
Mazpulku vadītāji 
ir tikpat zinātkāri 
kā mazpulcēni   

                     20. lpp.

Ne tikai “Ekopē-
diņas” vērtē  
piedzīvojumu 
“Tiešsaistē  
mežā!”         6. lpp.

“PuMPuRS” rullē! 
Lutriņu puiši pie 
Māra Štromberga 
velosipēda12. lpp.

 vasara, rudens, ziema 2020Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts Projektu gads 
– mazliet citāds, 
bet ražens un in-
teresants!   3. lpp.

Rīgas Klubiņa 
brīvprātīgie sa-
ņem simboliskos 
gredzenus  9. lpp.                      

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES 
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 

2020. GADA PROJEKTA 
“AUGSIM LATVIJAI!” IETVAROS.

Kopā tiešsaistē

GuNdEGa JēKabSoNE, LaTviJaS 

MazPuLKu PadoMES PRiEKŠSēdē-

TāJa 

  Jau otro reizi avīze „Mazpulks” 
pie saviem lasītājiem nonāk ar Lat-
vijas Pasta starpniecību. Tāpat kā 
iepriekš, avīzi nosūtām visiem 
mazpulkiem, saviem draugiem un 
atbalstītājiem, kā arī citām skolām. 
Ļoti ceram, ka mūsu daudzveidīgie 
darbi rosinās iesaistīties mūsu ak-
tivitātēs un, iespējams, veidot jau-
nus mazpulkus. 

Arī turpmāk mazpulkiem, brīv-
prātīgajiem, sadarbības partne-
riem nosūtīsim savu avīzi bez 
maksas.  

 Šajā avīzē lasiet par mūsu dar-

biem, piedzīvojumiem, izaicināju-
miem vasaras izskaņā un rudenī. 
Vasaras izskaņā mums izdevās da-
ži brīnišķīgi kopā būšanas pasāku-
mi, tomēr rudens jau atnāca ar de-
vīzi “Kopā tiešsaistē”. Atkal un at-
kal gribas teikt: “Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies!”

 Šis ir laiks, kad radošums, izzi-
ņa, jauna mācīšanās, pārmaiņu va-
dība strādā ar pieckāršu slodzi, ik 
mirkli meklējam jaunus risināju-
mus, lai saglabātu kopības sajūtu, 
esot attālumā. 

Par to, kā mums veicies līdz šim, 

lasiet šajā avīzē. Mazpulku turp-
māko attīstību veidosim kopā, ģe-
nerēsim jaunas idejas, darīsim jau-
nus darbus un rakstīsim par to 
nākamā gada avīzēs!   

Atgādinām, ka 2021. gadam  ir 
iespējams avīzi abonēt Latvijas 
Pastā par pavisam simbolisku cenu 
– 3,00 EUR/ gadā par 3 izdevu-
miem. Aicinām mazpulcēnu ģime-
nes, draugus un atbalstītājus abo-
nēt avīzi Latvijas Pastā.  
  Laimīgu, radošu, darbīgu Jauno 
gadu!

Līdz 27. decembrim avīzes “Mazpulks” abonēšanu iespējams noformēt www.abone.lv

zaNE ŠTEiNbERGa

27. augustā vairāk nekā 170 
mazpulcēni un 34 mazpulku vadī-
tāji no visas Latvijas K. Ulmaņa 
dzimtajās mājās “Pikšas” pulcējās 
konferencē “Jauniešu uzņēmējdar-
bība laukos”.

Konferences ievadā par godu 
Kārļa Ulmaņa 143. jubilejai jaunie-
ši ‘’Pikšu” pagalmā veidoja tradi-

cionālo ziedu paklāju, šoreiz par 
tēmu “Ražas grozs”.

Konferences laikā tika organizēts 
hakatons «Young Climathon», lai 
īsā laikā radītu idejas «zaļā» dzīves-
veida iedzīvināšanai un aktīvākai 
jauniešu iesaistei dažādos procesos. 
Ideju radīšanā viņi izmantoja zinā-
šanas un metodes, ko nodrošināja 
Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) šogad sāktā programmā 

«Young Innovators».
Mazpulcēni risināja vairāku uz-

ņēmumu un organizāciju definētas 
problēmsituācijas, kas saistītas ar 
pārtikas atkritumu apjoma samazi-
nāšanu, vietējas izcelsmes pārtikas 
produktu noieta veicināšanu, aktī-
vāku jauniešu iesaisti kultūrvēstures 
aktivitātēs, dažādām izglītības akti-
vitātēm, