrības integrācijas 

fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem.
* * *

3. maijā Daugmales pamatskolā 
notika gadskārtējās, Latvijas Maz-
pulku XXIV sporta spēles “Zaļais 
starts”. Pasākuma mērķis ir popula-
rizēt sportiska un videi draudzīga 
dzīvesveida tradīcijas lauku jaunie-
šu vidū, piedāvājot sportiskas un 
aizraujošas, veselību veicinošas un 
izzinošas sacensības. Šī gada sporta 
spēles kopā pulcēja aptuveni 400 
dalībniekus no visas Latvijas!

Sporta spēles iesākās ar gājienu 
no  Multifunkcionālā centra līdz 
Daugmales pamatskolai, kas bija 
spēļu atklāšanas vieta. Atklāšanā 
uzrunas teica Latvijas Mazpulku 
padomes priekšsēdētāja Gundega 
Jēkabsone, Ķekavas novada domes 
priekšsēdētāja Viktorija Baire, 
Daugmales pagasta pārvaldnieks 

XXIV “Zaļais starts”– Daugmalē

Uģis Volosovskis, kā arī Daugma-
les pamatskolas direktors Andris 
Ceļmalnieks.

 Sporta spēļu laikā dalībniekus 
pārsteidza dažādi šķēršļi, piemē-
ram, mainīgie laikapstākļi. Krita 
sniegs, lija lietus un dauzīja krusa, 
tomēr dalībnieki nezaudēja savu 
sportisko možumu, pat aukstums 
nespēja viņus atraut no disciplīnu 
pildīšanas kopā ar savām koman-
dām. 

Arī šajās sporta spēlēs dalībnie-
kiem tika piedāvāta iespēja pieda-
līties gan komandu, gan individu-
ālajās disciplīnās. Sacensības nori-
sinājās kā  tradicionālos, tā netra-
dicionālos sporta veidos.  
Indviduālas sacensības bija pare-
dzētas arī Daugmales Multifunk-
cionālā centra baseinā, bet mainī-
go laikapstākļu dēļ tika veiktas iz-

maiņas. Toties mazpulki, kas bija 
gatavojušies peldēšanas disciplīnai, 
varēja izmantot iespēju un peldē-
ties pēc sporta spēlēm. 

Mazpulku vadītāji viesojās zem-
nieku saimniecībā “Dorītes”, kur 
iepazinās ar “Daugmales Jāņa bišu 
medu” un gatavoja vaska sveces, 
iegriezās “Pampāļu podu” darbnī-
cā un izgatavoja savu  laimes pogu. 
Tālāk vadītāji apmeklēja viesu na-
mu “Malderi”, kur mājražotāja D. 
Maldere iepazīstināja ar vērtīgo 
smiltsērkšķi un tā produkciju. 
Mazpulku vadītāji aplūkoja arī 
Jāņa Dukaļska puķes, tobrīd krāšņi 
ziedēja narcises un tulpes. 

Sporta spēļu noslēgumā visi svi-
nēja Baltā galdauta svētkus. Dalīb-
niekus priecēja Daugmales skolas 
koris un Daugmales folkloras ko-
pa. 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas Valsts programmā 
2019.gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.

noslēgumā tika apbalvotas labā-
kās komandas, kuras bija piedalī-
jušās visās disciplīnās.

Grupu disciplīnās jaunākajā ve-
cuma grupā 

1. vieta -  Ezeres mazpulka “Asni” 
komanda “Asni”

2. vieta - Striķu mazpulka koman-
da “Striķi”

3. vieta – Strautiņu mazpulka ko-
manda “Zibšņi”

Grupu disciplīnās vidējā grupā 
1. vieta – 748. mazpulka komanda 

“Zaļais spēks”;
2. vieta – 104. Dagdas mazpulka 

komanda “Fēnikss”;
3. vieta – Daugmales mazpulka 

“Dzirkstelīte” komanda “Dadzis”.
Grupu disciplīnās vecākajā grupā 
1. vieta – E. Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas mazpulka “Zīle” koman-
da “Brašie alūksnieši”;

2. vieta – 104. Dagdas mazpulka 
komanda “Dagdas čiekuri”;

3. vieta – Jaunpils-Viesatu maz-
pulka komanda “Bultas”.

* * *
Liels paldies  Daugmales maz-

pulkam “Dzirkstelīte”, tā  vadītājām 
Zinaidai Matisonei un Zanei Mi-
ķelsonei un Daugmales pamatsko-
las kolektīvām par atsaucību un or-
ganizētību!

 Paldies ikvienam dalībniekam, 
vadītājam, brīvprātīgajam  un at-
balstītājam par draudzīgo kopā bū-
šanu! 

Īpaši pateicamies mūsu sponso-
riem: Mārupes Siltumnīcas; Estrella 
Latvija un Mārtiņam Matisonam; 
Latvijas meliorācija; SIA “MAS-
TERTHERM” un Baltais!

Paldies Daugmales sportistiem - 
basketbolistiem, futbolistiem un 
volejbolistiem par atbalstu un zie-
dojumiem! 

Dzīvosim aktīvāk un veselīgāk 
arī turpmāk! 
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SigitA KoKARe-gRunte

Mana interese par mazpulkiem ir 
ar potenciālu kļūt par mazpulka va-
dītāju Madonas novada Kusas pa-
matskolā. Tādēļ biju to interesentu 
vidū, kuri 12. jūnijā ieradās Rīgā, 
Saulesdārzā, kur  notika jauno maz-
pulku vadītāju skolas nodarbības. 
Piedzīvojām iepazīšanos zem klajas 
debess un ražīgu darbu biedrības 
biroja telpās. Ieguvām jaunu skatī-
jumu uz spēlēm  “energyzer”. Saņē-
mām visu, kas tika solīts un vēl vai-
rāk:  “Mazpulka vadītāja rokasgrā-
matu”; Gundegas Jēkabsones stāstu 
par Latvijas Mazpulku vērtībām, 
tradīcijām, dibināšanu, dokumen-
tāciju, par projektiem un citiem pa-
sākumiem; Zanes Šteinbergas iz-
klāstu par komunikāciju un ētiku 

mazpulkos; Elīnas Jogures informā-
ciju par biedrības starptautiskajām 
attiecībām. Nedaudz padarbojāmies 
arī praktiski, lai vairāk sajustu pro-
jektu specifiku un to izstrādi. Pal-
dies par gardām pusdienām un kā-
rumiem!   

Es vienmēr esmu zinājusi, ka tādi 
mazpulki ir, bet pati nekad neesmu 
tajos darbojusies, bet mans brālis, 
kam tagad 29 gadi, gan ir. Pirms 
braucu uz apmācībām, intereses pēc 
viņam apjautājos, ko no tā atceras. 
Atbildē skanēja: braucienus, tikša-
nos ar citiem mazpulcēniem un tru-
šu audzēšanu. Kad lūdzu brālim 
noformulēt, kas ir mazpulcēni vienā 
vārdā, viņš atbildēja: rokdarbiņi... 
Tātad - roku darbs,  tas, kas pada-
rāms ar rokām...    

Man pašai ir tuvas mazpulku vēr-

tības un sajūta, ka latviešiem to šo-
brīd ļoti vajag, lai neaizslīdētu “zilo 
ekrānu” kārdinājumā un “lielo” sko-
lu radīto patērētāju (nevis radītāju) 
audzināšanas apstākļu riskā. Manu-
prāt, zemes darbi ir pamatprasmes, 
kas jāapgūst bērnībā. Tāpat arī pro-
jekti, kas bērniem māca izdarīt dar-
bu labi no sākuma līdz galam.                            
  Dzīvās attiecības biedrības ietva-
ros ir neizbēgamas. Tikai pašiem 
jāveido kontakti ar tuvākajiem maz-
pulkiem un jāpiedalās arī lielajos 
pasākumos. Ticu, ka kopā esam 
stipra un vieda tauta. Paldies visiem 
mazpulcēniem par ieguldījumu sa-
biedrības veidošanā līdz šim! Lai 
Dieva svētība Saulesdārza dāvināju-
ma iecerei un visām mazpulcēnu 
izvēlēm, kas ir katra un visu Augstā-
kajam labumam!

Gribu kļūt par mazpulka vadītāju

eLīna joGure, MedIju un Starp-

tautISko projektu koordIna-

toRe 

6. jūnijā Saulesdārzā notika ik-
gadējais mazpulcēnu salidojums 
“Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē?!”, kas 
šogad vienoja vairāk kā 200 dalīb-
nieku. Ne tikai mazpulcēnus no 
visiem Latvijas novadiem, bet arī 
citas nevalstiskās organizācijas, lai 
veidotu veiksmīgāku turpmāko 
sadarbību. Šī gada tēma bija saistī-
bā ar mazpulcēnu prioritāro pro-
jektu “No pasakas līdz spēlei”.  
  Dienas pirmajā daļā mazpulcē-
ni, vadītāji, brīvprātīgie un NVO 
pārstāvji kopīgi nodevās vides 
darbiem Saulesdārza teritorijā. 
Mazpulcēni bija atveduši puķes 
un augus, kurus iestādīja Saules-
dārza puķu dobēs.

Otrā dienas daļa tika pavadīta 
radošajās darbnīcās, kuras vadīja 
pārstāvji no NVO Piedzīvojuma 
Gars, Alūksnes un Apes novada 
fonds, Jaunie Vanagi, Latvijas 

Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē?!

Iepazīsim soju! 
GundeGa jēkabSone 

Sadarbībā ar Agroresursu un 
ekonomikas institūta Stendes pēt-
niecības centru šogad mazpulki īs-
teno pētniecības projektu “Iepazī-
sim soju!”.              

Soja ir mūsu zirņu radiniece, ko 
Āzijā pazīst jau gadu tūkstošiem. 
Taču Latvijas klimatā tās audzēšana 
sagādā grūtības. Tomēr, ņemot vērā 
sojas daudzās labās īpašības, zināt-
nieki pūlas iegūt šķirnes, kas būtu 
veiksmīgi audzējamas Latvijā. Šajā 
projektā mazpulcēni audzēs soju, 
lai paši iepazītu šo augu un palīdzē-
tu zinātniekiem izvērtēt labākās tās 
šķirnes. 

Projektā pieteikušies un sēklas 
saņēmuši 55 “asniņu” un I pakāpes 
mazpulcēni, un 65 - II - IV pakāpes 

mazpulcēni, kas audzēs un salīdzi-
nās trīs šķirņu soju. Iegūtos rezultā-
tus nodosim zinātniekiem izvērtē-
šanai. 

Mazpulcēnu projekts iesākās ar 
sojas auga sastāvdaļu zīmēšanu, iz-
pētot literatūras resursus, lai vēlāk 
varētu  atpazīt visas auga daļas pa-
reizi un veikt auga analīzi. 

Nu jau soja paaugusies, esam sa-
ņēmuši fotogrāfijas un ziņas par 
pirmajām veiksmēm un neveiks-
mēm. Daudziem soja dīgusi ļoti ne-
vienmērīgi, iespējams, dēļ nevien-
mērīgā un nepietiekamā mitruma 
augsnē pavasarī. Dažiem Kurzemes 
lielais viesulis pilnībā izpostījis dār-
zu, un jūnija vidū jāsteidz sēt otr-
reiz. Bet, kā saka zinātnieki, slikti 
laikapstākļi zinātnei nāk par labu, 
jo ļauj izpētīt šķirņu piemērotību 

skauti un gaidas,  Brain Games, 
nometņu “Rakari” līderi un Rīgas 
Klubiņa jaunieši.

Mazpulcēni parādīja veiklību 
un atjautību dažādos pārbaudīju-
mos, kā arī sagatavoja sev kādu 
atrakciju vai spēli. Kopumā tika 

piedāvātas 11 darbnīcas, kuras 
ietvēra – slackline (balansēšana uz 
nostieptas virves/troses), žonglē-
šanas bumbiņu gatavošanu, kom-
binētu stafeti, “vilciņu” gatavoša-
nu, Brain Games galda spēļu spē-
lēšanu un citas aktivitātes.   

 Noslēgumā mazpulcēni paši iz-
veidoja priekšnesumu, kas bija 
improvizēts Annas Brigaderes lu-
gas  “Sprīdītis” uzvedums moder-
nizētā versijā. 

Noslēgumā NVO pārstāvji un 
mazpulki saņēma pateicības, gar-
dumus no A/S “Tukuma piens 
“Baltais””  un 116. Neretas maz-
pulka audzētos ozoliņu stādus.

Pasākums tiešām bija vērtīgs, 

spēļu un nodarbību dažādība 
priecēja gan bērnus, gan pieaugu-
šos. 

Pasākumu finansiāli 
atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvi-

jas valsts budžeta 
līdzekļiem.

ekstrēmiem laikapstākļiem un atla-
sīt visizturīgākās. 

Lai Jums visiem pietiek zinātnis-
kās pacietības!

Tiksimies sojas semināros Viļā-
nos un Stendē! 
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eLīna joGure, bIedrībaS MedIju 

un StarptautISko projektu 

KooRdinAtoRe

Šis gads Latvijas Mazpulkiem ir 
visnotaļ bagāts ne tikai pašu pasā-
kumos un mazpulcēnu projektos, 
bet arī starptautiskajos projektos. 
Šobrīd mums ir trīs lieli projekti, 
kuros aicināsim mazpulku darbā 
iesaistīties brīvprātīgos no citām 

Eiropas valstīm. 
Viens no projektiem ir Eiropas 

Solidaritātes korpusa ilgtermiņa 
brīvprātīgā darba projekts “Atver 
Pasauli!” Džūkstē, kurā piedalīsies 
viens brīvprātīgais no Portugāles 
septiņu mēnešu garumā. Šis brīv-
prātīgais mācīsies dažādas lietas no 
Latvijas Mazpulkiem, it īpaši no 
307. Džūkstes mazpulka, kā arī 
sniegs savas zināšanas gan ar valo-

du kursiem skolēniem un Džūkstes 
iedzīvotājiem, gan arī ar dažādām 
aktivitātēm lielākos un mazākos 
mazpulku pasākumos. 

Otrs projekts ir Eiropas Solida-
ritātes korpusa ilgtermiņa brīv-
prātīgā darba projekts “Saules 
Dārzs”, kurā aicināsim darboties 
trīs brīvprātīgos no Spānijas, Itāli-
jas un Portugāles. Šie trīs brīvprātī-
gie jaunieši septiņus mēnešus dzī-

vos Latvijā, galvenokārt Rīgā, un 
darbosies Latvijas Mazpulku birojā. 
Jaunieši palīdzēs sagatavoties pasā-
kumiem, sniegs idejas aktivitātēm, 
kā arī nodarbosies ar fotografēšanu 
un filmēšanu pasākumu laikā. 

Trešais projekts ir Eiropas Soli-
daritātes korpusa īstermiņa gru-
pu brīvprātīgā darba projekts 
“māJAS”, kas ilgs divas nedēļas. 
Šīs divas nedēļas arī iekļaus nomet-

ni, kas nozīmē, ka šī gada lielā vasa-
ras nometne “Visu daru es ar prie-
ku!” būs patiešām starptautiska. 
Projektā piedalīsies dalībnieki no 
Spānijas, Polijas, Portugāles, Rumā-
nijas, Bulgārijas un Latvijas. Šie 
jaunieši piedalīsies gan nometnes 
tapšanā, gan arī nometnes prog-
rammas īstenošanā Staļģenē. 

Vai esat gatavi piedzīvojumiem? 
Mēs esam! 

Starptautiskā dimensija Mazpulkos

raIvo StūrManIS, Ābeļu MaZpuLka 

pRieKŠnieKS

Pērnais gads man atnesa ļoti īpa-
šu piedzīvojumu. Aprīļa nogalē 
Spodra Purviņa mani ieinteresēja 
piedalīties konkursā bērniem un 
jauniešiem “Eiropas kultūras man-
tojuma radītāji”. Ģimenē rūpīgi ie-
pazināmies ar nolikumu. Galvenā 
balva – brauciens kopā ar vienu no 
vecākiem uz Strasbūru, lai iepazītu 
pilsētu un Eiropas institūcijas.  For-
ša balva! Ar šādu vēlēšanos arī sā-
kām darbu. 

Izvērtējot sapratām, ka vajadzīgs 
objekts, kas saistīts ar Eiropas val-
stīm, un priecīgi secinājām, ka Jē-
kabpilī ir Strūves meridiāna  loka 
punkts, kas iekļauts UNESCO Pa-
saules mantojuma sarakstā un ir 
svarīgs, jo saista Eiropas  dalībvalstis 
– Zviedriju, Somiju, Igauniju, Latvi-
ju, Lietuvu, kā arī Norvēģiju, Krievi-
ju, Baltkrieviju, Moldovu, Ukrainu. 

Nolikumā teikts, ka stāsts, kas at-
spoguļo izvēlētā objekta vērtību, var 
būt foto vai video, kas papildināts ar 
īsu aprakstu latviešu vai angļu valo-
dā. Pēc rūpīgām pārdomām kopā ar 
tēti nolēmām fotografēt un aprakstīt 
objektu. Vairākas dienas braucām 
uz parku fotografēt, lai rezultāts pa-
šiem patiktu  un lai citi to saprastu. 

Meklējām visu iespējamo infor-
māciju par šo Jēkabpils punktu in-
ternetā un rakstījām aprakstu. Liels 
paldies  mammai un tētim par palī-
dzēšanu! Darbi bija jāiesūta līdz Ei-

ropas dienai, kad tie tiks izcelti so-
ciālajos tīklos. Es to izdarīju. Man ir 
liels prieks, ka arī es esmu  kultūras 
mantojuma stāsta radītājs un manu 
darbu joprojām var redzēt un lasīt 
gan latviski, gan angliski interneta 
lapā: http://mantojums2018.lv/He-
ritageMakers/

Latvijas bērnu un jauniešu iesūtī-
tos darbus vērtēja Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija. 
Pieci veiksmīgākie stāsti tika izvirzī-
ti pārstāvēt Latviju, un tos vērtēja 
Eiropas Komisijas izveidota žūrija.

Ar nepacietību gaidīju  kādu ziņu 
par konkursa rezultātiem. Atverot 
e-pastu 2018.gada 17. jūlijā, izlasīju : 
“Apsveicu! Tavs mantojuma stāsts 
par Strūves ģeodēziskā loka punktu 
“Jēkabpils” ir viens no 10 stāstiem, 
kura autorus un vienu vecāku vai 
pavadošo personu Eiropas Komisija 
aicina šī gada 25.-28. novembrī uz 
Strasbūru, lai iepazītu tās kultūras 
mantojumu, Eiropas institūcijas un 
citus Eiropas kultūras mantojuma 
stāstu radītājus.”

 Uzzināju, ka Eiropas Komisijas 
izveidotai žūrijai tika iesniegti 82 
darbi, bet uz Strasbūru brauks des-
mit labāko darbu autori ar pavado-
šām personām, tai skaitā divi no 
Latvijas. Uzvarētāju vidū bija  arī 
Lizete Rudzīte ar stāstu par Kalna 
Kaibēniem. Ar interneta starpniecī-
bu sameklēju Lizeti. Sākās aktīva 
sarakste ar pārstāvi no Francijas, pil-
dījām un sūtījām dažādus  doku-
mentus un sūtījām tos uz Franciju. 

Mums atsūtīja biļetes un program-
mu, kā pavadīsim laiku Strasbūrā.

Satraukti 25. novembrī es ar tēti 
un Lizete ar mammu lidojām uz 
Frankfurti, pēc tam ar autobusu de-
vāmies uz Strasbūru. 

25. novembra pēcpusdienā iera-
dāmies Eiropas bērnu un  jauniešu 
centrā  Strasbūrā. Centrs iekārtots 
lielā ēkā, kurā  pagaidām  atremontē-
tas un iekārtotas tikai daļa telpu, ku-
rās notiek  Eiropas jauniešu aktīva 
pulcēšanās un darbošanās, un  mēs 
visi viesošanās laikā šeit dzīvojām. 
Devāmies nedaudz iepazīt pilsētu, 
un Strasbūra mums sagaidīja Zie-
massvētku rotā  ar  +12 grādu siltu-
mu un zaļojošiem kokiem. 26. no-
vembra rītā devāmies uz sanāksmes 
zāli, kur notika iepazīšanās ar pārē-
jiem konkursa uzvarētājiem no Un-
gārijas, Igaunijas, Somijas un Islan-
des. Mēs saņēmām dāvinājumus –  
T kreklus ar Eiropas savienības sim-
boliku un mugursomas. Pēcpusdienā 
iepazināmies ar Eiropas parlamenta 
ēku, klausījāmies stāstījumu par par-
lamenta darbību. Pēc tam apmeklē-
jām Vēstures muzeju un  Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas namu, kurā man 
bija iespēja nofotografēties tiesneša 
krēslā. Šajā namā arī es kopā ar pārē-
jiem piketēju par cilvēktiesībām. Pēc 
vakariņām Eiropas bērnu un  jaunie-
šu centrā spēlēju galda spēles. 

27. novembrī devāmies uz sa-
nāksmju zāli. Katrs angliski prezen-
tējām iesniegtos darbus. Bija intere-
santi vērot citu  jauniešu darbus! Pēc 

KompetencES!
eLīna joGure, bIedrībaS MedIju 

un StarptautISko projektu 

KooRdinAtoRe

Jaunais projekts - personas piln-
veides apmācības “KompetencES”- 
ir paredzēts Rīgas pilsētas jauna-
jiem iedzīvotājiem,  no reģioniem 
nākušu jauniešu grupai, kuriem ir 
nepieciešams papildus iedrošinā-
jums un kompetences, lai iekļautos 
galvaspilsētas dzīvē, mūsdienu 
mainīgajā sabiedrībā un konkurē-
jošajā izglītības un darba tirgū Rī-
gā. 

Šīgada 10. aprīlī notika projekta 
atklāšana, kurā pārrunājām pro-
jekta praktiskās daļas, kā arī no-
vērtējām dalībnieku zināšanas. 

Otrā - Reiņa Kristiāna Širokova 
nodarbība - notika 26. aprīlī. Jau-

nieši apguva tehnikas, kā efektīvi 
uzstādīt mērķus. Dalībnieki iemā-
cījās ne tikai iegūt jaunus mērķus, 
bet arī apzinājās svarīgākās jau 
esošās sfēras savā dzīvē. 

Trešajā nodarbībā personas 
pilnveides treneris Āris Birze jau-
niešiem izstāstīja, kā hobiju pada-
rīt par peļņas avotu. Patiešām inte-
resanti un vērtīgi, kā atzina jaunie-
ši! 

Ceturtajā nodarbībā “Prokrasti-
nē gudrāk!”  Āris Birze sniedza pa-
domus, kā pozitīvā veidā izmantot 
neizbēgamo darbu atlikšanu. Tēma 
aktuāla ikvienam – skolniekam, 
strādājošajam, studentam. Dalīb-
nieki uzzināja, ka katram cilvēkam 
ir būtiski saprast, kurā “punktā” vi-
ņā rodas produktivitāte un kur sā-
kas darīšana: vienam tas ir tad, kad 

jūtas tiešām labi; citam - kad pats 
sevi sāk vainot, dusmoties uz sevi, 
ka nedara vajadzīgo; vēl kādam -  
tad, kad rodas vainas apziņa; laba 
produktivitāte sākas tikai tad, kad 
kāds no apkārtējiem atgādina, ka 
darbs pats sevi neizdarīs.

Visi varianti ir iespējami un ļoti 
izplatīti, līdz ar to  dalībnieki seci-
nāja, ka ir maza jēga šīs sajūtas tur-
pināt uztvert negatīvi. Ir laiks tās 
izmantot savā labā.  
 25. maijā notika piektā nodarbī-
ba “Komunikācijas prasmes sadar-
bībai. Kā veidot efektīvu komuni-
kāciju?”. To vadīja Reinis Kristiāns 
Širokovs un deva jauniešiem ieska-
tu par teorētiskajām prasmēm, kā 
arī visus iesaistīja grupu uzdevu-
mos, lai praktiski apgūtu jaunās 
zināšanas. Jauniešiem šķita īpaši 

saistoši un vērtīgi apgūt cilvēku 
uztveres tipus un to raksturīgās ie-
zīmes. 

Pagaidām projekts ir viduspos-
mā. Jauni iespaidi un zināšanas ir 
vēl tikai ceļā. 

Turpinājums sekos!

Projekts “Kompeten-
cES” tiek līdzfinansēts 

Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta 

departamenta 
Sabiedrības integrācijas 

programmas ietvaros”.

Kā es nesu Jēkabpils vārdu Strasbūrā

savas  prezentācijas pacienāju visus 
ar “Laimas” šokolādi. Bija patīkami, 
ka manu darbu uzslavēja kā ļoti no-
zīmīgu Eiropas mērogā. 

Sekoja uzdevums izgriezt no pa-
pīra lielu zvaigzni un uz tās uzraks-
tīt, kā svinam Ziemassvētkus savā 
valstī un ģimenē, kā arī par iespai-
diem Strasbūrā. Pēc tam mēs brau-
cām uz Strasbūras katedrāli, kura  ir 
vislielākā smilšakmens būvē pasaulē 
un pieder pie izcilākajām katedrā-
lēm Eiropas arhitektūras vēsturē.  

Kopīgi visa grupa devāmies uz  
Ziemassvētku tirdziņu, izbraukumā 
ar kuģīti pa kanāliem,  vērojot Stras-
būras arhitektūru, un  noslēguma  
vakariņas baudījām restorānā.  
 Trešā diena Strasbūrā  bija  mūsu 
rīcībā. Mēs ar tēti staigājām pa Stras-
būras ielām un vēlreiz apmeklējam 

Ziemassvētku tirdziņu. Vakarā ar 
autobusu devāmies uz Frankfurti, 
lai atgrieztos mājās.   
  Piedaloties  konkursā,  es labāk 
izpratu Eiropas kultūras mantojuma 
vērtības. Pārliecinājos, ka ar neatlai-
dību un vecāku atbalstu var daudz 
ko apgūt.  Man prieks, ka es ar savām 
angļu valodas zināšanām (paldies 
skolotājai Ingai Tulinskai) un prasmi 
informātikā (paldies skolotājam Ju-
rim Gaigalam) veiksmīgi tiku galā ar 
elektronisko saziņu ceļojuma laikā, 
labi angļu valodā  prezentēju savu 
darbu un  izpildīju tulka lomu tētim.    

2018. gads man un maniem vecā-
kiem bija ne tikai Latvijas valsts 100.
jubilejas, bet arī   Eiropas kultūras 
mantojuma gads, kura devīze ir 
“Mūsu mantojums – pagātnes un 
nākotnes satikšanās”.

Raivis Eiroparlamenta sēžu zālē.                                         
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InGrīda kroIče, prIežMaLaS MaZ-

puLka vadītĀja

Izmantojot Latvijas Mazpulku 
iniciatīvu konkursa iespējas vietē-
jiem un reģionālajiem mazpulku 
pasākumiem 2019.gadā, mācību 
gada nogalē Aglonas novada maz-
pulku salidojumā kopā pulcējās 
trīs mazpulki - Grāveru, Šķeltovas 
un Priežmalas. Visi satikāmies 
“Zemeņu Krastiņos”.  
     Izejot atraktīvo “Dieva dārza 
taku”, pasākuma dalībnieki iepazi-
nās ar ūdens spēku, ārstniecības 
augiem, kokiem. Takā mazpulcē-
nus patīkami pārsteidza pati lauku 
mājas saimniece Anita Reščenko 
ar akordeona skaņām un sirsnīgo 
uzņemšanu. No mammas neatpa-
lika arī viņas meitas: ‘Meža burve 
Patrīcija, kura cienāja visus ar da-
bas velšu pīrāgu un ārstniecības 

augu tēju, un Meža laumiņa 
Amanda, kura savukārt cienāja ar 
puķu un koku lapu čipsiem.

‘’Zemeņu Krastiņu” meitenes 
bija īpaši piestrādājušas pie sava 
vizuālā veidola, kas radīja īpašu 
noskaņu. 

Patrīcija un Amanda ir aktīvas 
Priežmalas mazpulka dalībnieces, 
kuras jau sen pieradušas dzīvot 
saskaņā ar dabu un prot radoši 
dalīties ar savām prasmēm un zi-
nāšanām, iepriecināt arī ar skanī-
gajām balsīm.

Mazpulku salidojuma dalībnie-
ki izbaudīja slotiņu masāžu, dažā-
das kustību aktivitātes, kuru laikā 
varēja izmēģināt veiklību, piemē-
ram , lecot pāri ugunskuram. Ik-
vienam lauku mājas ciemiņam bi-
ja iespēja ieklausīties pašam savā 
balsī, pieskarties un apķert koku, 
sajūtot tā vareno spēku. Radošajā 

darbnīcā skolēni radīja mākslas 
darbus no dabas materiāliem, ku-
ros dominēja ‘’maija karalienes” - 
pienenes. Lauku mājas burvību 
arī varēja izbaudīt, pabarojot 
Amandas lolojumu – vistiņas un 
gailīti. Atvadoties katrs tika pie 
oriģināla zemeņu zīmoga uz ro-
kas.

Svētku sajūtu radīja jau pati ko-
pā būšana, tam pievienojās vēl iz-
zinošas aktivitātes brīvā dabā. 
Skolēni iepazinās ar biznesa iespē-
jām laukos, pārliecinoties, ka tepat 
Latvijā ir iespēja dzīvot un pelnīt. 
Esmu pārliecināta, ka lielākā daļa 
šī pasākuma dalībnieku paliks dzī-
vot un strādāt Latvijas  laukos, ce-
ļot mūsu valsts kopējo labklājību.

Esam ļoti pateicīgi Anitai Reš-
čenko par atsaucību un sirsnīgo 
uzņemšanu un biedrībai “Latvijas 
Mazpulki” par finansiālo atbalstu. 

Tikšanās “Zemeņu Krastiņos”

    Biedrības  “Latvijas Mazpulki “ padome Latvijas Mazpulku valstiskās 
audzināšanas programmas ietvaros organizēja ideju konkursu “Vietējo 
un reģionālo mazpulku pasākumu atbalsts 2019. gadā”. Par daudzām jau 
notikušajām aktivitātēm vari lasīt šeit publicētajos materiālos. 

jĀnIS bērtIņš, 29. ZIeMeru 

MaZpuLka vadītĀjS, konkurSa 

oRgAnizAtoRS

20. jūnijā nometnē “Raibā nedē-
ļa” norisinājās ikgadējais konkurss 
“ Zemes dēls un Zemes meita”. Šo-
reiz par godu Brīvības cīņu simtga-
dei konkursa pirmā - teorētiskā 
daļa bija veltīta patriotiskiem jau-
tājumiem un uzdevumiem. Prak-
tiskajā daļā noritēja divas nodarbī-
bas: pirmajā  dalībnieki apgleznoja 
māla vāzes un gliemežvākus, bet 
otrajā šuva iepirkumu maisiņus un 
tos apdrukāja. Tika iekārtota izstā-
de. Trešā daļa bija konkursa mājas 

darbu prezentācija par tēmu “Es 
eju uz tirgu iepirkties”, demonstrē-
jot pašu gatavotus iepirkumu mai-
siņus un citas lietas, lai mazāk ie-
pērkoties tiktu izmantoti plastma-
sas izstrādājumi. Noslēgumā noti-
ka mākslinieciskās pašdarbības 
priekšnesumu skate - konkurss.  
Neatkarīga žūrija vērtēja konkursu 
un piešķīra balvas un pateicības 
rakstus labākajiem. 

Par 2019. gada Zemes dēlu tika 
nominēts Rihards Bumbišs, bet 
Zemes meitas tituls tika piešķirts 
trim konkursa dalībniecēm – Sofi-
jai Forsterei, Laimai Zvirbulei un 
Mārai Apsītei.

Arī šovasar Bejā – 
“Raibā nedēļa” 
Ineta pūpoLa, noMetneS vadītĀja 

Skolēni vasaras brīvlaikā ir ga-
tavi aktīvai un radošai darbībai, 
vēlas interesanti pavadīt laiku un 
aizraujoši atpūsties, apgūt jaunas 
zināšanas un prasmes sevis piln-
veidošanā.   

Jau desmito gadu 30 Alūksnes 
novada  skolēniem bija iespēja pa-
vadīt laiku no 17.  līdz 21. jūnijam 
vasaras nometnē “Raibā nedēļa” 
Bejā.  Šeit ieradās arī mazpulku 
dalībnieki no Bejas, Strautiņiem 
un Ziemeriem. Tas bija aizraujošs 

notikumu ceļojums piecu dienu 
garumā, kurā katrs dalībnieks ap-
guva vērtīgas prasmes, iemaņas, 
jaunas zināšanas un atklāja sevī 
jaunas personības īpašības, kas 
noderēs ikdienā un citās dzīves si-
tuācijās.    Nometnes da-
lībnieki piedalījās dažādās darbnī-
cās, vairāk iepazina sevi un citus 
teātra sporta spēlēs, kā arī  apgūs-
tot jaunus deju ritmus, apglezno-
jot māla traukus, šujot iepirkumu 
maisiņus, gleznojot un zīmējot da-
bā, veidojot no vecām grāmatām 
interesantus dekorus. Saistošas ak-

tivitātes piedāvāja  dabas laborato-
rija, kurā tika  iepazīsti augi,  vācot 
tos  tējai. Protams, visi arī  aktīvi 
sportoja. Ekskursijā  uz Alūksni 
nometnes dalībnieki  iepazina  
mūsu novada centra kultūrvēstu-
riskās vietas.     

Nometnē jau tradicionāli noti-
ka  konkurss  “Zemes dēls un  Ze-
mes meita”. Kopā aizvadītajās die-
nās piedāvātie uzdevumi un akti-
vitātes stiprināja nometnes dalīb-
nieku savstarpējās attiecības, 
prasmi darboties individuāli un 
komandā.

Zemes dēls un Zemes meita 2019



 ◆ 2019. GADA JūLIJĀ ◆                                                                                                           ar LaIMeS ĀboLIņa LapIņu IkdIenĀ un SvētkoS  ◆ 11

Mācāmies darot
Inta baLčūna, 485.annenIeku 

un bērZupeS MaZpuLku vadītĀ-

ja

“Mācāmies darot!” – šādu no-
saukumu savam šīgada vietējās 
iniciatīvas projektam izvēlējās An-
nenieku un Bērzupes mazpulku 
dalībnieki. Viņi nolēma apgūt de-
rīgas iemaņas, lai varētu ieprieci-
nāt paši sevi un savus mājiniekus.                         
29.maijā Bērzupes skolas mikro-
autobuss 14 abu skolu mazpulcē-
nus aizvizināja uz Jaunpils pagasta 
Struteles “Graudiņu” mājām, kur 
darbojas biedrība “7 BALLES”. 
Mūs laipni uzņēma saimnieki 
Kaspars Brikulis un Anete Krūmi-
ņa. Ar lielu aizrautību katrs veido-
ja savu krāsaino  sveci no daudz-

krāsu  parafīna gabaliņiem apaļās 
vai garenās formiņās, pēc tam pār-
lejot ar izvēlētās krāsas izkausēto 
parafīnu. Kamēr sveces sacietēja, 
mazpulcēni mācījās uzzīmēt un  
izzāģēt  katrs sava vārda interesan-
tas formas burtiņu. Visus ieprieci-
nāja iespējas radošajām izpaus-
mēm. Kāds pārsteiguma prieks 
bija bērnu acīs, kad katrs ieraudzī-
ja savu radošo veikumu- savu uni-
kālo sveci, kādas otras nav pasau-
lē!    
 Tālāk devāmies uz Bikstu pa-
gasta “Priedaiņu” mājām pie dabī-
gās kosmētikas darbnīcas “Ezer-
vanna” vadītājas Annas Jurgaites, 
kura Vislatvijas  konkursā “Lau-
kiem būt!” ieguva 2. vietu ar savu 
veidoto produkciju.  Annas dar-

bnīca pašlaik atrodas mājas otrajā 
stāvā, kur mazpulcēnus apņēma 
dažādu kaltētu augu smaržu aro-
māts. Iepazināmies ar ziepju un 
citu kosmētisko līdzekļu gatavoša-
nas tehnoloģiju. Katrs varēja ie-
mēģināt roku ziepju gabala sagrie-
šanā mazākos gabaliņos, ko pēc 
tam iesaiņo un gatavo tirdzniecī-
bai. Tomēr pats interesantākais bi-
ja pašiem gatavot  savus krāsaino 
ziepju gabaliņus, piejaucot kaltē-
tus  ziedus un dažādus citus mate-
riālus. Tapa tik daudz skaistu dā-
vaniņu saviem mājiniekiem!  
  Mācību gads abos Annenieku 
pagasta mazpulkos noslēdzās lie-
liski – ar gandarījuma sajūtu par 
padarīto un jaunām prasmēm, kas 
lieti noderēs katram.

LīGa bIerande, jaunpILS-vIeSa-

tu MaZpuLka vadītĀja 

5. aprīlī Jaunpils - Viesatu maz-
pulks aicināja savus tuvākos kai-
miņus un draugus no Kandavas, 
Tukuma, Engures novadiem un 
Bikstu mazpulka uz savu piecu 
darba gadu jubilejas svinībām. 

Nu pasakiet, kur var iemācīties 
visādas dzīves gudrības? Protams,  
darbojoties mazpulkā! Esam lepni 
par saviem labajiem darbiem un 
mūsu mazpulka dalībnieku Demi-
jas Riekstiņas, Daigas Medveckas, 
Elīnas Ķildas, Elīzas Baumanes pa-
nākumiem, īstenojot individuālos 
projektus. Elīnai Rāmavā,  2019.
gada pavasara izstādē – labākais 
jauntrusis. Apsveicam!

 Esam ļoti priecīgi, ka mazpul-
cēnu skaits nav sarucis, bet gan ti-
kai pieaug, un interese par darbību 
mazpulkā ir palielinājusies. Īpaši 
aktīvi ir 1.-6. klašu skolēni.

Spodrības mēnesī visas gudrības 
jāuzspodrina, tāpēc pasākuma lai-
kā mazpulcēni darbojās gan rado-

šajās nodarbībās, gan izspēlēja 
dzimšanas dienas spēli un citas at-
jautības atrakcijas. Un, protams, 
bija disenīte!

Lai svinības notiktu godam, uz 
tām ieradās ķēniņš un ķēniņiene. 
Lomās šoreiz iejutās Jaunpils vidus-
skolas direktors Jānis Liepiņš un 
Jaunpils novada domes priekšsēdē-
tāja Ligita Gintere. Kopā ar mazpul-
cēniem tika izspēlēta šī atraktīvā 
lomu spēle, lai pēc tam varētu teikt 
savu svētku apsveikumu. Kopā ar 
mazpulku vadītājiem abi vēroja 
mazpulcēnu darbošanos un disku-
tēja par mazpulku kustību novados.

Gan direktors, gan domes 
priekšsēdētaja atzina, ka ir ļoti lep-
ni, ka pirms 5 gadiem izdarīja pa-
reizu lēmumu - dibināt mazpulku, 
kas veicina paša bērna aktīvu dar-
bošanos ne tikai nodarbību laikā 
klasē, bet, galvenais, mājās, pava-
dot vasaras lietderīgi, iegūstot gan 
jaunas zināšanas, gan praktiskās 
iemaņas. Abi atzina, ka mazpulcē-
ni zinās darba tikuma vērtību.

Mūsu svētkos ieradās arī mūsu 

Svētkos sedzu lielu sagšu!

sadarbības patneri: Viesatu pagas-
ta bibliotēkas vadītāja Sandra Štei-
na un veikala “Pavards” īpašniece 
Liene Didrihsone, kas mazpulcē-
nus atbalsta ar sēklām.

Ļoti gandarīja ciemiņu  dāvātie 

atraitnīšu stādiņi, kurus iestādījām 
dobē pie skolas ieejas. Krāsainais 
ziedu paklājs priecēja mūs visu pa-
vasari. Paldies par to mūsu drau-
giem! Paldies arī Latvijas Mazpul-
ku padomes priekšsēdētājai Gun-

degai Jēkabsonei par uzmundrinā-
jumu un laba vēlējumiem mūsu 
turpmākajai darbībai.

Augsim Latvijai un centīsimies 
godam nest sava mazpulka un 
Jaunpils novada vārdu!

Iepazīsti Anci un mācies!
MĀra krauLe, 808.puZeS  

MaZpuLka vadītĀja 

 20. maijā 808.Puzes mazpulks ko-
pā ar Valdemārpils un Upesgrīvas 
mazpulkiem  īstenoja projektu “Ie-
pazīsti Anci un mācies!”.   
  Mazpulcēni iepazinās ar Ances 
muižu un rokdarbnieku kopas 
“Paukers” darbiem. Ciemiņi Ances 
rokdarbnieku kopas “Paukers” da-
lībnieku vadībā iemācījās pagata-
vot ziediņus un astoņkājus no vil-
nas dzijas, kā arī nelielus koka su-
venīrus. Sklandraušu cepšanas 
darbnīcā katrs mazpulcēns izcepa 
divus sklandraušus. Vienu nogar-
šoja Ances estrādē pie tējas tases, 
bet otru, skaisti noformētu, aizveda 

uz mājām.  Noslēgumā “Paukera”  
vadītāja Līga Grīnberga visiem da-
lībniekiem pasniedza  Ances 

sklandraušu cepēju cunftes Zeļļa 
diplomus.   

Kopīgās sarunās visi varēja ie-

klausīties ančiņu mēlē, tāmnieku 
dialektā.

 Paldies Ances ļaudīm par nesav-

tīgo palīdzību un Latvijas Mazpul-
kiem par sniegto atbalstu projekta 
īstenošanā!
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anda dZene,vaLdeMĀrpILS 

MaZpuLku vadītĀja
 
Aizvadīts brīnumjauks piere-

dzes un iedvesmas brauciens pa 
Kurzemi, un pozitīvās emocijas  
turpina sist augstu vilni un it ne-
maz negrib norimt.

Šajā semināra braucienā varēja 
piedalīties visi Latvijas mazpulku 
vadītāji. Kurzeme mūs sagaidīja ar 
siltajiem saules stariem un maigu 
vēja pūsmu. Pirmā pietura Pūrē pie 
Gunitas. Kā jau pie kārtīgas nama-
mātes, viss notiek pie kafijas tases un 
steidzīgām sarunām, jo laiks mudi-
na doties uz Rendas pagasta biolo-
ģisko saimniecību “Upmaļi”. Mūs 
sagaida ļoti harizmātiska saimniece, 
tērpusies  linu kleitā, ar dzintara ga-
baliņiem izrotātā lakatā, basām kā-
jām, lai pilnībā izbaudītu un sajustu 
zemes varenību. Saimniece mūs ap-
būra ar zināšanām par augiem, to 
vērtīgajām īpašībām un pielietoja-
mību. Viņas saimniecībā plaša vieta 
atvēlēta dažādiem dārziem. Ārstnie-
cības augu laukā mums tiek de-
monstrēts plakangrieznis, īpaša ierī-
ce kaplēšanai. Arī mums tiek dota 
iespēja izmēģināt to, un mēs to, pro-
tams, izmantojam. Patīkama smarža 
aizved mūs uz milzīgu augu un tēju 
žāvētavu. Tur iegādājamies pa tējas 
kārbai  un atvadāmies no viesmīlī-
gajiem saimniekiem.

Nākamā pieturvieta ir kafejnīca 
pie Ventas rumbas, kuras īpašnieks 
ir pasaules eksčempions riteņ-
braukšanā Romāns Vainšteins. Ie-
turam pusdienas un Pelču mazpul-
ka vadītājas Ainas Zutes vadībā 
dodamies noreibt Kuldīgas krāš-
ņumā. Aina mūs iepazīstina ar tei-
kām par Ventas rumbas rašanos, 
kā arī Kuldīgas raksturīgākajām 
vietām, kā Ē. Valtera piemiņas vie-
tu, Alekšupītes nozīmi pilsētas at-
tīstībā. Ainā varētu klausīties vēl 

un vēl, tomēr nepielūdzamais laiks 
mūs sasēdina autobusā, lai dotos 
uz Paduri.

Padurē mūs sagaida vietējā maz-
pulka vadītāja, smaidīgā Irita Riķīte. 
Kaut arī skoliņa lēnām samazinās, 
var just, ka Irita ļoti nevēlas savu 
mazpulku pazaudēt, un tā saglabā-
šanai pieliek visus sev iespējamos 
līdzekļus. Padures mazpulks šogad 
nodarbojas ar bioloģisko lauksaim-
niecību permakultūras veidā. Tas 
šogad izpaudīsies kā ķirbju audzē-
šana. Liels palīgs, atbalstītājs un at-
spaids ir firma “Amazone”, kas no-
darbojas ar lauksaimniecības tehni-
kas tirdzniecību un servisa pakalpo-
jumiem. Tās vadītāja Baiba Mikāle 
mūs iepazīstināja ar firmas vēsturi 
un nākotnes plāniem. Emocionāla-
jās sarunās varēja just viņas ieinte-
resētību par mazpulcēnu darbību 
un vēlmi sadarbību turpināt. 

Turpmākais mūsu ceļš veda pie 
Padures lavandas audzētājas Teiks-
mas Zvirbules. Teiksma mūs sagai-
dīja kopā ar pieciem mazpulcē-
niem. Tikām iepazīstināti ar lavan-
das audzēšanas noslēpumiem un 
knifiņiem. Uzzinājām, ka ir ne tikai 
neskaitāmas lavandas šķirnes, bet 
ir arī lavandīns, kuram atšķirībā no 
lavandas ēteriskajām eļļām ir daudz 
lielāks kampara saturs. Iegādāja-
mies lavandas stādus, ziedus. No-
degustējām lavandas kēksu. Gardi! 

Nākamā mūsu pietura bija Pa-
dures klēts. Tikām izvadāti pa klēts 
gaņģiem, iepazīstināti ar vēsturis-
kiem faktiem. Galdā tika celtas ba-
da pankūkas ar tikko blenderētām 
zemenēm, koča ar marinētu gurķī-
ti. Un kur tad vēl Intas nepārspēja-
mā keramikas burvība, kā arī Alvi-
la vīna gatavošanas process ar tā 
nenovēršamo degustāciju.

Visam labajam reiz pienāk bei-
gas, un arī mūsu notikumiem ba-
gātā diena gāja uz rieta pusi.

Divas bagātas dienas Kurzemē

Pēc naktsmiera Kazdangas viesu 
mājā un rīta peldes bijām gatavi 
jauniem piedzīvojumiem, ziņām 
un informācijai.

Aizputes mazpulku vadītāja Lie-
ne Cinovska mūs sagaidīja Aizpu-
tes bijušajā Saules dārza teritorijā, 
kuru šobrīd apsaimnieko brīv-
mākslinieks Ģirts Brumsons. Šo-
brīd šis mākslas parks ir ļoti savda-
bīgs, iedvesmojošs un vienlaikus 
pamācošs. Parkā Liene mums stās-
tīja savus iedvesmas stāstus darbā 
ar mazpulcēniem. Jaukos Aizputes 
panorāmas skatus spējām novērtēt 
no atjaunotā ūdenstorņa.

Tālākais mūsu ceļš veda uz Jaun-
lutriņiem pie Ilzes Kļavas un vietē-

jā mazpulka vadītājas Maijas. Turp-
mākajās stundas guvām pamatīgu 
enerģijas lādiņu, jo tikām aizrautīgi 
iepazīstināti ar sadarbības projek-
tiem, labajiem darbiem. Izstaigā-
jām, izspēlējām un novērtējām sa-
jūtu taku un devāmies tālāk uz 
Druvu, kur tikām kārtīgi pabaroti.

Nākošā mūsu pieturvieta – Sal-
dus, Kapelleru nams. Nama saim-
niece Līga, ievadot internetā mūsu 
dzimšanas datus, uzģenerēja kat-
ram savu rakstu, nolasīja esošās 
zīmes, pēc kurām tikām raksturoti. 
No Līgas izjutām tik daudz mīles-
tības, ka gribējās nepazaudēt šā 
mirkļa burvību. 

Daudz labu domu, darbu un  ide-

ju bagātināti, ieradāmies Brocēnos 
pie vietējā mazpulka vadītājas Intas 
Svažas. Viņa mūs ieveda savā valstī-
bā, jā tieši valstībā, jo šeit zem viena 
jumta mazpulcēniem kopā ar citiem 
jauniešiem ir tik daudz telpu. Intai 
ir daudz labu stāstu, viņa prezentēja 
Brocēnu mazpulka darbību, iedves-
moja  un iedrošināja mūs nebaidī-
ties rakstīt projektus. Nogaršojām 
Brocēnu sierus un medu.  

Garīgi piepildīti,  devāmies mā-
jup. Visiem, kuri atrada laiku mūs 
uzņemt, sakām milzīgu paldies! Šīs 
divas dienas bija bagātas ar iedves-
mojošiem cilvēkiem. Varam būt 
un esam lepni par tik zinošiem un 
aizrautīgiem kurzemniekiem.

Vasaras skoliņa Lapmežciemā 
raSMa kanSka, 654.LapMežcIe-

Ma MaZpuLka vadītĀja

Pašā karstākajā laikā - 6. un 7. jūni-
jā  Lapmežciemā notika tradicio-
nālā Tukuma apkārtnes mazpulku 
vasaras skoliņa, kas pulcināja 
sportiskai, radošai un atraktīvai 
kopā būšanai deviņu mazpulku 
dalībniekus no četriem novadiem. 
  6. jūnija rīta pusē visi sešdesmit 
divi dalībnieki piedalījās salidoju-
mā Saulesdārzā, kur strādāja talkā, 
piedalījās dažādās darbnīcās un 
improvizētā izrādē. 

Jau vakara pusē, pēc karstās un 
notikumiem pilnās dienas atgrie-
zušies Lapmežciemā un veikli ie-
kārtojuši telšu pilsētiņu, beidzot 
visi devās uz jūru, kur tika organi-
zētas komandu saliedējošas spēles 
gan ūdenī, gan krastā, bet vakara  
izskaņā - skanīga sadziedāšanās 
pie ugunskura.    
  7. jūnija rīts nometnes dalībnie-
kiem atausa neparasti, jo modināja 

nevis gaiļi, bet gan skaļās kaiju 
klaigas. Tūlīt pēc brokastīm sekoja 
aktivitātes dažādās darbnīcās, kā 
arī Lapmežciema atjaunotā muzeja 
apmeklējums. Bet pēc pusdienām 
- pārgājiens ar uzdevumiem uz Ka-
ņiera ezera Putnu vērošanas torni 
un Niedrāju taku. Nobeigumā 
pirms mielošanās ar kliņģeri katra 
komanda nolasīja savu pārgājiena 
laikā pašsacerēto dzejolīti, katrs 
mazpulks izteica  novēlējumu va-
sarai. Vēlējumi bija  gana dažādi: 
 - Lai vasara ir saulaina un kar-
sta!     
 

- Lai vasara ir ražīga!   
     
   - Lai veiktos visi darbi un būtu 
laiks arī atpūtai!    
    

- Lai odi un dunduri nekož! 
 

Un arī visiem viens: - Uz tikša-
nos Latvijas Mazpulku vasaras no-
metnē Staļģenē!
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Kas ir Kalsnavas arboretums?
Sandra ZavaLe, 117. ļaudonaS 

un 152.MĀrcIenaS MaZpuLka 

vadītĀja

6. jūnijā Ļaudonas un Mārcie-
nas mazpulku dalībnieki  kopā ar 
saviem vecākiem devās izzinošā 
ekskursijā uz Madonas novada 
Kalsnavas arboretumu. Uzzinājām, 
ka arboretums ir 44 gadus vecs un 
sākumā izveidots kā reto augu ko-
lekcijas dārzs, kas, pamazām pa-
plašinājies, pieņēmis jaunus izaici-
nājumus un nu ir viens no populā-
rākajiem apskates objektiem mūsu 
novadā. 

Lai diena raitāk ritētu, sadalījā-
mies pa grupām. Daļa aplūkoja ar-

boretuma kolekciju, uzkāpa skatu 
tornī un varēja baudīt plašo skatu, 
savukārt otra grupa izbaudīja pie-
dāvātās nodarbības. Katrs varēja 
izmēģināt, kā noteikt koka vecu-
mu, gan skaitot nozāģētās ripas ap-
ļus, gan veicot kontroles urbumus 
augošā kokā. Interesanti bija no-
teikt koka augstumu, uzzināt, kā 
atpūsties mežā, nenodarot pāri da-
bai. 

Savukārt ekskursija pa arboretu-
mu bija pārsteigumu pilna: ziedēja 
dažādu nokrāsu rododendri, snieg-
pārsliņu koks, ūdensrozes. Mūs ie-
priecināja peoniju kolekcija – bal-
tas, rozā, sarkanas, koraļļu krāsā, 
gan vienkāršas, gan pildītas. Nu jau 

tā ir tradīcija, ka arboretumā katru 
gadu rīko “Peoniju svētkus”, kur šie 
ziedi priecē apmeklētājus. 

Protams, dienas gaitā uzzinā-
jām, ka ilgs un smags darbs jāie-
gulda, lai iegūtu jaunu egļu šķirni 
vai citas krāsas ziedus peonijai. Arī 
pats darbs arboretumā ir atbildīgs 
un diezgan grūts. Noslēgumā izgā-
jām labirintu, tad varējām doties 
uz ugunskura vietu, lai kopīgi uz-
ceptu desiņas un pārrunātu redzē-
to. Diena pagāja nemanot, un va-
ram teikt paldies projektam “Aug-
sim Latvijai!” par iespēju abiem 
mazpulkiem sadraudzēties, ieprie-
cināt savus vecākus un iegūt jau-
nus draugus un zināšanas.

anda dZene, vaLdeMĀrpILS 

MaZpuLka vadītĀja

Skolas jubile-
jas tējnīca

 Valdemārpils vidusskola 1.jūni-
jā svinēja 70 gadu jubileju. Mazpul-
cēni bija apņēmušies pacienāt sali-
dojuma dalībniekus vienas dienas 
tējnīcā ‘’ Ceriņu laiks “. Šo grupas 
projektu vada Valdemārpils maz-
pulka priekšniece Maija Anete Bet-
nere. Viņas komandā - Agate Eve-
rita Betnere, Artūrs Andrejs Mi-
tenbergs, Renārs Potaševs, Guntra 
Šironova un  trīs brāļi - Jānis, Emīls, 
Raitis Reinis Kalnmani Kalnmaļi. 

Skolas aktu zāle pārtapa par vie-
nas dienas tējnīcu. Gaumīgi bija 
dekorēta telpa, apskatei izlikti ka-
rogs, diplomi un citi mazpulkam 
svarīgi priekšmeti. Nesteidzīgi uz 
ekrāna varēja skatīt skolas vēstu-
riskās fotogrāfijas un, iespējams, 
kādā atpazīt sevi. Tējnīcas viesi va-
rēja  baudīt mazpulcēnu ievākto 
tēju, drogas, dažādus kārumus un 
bija priecīgi un pateicīgi par foto 
mirkļiem. Salidojuma dalībnieki 
pateicības vārdus mazpulcēniem 
atstāja skolas goda grāmatā.  
   Vienas dienas tējnīcu Valdemār-
pilī atkal varēs baudīt pilsētas svēt-
kos, kuri šovasar norisināsies 27. 
jūlijā. 

Lepojamies  
ar Tevi, Artūr!

Ir liels gandarījums, ka  Artūrs 
Andrejs Mitenbergs šopavasar ie-
rakstīja jaunu lappusi Valdemār-
pils mazpulka vēsturē, kā pirmais 
no mūsu mazpulka  iegūdams  Lat-
vijas Mazpulku Goda nomināciju 
“Augsim Latvijai!”. Augsto apbal-
vojumu Artūram 13. jūnijā pasnie-
dza Talsu novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Karols un atbalstītājs 
- zemnieku saimniecības ‘’Saslau-
kas’’ īpašnieks Juris Jāmanis. 

Paldies Artūra vecākiem par 
sniegto atbalstu un ieaudzināto 
darba mīlestību!

Ciemos  
pie Valentīnas

 Talsu pusē savulaik ļoti darbīga 
bija Pūņu mazpulka vadītāja Va-
lentīna Mīlberga. Nu jau vairākus 
gadus viņa dzīvo Laucienas pan-
sionātā. Mēs regulāri ciemojamies 
pie viņas un informējam par jau-
numiem mazpulkos. Viņa mūs sa-
gaida smaidīga, bet   reizē skumīga. 
Kā Valentīna saka, vēl gribētos 
darboties un darboties, bet ir viens 
liels bet … -  spēka pavisam maz. 
  Visiem mazpulku vadītājiem 
sirsnīgs sveiciens no Valentīnas un 
vēlējums būt stipriem, sīkstiem, 
darbīgiem!

Muzeju  
nakts  Talsos 
 
artūrS andrejS MItenberGS

 Es ar prieku arī šogad piedalījos 
Muzeju naktī Talsos, Latvijas 
Lauksaimniecības muzejā. Šī gada 
Muzeja nakts nosaukums bija “Es, 
latvju zemnieks, ticu un ceru!”.  

 Mēs šajā muzejā tirgojāmies 
trešo reizi. Bijām izaudzējuši dažā-
du ziedu stādus. Agates audzētie 
mirtes stādiņi,  tāpat kā rozmarīns, 
bija ļoti pieprasīti. Renārs, Valters, 
Guntra, Laura, Ksenija, Artūrs tir-
gojās ar pašu gatavotiem kāru-
miem. Toms bija sagādājis augu 
tējas. Upesgrīvas mazpulcēni tir-
goja puķu podus, iekuriņus un ci-
tus savus ražojumus.

Mēs piedalījāmies arī muzeja 
apskatē un izmēģinājām lauksaim-
niecības iekārtas. Iepazinām linu 
audzēšanu, novākšanu, mērkšanu 
un pārējo apstrādi. Ceru, ka nākoš-
gad mūs atkal uzaicinās piedalīties 
muzeja aktivitātēs.

Čaklās  
māsiņas

  Maija Anete Betnere savā indi-
viduālajā projektā veidoja ziedu 
vainadziņus un pušķus, kurus tir-
got Līgo vakarā. Jāņu zāles lasītas 
vecāku pļavās un mežā. Viņai palī-
dzēja māsa Agate Everita. Pircēji 
bija iepriecināti, ka, dodoties uz lī-
gošanu, var iegādāties oriģinālus, 
svaigi pītus vainadziņus un krāš-
ņus pušķus.  Tos varēja  arī pasūtīt 
katrs pēc savām vēlmēm.   

Jaunākā māsa Agate Everita arī 
ir ļoti čakla. Viņa regulāri Valde-
mārpils tirdziņā tirgo savu vistiņu 
olas, izaudzētos stādus, ziedus, ķir-
šus. Meitene priecājas, ka ar tirgo-
šanos var palīdzēt lielajai māsai.

Godalgotie 
truši
aGate everIta betnere

 
Jānis, Emīls un  Raitis Reinis Kal-
mani Kalmaļi, Austris Leja un 
Guntra Šironova ir čakli šķirnes 
trušu audzētāji. 

Īpaši veiksmīgs ir Artūrs Andrejs 
Mitenbergs, kurš audzē Burgundas 
šķirnes trušus. Viņam tas labi iz-
dodas, to pierāda piedalīšanās vai-
rākās izstādēs, iegūstot augstu no-
vērtējumu. LŠTAA rīkotajā izstādē 
“Šķirnes trusis – rudens 2018” Rī-
gā, IK Rāmava,  iegūti diplomi  ka-
tegorijā “Labākā jauntrušu kolek-
cija” (Burgundas – 381,5 punkti) 
un “Labākais šķirnes jauntrusis” 
(Burgundas – 95,5 punkti).

Godalgotie truši atraduši jaunus 
saimniekus Mērsragā, Kaltenē, 
Valdemārpilī, Zentenē, Smiltenē, 
Talsu novada Ārlavas pagastā.

8. jūnijā pasaulē nāca astoņi jau-
ni Burgundas šķirnes trusēni, ku-
riem jāsagādā barība ziemai. Siens 
šovasar labi pažuvis, un siena talka 
veiksmīgi aizvadīta.

Mēs protam strādāt!

Muzeju nakts tirdziņā Latvijas Lauksaimniecības muzejā valdemārpilieši 
piedalījās jau trešo reizi.

Jaunieo truškopju siena talka veiksmīgi aizvadīta.

Goda titula “Augsim Latvijai!” nominanta Artūra apbalvošanas ceremonijā.
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krIStīne žILInSka, SējaS un MĀLpILS 

MaZpuLku vadītĀja

12. un 13. jūnijā notika Sējas un 
Mālpils mazpulku sadraudzības pa-
sākums. Sējā ciemojās Mālpils maz-
pulks, kas ir viens no jaunākajiem 
mazpulkiem Latvijā. Draudzējāmies 
un dalījāmies pieredzē.

 Satikāmies Siguldā, kur kopā iz-
braucām ar panorāmas ratu. Tad ar 
skolas autobusiņu nokļuvām pie 
Krimuldas muižas, kur sākās pārgā-
jiens. Ceļā vērojām iepriekšējās die-
nas vētras veiktos postījumus. Lai 
ceļš būtu interesantāks, ejot gar 
Gaujas krastu, komandas veica uz-
devumus.

No Gaujas krasta apskatījām vie-
nu no daudzajām Latvijas Velnalām. 
Tālāk pa Kubeseles dabas taku no-
kļuvām līdz lielajam Runtiņakme-
nim, un tad jau mūs gaidīja viesmī-
līgais namiņš pie Krinmuldas baznī-
cas, kur paēdām pusdienas. Bijām 
veikuši 14 km garu pārgājienu. 

Pie Sējas skolas nokļuvuši, cēlām 
teltis nakstsmītnei. Karstumā vel-
dzējāmies skolas dīķī. Gatavojām 
kendamu no vienkāršas papīra loks-
nes, stresa bumbiņas no baloniem 
un rīsiem. Visa vakara gaitā vārījām 
veselīgo čiekuru sīrupu, kas nonāca 
pašu dekorētās burciņās. 

 Vakariņas gatavojām paši. Tapa 
aukstā zupa, plovs un saldie keksiņi. 
Pēc vakariņām spēlējām spēles. Va-
karā pie ugunskura dziedājām maz-
pulku himnu, un pieci mazpulcēni 
deva svinīgo solījumu. Silto vasaras 
vakaru vēl izbaudījām, izejot skolas 
dabas taku.

Otrās dienas rītā atkal rosīgi dar-
bojāmies skolas mājturības centrā. 
Gatavojām dažāds picas, kārtainās 
mīklas pīrādziņus. Rokdarbu stūrītī 
tapa skaistas dārglietu lādītes. 

Abi mazpulki sadraudzējās, tāpēc 
domājam jau par nākamo tikšanās 
reizi. Projekts izdevies!

Mācāmies  
sadarboties un draudzēties

InĀra GrĀve, krĀSLavaS paMat-

SkoLaS MaZpuLka vadītĀja

Šopavasar 10 Krāslavas pamat-
skolas mazpulcēniem kopā ar 11 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas maz-
pulcēniem radās iespēja tuvāk ie-
pazīt Latgales mākslas un amatnie-
cības centru Līvānos. 

Līvānu Latgales un mākslas 
amatniecības centrā skolēni iepa-
zinās ar ekspozīciju “Amatnieki 
Latgalē 19.gs – 20.gadsimtā.”. Gide 
pievērsa mūsu uzmanību garākajai 
tautiskajai jostai Latvijā (94 m), se-
najām sadzīves lietām, ko latgalieši 
lietoja vēl 19.gadsimtā, piemēram, 
māla traukiem, kuros glabāja pie-
nu. Viņa pastāstīja, kā tika gatavo-
ta sviesta cibiņa. Uzzinājām, ka to 
gatavoja tikai no bērza koksnes, 
nolobot stumbra gadskārtas. Inte-
resi izraisīja stāstījums par pirmat-
nējo „ledusskapi” latgaliešu gau-
mē.

Vēl mazpulcēni apmeklēja eks-
pozīciju “Līvānu stikla muzejs”, gi-
des pavadībā izceļoja pa Līvānu 
stikla fabrikas darba gadiem no di-
bināšanas līdz darbības pārtrauk-
šanai. Īpašu uzmanību skolēni pie-
vērsa stikla ķieģelītim, kas kā pa-
raugs parādīja, kādus ķieģelīšus 
Līvānu stikla fabrika ražoja Brīvī-
bas pieminekļa atjaunošanai Rīgā. 
Grezni stikla trauki un sadzīvē lie-
tojamā tara - tā ir tikai daļa no eks-
pozīcijā izvietotajiem stikla izstrā-
dājumiem. 

Laikā, kad apmeklējām Latgales 
mākslas un amatniecības centru, 
izstāžu zālē varēja redzēt mūsu no-
vadnieku Olgas un Valda Pauliņu 
keramikas darbus – vāzes, podus, 
svečturus.

Īpašu interesi izraisīja stikla pū-
šanas darbnīcas apmeklējums, kur 
skolēnu acu priekšā sava amata 
meistari demonstrēja, kā no nelie-
las izejvielu (sodas, kaļķa un smil-

šu maisījuma) lodītes top brīniš-
ķīgs mākslas darbs – stikla vāze 
pūces formā. Skolēnu acis zibēja,  
sekojot stiklinieku kustībām, vei-
cot apbrīnojamus “trikus”, kamēr 
tapa brīnišķīgs stikla izstrādā-
jums.

Tad vēl velvju pagraba apmeklē-
jums ar interesanto stāstījumu par 
barona Līvena burvju vārdiem, ku-
ri jāsaka vācu valodā, tad atvēršo-
ties durvis uz dārgumu krātuvi. 
Velvju pagrabā vērojām arī izgais-
motu instalāciju „Ūdenskritums”.

Latgales mākslas un amatniecī-
bas centra apkārtne ir gleznaina un 
sakopta. Centrs atrodas Daugavas 
krastos. Mazpulcēni, apskatot šo 
gleznaino vietu, bija sajūsmā. 

Atpūtas laikā mazpulcēni orga-
nizēja spēles un sacensības dabā, 
labāk iepazīstot viens otru.

Paldies Latvijas Mazpulku pa-
domei par finansējuma piešķirša-
nu šai izglītojošajai aktivitātei!

Krāslavieši viesojas Līvānos

Kārķu Meža dienās
ILZe pēterSone, 239. kĀrķu 

MaZpuLka vadītĀja 

3. un 4. maijā Valkas novada 
Kārķu pagastā norisinājās 16. Kār-
ķu Meža dienas, kurās  piedalījās 
510 cilvēki. Jau tradicionāli dalīb-
nieku vidū ir tuvākās apkaimes 
mazpulcēni. Šoreiz Meža dienās 
piedalījās 61 mazpulcēns no Bils-
kas,  Blomes, Ēveles,Kārķiem, Val-
kas un Vijciema.

 Katru gadu Kārķu mazpulcēni 
zīmē Meža dienu logo, šoreiz  par 
interesantāko un labāko tika atzīts 
Sendijas Gagārinas zīmējums gada 
kukainis ods ar grābeklīšiem. 

 Meža dienu pasākumi norisinā-
jās divas dienas. Pirmajā dienā 
mazpulcēni brauca ekskursijā 
“Rencēnmuižas, akmens sveču lie-
šanas un kalēja noslēpumi” un va-
karā piedalījās vakarēšanā “Dibe-
ņu” klētiņā kopā ar koka vilnas iz-
gatavošanas meistaru Robertu To-
ču un dziesminieci Agritu 
Gruzdiņu. Šīs  dienas aktivitātes 
bija vērstas uz senu amatniecības 
prasmju izzināšanu. 

 4. maijā, Latvijas svētkos,  bija 
darbs, izzinošas radošās darbnīcas, 
atraktīva atpūta un tradicionālās 
koka auto sacensības. Mazpulcēni 
kopā ar pieaugušajiem divas stun-
das strādāja 15 darba objektos – at-
jaunoja Kukaiņu viesnīcu, niedru 
mājiņu bebru vērošanai, stādīja 
kokus, izgatavoja putnu būrus, 
mulčēja puķu dobes un veica citus 
darbus. Daudzveidīgas bija a/s 
“Latvijas valsts meži” un RTU stu-
dentu sagatavotās darbnīcas, kurās 
mazpulcēni varēja izzināt Latvijas 
valsts mežu jaunās tehnoloģijas un 
ikdienas darbu. Aizraujošas bija al-
pīnisma atrakcijas un šaušana ar 
profesionālu loku.

Vairāki mazpulcēni bija izgata-
vojuši koka auto un piedalījās jau 
tradicionālajās azartiskajās koka 
auto sacensībās, pārējie bija skatī-
tāji un līdzjutēji.    
    Pasākumu vadīja Valters Krau-
ze. Mazpulcēni, stāstot par paveik-
to objektos  guva pieredzi  saspēlē 
ar profesionālu pasākumu vadītā-
ju. 
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SILvIja dorša, projekta  

vadītĀja

Kādreizējā Valkas rajona terito-
rijā pašlaik darbojas astoņi maz-
pulki: Valkas novada Ērģemē, Kār-
ķos, Valkā un Vijciemā, Smiltenes 
novada Bilskā, Blomē un Variņos, 
Burtnieku novada Ēvelē. Šoziem  
seminārā ar nosaukumu “Mūsu 
mazpulks vakar, šodien, rīt” Valkā, 
novada BJC “Mice”, tikās augstāk-
minēto  Ziemeļvidzemes mazpulku 
vadītājas un aktīvākie mazpulcēni, 
lai kopā analizētu 2018. projektu 
gada rezultātus un  ieskatītos  2019. 
- Latvijas Mazpulku 90. jubilejas 
gada iecerēs un gaidāmajos darbos. 
Seminārs  notika JSPA atbalstītā 
projekta “Mazpulku valstiskas au-
dzināšanas programma” ietvaros. 
Tā norisi  atbalstīja arī Valkas no-
vada BJC ”Mice” .  

Vijciema mazpulka dalībnieces 
Sabīne Lotiņa un Santa Marija Vī-
nupe ir veikušas nopietnu, bet reizē 
arī aizraujošu ceļu no iestāšanās 
brīža mazpulkā un  līdz augstāka-
jam apbalvojumam - Goda nomi-
nācijai “Augsim Latvijai!”.  

Meitenes guvušas bagātu prak-
tiskā darba pieredzi un apguvušas 
arī prasmi veidot projektus, uzstā-
ties ar to prezentācijām forumos. 
Viņas ne tikai strādājušas, audzējot 
un pētot puķes, ogulājus vai dārze-
ņus. Abas ir aktīvi iesaistījušās kā 
mazpulka, tā skolas un Latvijas 
Mazpulku aktivitātēs. Iepazīties ar 
meiteņu pieredzi bija interesanti 
visiem.

Vijciema mazpulku  Anita Loti-
ņa vada jau ilgi un no aizvadītā ru-
dens vada mazpulku arī Bilskā. Vi-
ņas pieredzes stāsts par to, kā orga-
nizē darbu mazpulkā, kā seko pro-
jektu īstenošanai, īpaši ieinteresēja 
kolēģes. Tāpat lietderīgi bija uzzi-
nāt, kā Anita plāno pārējo darbu 
mazpulkā. Bērniem savukārt ļoti 

Mūsu mazpulks vakar, šodien, rīt

Vijciema mazpulku vadītāja Anita Lotiņa dalījās savā darba pieredzē.

Laura GrIbuSte, StoļerovaS 

MaZpuLka vadītĀja

 Tik ātri skrien laiks, ka tu vien-
kārši nespēj ne to tvert, ne noķert. 
Liekas, pavisam nesen pati uzsāku 
darboties mazpulkā “Taurenītis”, 
bet šodien jau dzīvei pieskaros no 
cita skatupunkta.  Izvērtēju to lai-
ku, kad no sešu gadu vecuma rāvos 
būt ik uz soļa  kopā ar mammu un 
vecmammu, iestādīt savu pirmo sī-
poliņu, iesēt sarkanās bietītes vai 
garu vagu ar asterēm, raut ar visu 
spēku nezāles, rušināties zemē un 
gaidīt, kad novākšu pirmo ražu un 
nesīšu 1. septembrī dāvināt skolo-
tājai pirmās asteres.

Šodien esmu cita izaicinājuma 
priekšā, un gribas būt radošai, dar-
boties, neskatoties pulkstenī, kad  
tikai beigt darbu. 

Šī laika bērni ir citādāki. Reizēm 
ar lielām acīm uz visu skatās un 
baidās uzdrīkstēties sēt, rakt, stā-

Vēlos pārsteigt un iedrošināt
dīt, ravēt, izaudzēt un novākt. To-
mēr, kad uzsāc kopā ar viņiem ko 
darīt, acīs iespīd tik laimīgas emo-
cijas un lepnums par paveikto. Un 
tā bija liela motivācija iedrošināt 
bērnus un jauniešus sev apkārt 
kaut kā jauna sākumam. 

Nodibinājām Stoļerovā mazpul-
ku. Nākam kopā, sanākt, plāno-
jam, ko interesantu kopā darīt sa-
vam priekam un sava pagasta 
skaistumam. Startējot iniciatīvu 
konkursā vietējiem un reģionāla-
jiem mazpulku pasākumiem, iece-
rējām pasākumu “Stādi, saudzē, 
audzē!”. Mūsu mērķis ir veicināt 
bērnu un jauniešu neformālās iz-
glītības popularizēšanu mūsdienās 
un skaistas vides veidošanu sev 
apkārt.  

Mazā projektiņa ietvaros pul-
cināsim savā komandā draugus 
no citiem mazpulkiem. Jau esam 
paveikuši skaistus darbiņus: iz-
veidojuši puķu dobi Latvijas 

simtgades svētkiem, šogad ieko-
puši divas dienliliju dobes, iestā-
dījuši košumkrūmus un košum-
kokus.

Man pašai ir ļoti interesanti. 
Kad braucu no pilsētas uz laukiem 
pie bērniem, aizvien domāju, ko 
varu ieteikt jaunu, interesantu un 
mūsdienām aktuālu jauniešiem, 
kā viņus pārsteigt un iedrošināt 
būt radošiem, spēcīgiem un atvēr-
tiem.

 Labi zinu, ka mazpulku kustībai 
ir sen pierādītas vērtības, un arī 
mēs  spēsim tās stiprināt, papildi-
nāsim ar jaunām iespējām. Ļoti 
vēlos, lai maniem mazpulcēniem 
pietiek pacietības  uzsāktos pirmos 
projektiņus, rūpējoties par ar sojas 
pupiņām un krāsainajiem burkā-
niem,  novest līdz rudens projektu 
forumam.

Lai visiem saulaina vasara un 
gandarījuma prieks par darāmo un 
padarīto!

patika aplūkot Anitas demonstrē-
tos, daudzveidīgos radošo darbiņu 
paraugus. Protams, arī kolēģes 
priecājās par lieliskām   idejām, ko 
var izmantot nodarbībās.   
    LLKIC Valmieras biroja lauk-
saimniecības  konsultante Ilona 
Krūmiņa sniedza padomus par  
ķirbju un sojas pupiņu  audzēšanu. 
Vairākus gadus viņa piedalījusies 
mazpulcēnu projektu prezentāciju 
vērtēšanā, tāpēc varēja  dalīties do-

mās par vēroto. 
Mazpulku vadītājas iesaistījās  

diskusijā “ Mazpulka darbs - piere-
dze, pārdomas, priekšlikumi 2019.
gada aktivitātēm Bija iespēja aplū-
kot 11.Valkas mazpulka dalībnieku 
īstenotos junioru, kā arī citu pa-
kāpju un grupas projektus. 

 Īpaši akcentējām 2019. gadu kā 
Latvijas Mazpulku 90. jubilejas ga-
du. Ir svarīgi neaizmirst sava maz-
pulka vēsturi. Piemēram, tikties un 

pierakstīt  atmiņu stāstus no  vadī-
tājiem un arī mazpulcēniem, kuri 
darbojās pēc mazpulka atjaunoša-
nas, jo arī tā jau ir vesture. Mazpul-
cēni šajā laikā mācījās liet sveces 
un gatavoja  dekoratīvu karodziņu 
virtenes ar mazpulku simboliku. 

Vietējā ražotne IGLU mazpul-
kiem radošiem darbiem piešķīra 
pa sainim mākslīgās ādas atgriezu-
mu. 

Noslēgumā  dalībnieki novērtē-

ja aktivitātes. Vadītājas priecājās 
par iespēju dalīties pieredzē, uz-
klausīt idejas. Katram, kurš veic 
šāda tipa darbu, ir svarīgi arī ikdie-
nā rast saiti ar domubiedriem. Sa-
vukārt mazpulcēniem aizvien ir 
interesanti darboties kopā, iepazī-
ties, uzzināt ko jaunu un noderīgu. 
Ir svarīgi, ka bērnos tiek nostipri-
nāta izpratne par piederību biedrī-
bai un savas darbības nozīmīgu-
mu. 

Mazpulcēniem patika strādāt radošajās darbnīcās.Aktīvi ritēja vadītāju  diskusija. 
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Spodra purvIņa, LatvIjaS 

MaZpuLku brīvprĀtīGĀ

ciemos pie  
policistiem un  
ugunsdzēsējiem

12.martā Valsts policijas Jēkab-
pils nodaļā policijas kapteines L. 
Savickas vadībā Ābeļu mazpulcēni 
kopā ar draugiem un aktīvākajiem 
vecākiem izzināja policijas darbi-
nieku ikdienu. Saruna sākās par 
kārtības ievērošanu uz ielas. Bērni 
mācījās pārvietoties pa ceļu, ja tur 
nav īpaši atzīmētas ietves. Savstar-
pējās saruna turpinājās par bērnu 
un vecāku pienākumiem un tiesī-
bām. Pēc tam gandrīz katram gri-
bējās tuvāk iepazīt policista ekipē-
jumu: bruņu vesti,  ķiveri, steku, 
pat pistoli. Ar interesi visi vēroja 
un mācījās pirkstu nospiedumu 
noņemšanu un to, kur un kad tas 
tiek izmantots. Katrs mājās devās 
ar savu pirkstu nospiedumiem un 
pārliecību, ka daudz jāmācās, jābūt 
stipram un veselam, jāmīl sports 
un jāpiedalās dažādās sportiskās 
aktivitātēs. Par to, ka to ļoti labi da-
ra policisti, liecināja daudzie kausi, 
kas izcīnīti dažādās sacensībās. 
 Mazpulcēni ir pateicīgi kapteinei 
L. Savickai  par saistošu diskusiju 
un dāvaniņām par atmiņu no vie-
sošanās policijā, kā arī mazpulka 
dalībnieces  Keitas māmiņai Inesei  
Grišānei par šo  skolēnu brīvdienu 
nodarbību.   
 Savukārt 13. aprīlī, atkal pateico-
ties Keitas mammas Ineses Grišā-
nes uzņēmībai, mazpulcēni un vi-
ņu draugi kopā ar aktīvākiem vecā-
kiem iepazina Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Jēkabpils  
nodaļas darbu. Šeit uz maiņām 
strādā 42 ugunsdzēsēji. Ar interesi 
bērni sekoja  daļas komandiera Dz. 
Cvilikovska un grupas gida J. Fili-
pova stāstījumam, kas tika papildi-
nāts ar iespēju praktiski iepazīties 
ar ugunsdzēšanas transportu un tā 
daudzpusīgo aprīkojumu.Diemžēl 
Jēkabpils ugunsdzēsējiem šis pava-
saris bija ļoti darbīgs. Viņi darba 

Piedzīvojumu pilns pavasaris Ābeļos

ILZe pēterSone, 239.kĀrķu 

MaZpuLka vadītĀja 

Lai iepazītu zvērus un putnus, 
kas dzīvo mums tuvumā, šoziem 
Kārķu  mazpulcēni mednieka Dai-
ņa Pēterēna vadībā devās izzinošā 
pārgājienā “Pa Lustiņdruvas zvēru 
un putnu pēdām” .

Dodoties uz mežu, mazpulcēni 
bija paņēmuši līdzi meža iemītnie-
kiem cienastu – burkānus, riekstus 
un sienu.

Neskatoties uz puteni, pašas pir-
mās izdevās ieraudzīt ūdra pēdas 
pie Ķires upītes, pēc tam mežā at-

radām stirnu, zaķu, lapsas un vāve-
res pēdas. Bērni un pieaugušie, 
kuri bija pievienojušies pārgājie-
nam, atzina, ka izzināt vidi un to, 
kas mums dzīvo tuvumā, ir ļoti in-
teresanti un aizraujoši. Izrādījās, 
ka daudzi no pārgājiena dalībnie-
kiem ūdra un vāveres pēdas redzē-
ja pirmo reizi mūžā.

Protams, pārgājienā pa Lus-
tiņdruvu bērni baudīja arī ziemas 
priekus - pikojās, laidās no kalni-
ņa.

Visi kopā secinājām, ka daba ir 
kā grāmata, tikai tajā jāieskatās un 
jāprot to lasīt.

Pa zvēru  
un putnu pēdām

aktivitātes ziņā ieņēma trešo vietu 
valstī.  Tas nozīmē, ka mūsu ap-
kārtnes iedzīvotājiem jābūt daudz 
uzmanīgākiem ar uguni!

Sāk īstenoties  
pavasara pieteikumi 
2019

Prieks par Ābeļu mazpulka čak-
lajiem darbiem aprīlī! Mazpulcēni 
kopā ar citiem skolēniem piedalī-
jās skolas apkārtnes sakopšanas 
talkā. Īpaši čakli strādāja pirmsko-
las grupas bērni  savas audzinātājas 
un mazpulka vadītājas Sandras 
Utinānes vadībā. Viņiem šī bija 
pirmā lielākā talka. Ļoti liela nozī-
me ir pierast pie kopēja darba kva-
litatīvas un apzinīgas veikšanas. 
Tieši tā sākās apzinīga mazpulku 
darba veikšana! 

Pirmskolēni, kurus atbalsta ve-
cāki, raksta, zīmē un sāk realizēt  
pirmos „Asniņu” projektus. Maza-
jiem ķipariem ļoti patīk skaistās 
projektu veidlapas un apziņa, ka 

viņi realizē savu projektu. Atliek 
novēlēt, lai šī darba griba “asniņos” 
saglabājas visā projekta realizācijas 
garumā un arī vecāki atgādina un 
palīdz! Tie, kuri visu iecerēto veiks 
un rudens darbu skatē par paveik-
to pratīs pastāstīt, saņems sertifi-
kātu par savu pirmo mazpulcēna 
projektu.

Kā labs apliecinājums sešgadīgo 
bērnu iesaistīšanā mazpulku kustī-
bā ir šobrīd jau 4. klases mazpulcē-
ni Kristiāna Pavāre un Luīze Lā-
čplēse, kuras  šopavasar  pastāvīgi 
uzsāk savu sesto individuālo pro-
jektu rakstīšanu un realizēšanu. 
Aug nākamie Latvijas Mazpulku 
Goda nominanti! Apsveicama ir 
Luīzes centība, ieaudzējot zilās viz-
bulītes pie savas pirmās skolas. 
Luīze kopā ar mazpulka draugiem 
tās iestādīja  savā 11. dzimšanas 
dienā. 

Jau pavasarī vairāki mazpulcēni 
uzsākuši realizēt savus projektus. 
Marta audzē redīsus, Raitis un Eni-
ja iecerējuši izaudzēt arbūzus. Kei-
ta rudenī iesējusi cidonijas un ta-

Mazpulcēni izzina policijas darba ikdienu.

Viesos  VUGD Jēkabpils  nodaļā.

Ābeļu mazpulcēni ar prieku stāda un audzē puķes.

gad turpina to   audzēšanu. Raivo 
cenšas izaudzēt skaistu hortenziju. 
Varbūt Raivo pēc gadiem startēs 
konkursā “Rītdienas Sējējs - maz-
pulcēns”? Pirmo soli uz šo konkur-
su Raivo jau spēris, šopavasar ie-
gūstot Latvijas Mazpulku Goda 
nomināciju “Augsim Latvijai”. 

Mazpulcēniem prieku pavasarī 
sagādāja pirms gada stādītie snieg-
pulkstenīši, zilās un baltās vizbulī-
tes, narcises un tulpes Jēkabpils 
Mežaparkā. Viņi tikai lūdz Mež-
aparka apmeklētājus priecāties par 

ziediņiem, ļaut tiem savairotos, bet 
neplūkt. Puķīšu stādīšanu mazpul-
cēni turpina arī šogad un ir pateicī-
gi  Inesei Lapiņai, Ausmai Bukai un 
citiem par puķu sīpoliņu dāvināju-
mu. Mazpulcēni arī čakli papildi-
nāja skolas vāktās makulatūras 
daudzumu un audzēja samtenīšu 
stādus  skolas apkārtnes izdaiļoša-
nai. Šajā vasarā visu mazpulcēnu 
dārzus rotā zemās samtenītes un 
saulespuķes, jo man kā mazpulka 
draugam ir prieks dalīties ar savā 
dārzā ievāktajām sēklām.

InGarS SaMIņš,                                                                                                                                 

kandavaS MaZpuLka daLībnIekS

Februāra sākumā Kandavas Kār-
ļa Mīlenbaha vidusskolas sporta 
stadionā pulcējās no Tukuma ap-
riņķa ieradušies mazpulcēni. Viņu 
nodoms bija skaidrs - izbaudīt jaut-
rību slēpojot, un šo iespēju viņiem 
deva neviens cits kā Kandavas maz-
pulka kolektīvs. Dažāda vecuma 
mazpulcēni vilka kājās slēpju zāba-
kus un slēpes, ņēma rokās slēpju 
nūjas un devās uz todien apsnigušā 
skrejceliņa, lai, slēpojot apļus, ap-
runātos ar sen neredzētiem drau-
giem, labi pavadītu laiku un, tie, 

kas nebija slēpojuši, to iemācītos. 
Pēc nedaudz vairāk kā stundu ilgas 
intensīvas slēpošanas mazpulcēni 
tika aicināti uz skolas sporta zāli, 
kurā tos jau gaidīja cepumi, mājās 
cepti pīrādziņi un karsta tēja. Kat-
ram mazpulcēnam pienācās īpaša 
medaļa un mazpulku atstarotājs 
par viņu centību slēpojot. Pēc tam, 
kad mazpulcēni bija apbalvoti un 
nobaudījuši gardumus, tie tika aici-
nāti spēlēt dažādas spēles.

 Šī sportiskā diena no viesiem 
guva labas atsauksmes, un šādu 
pasākumu iecerēts rīkot arī turp-
māk, bet ar lielāku sparu.

Slēpošana  
Kandavā 2019


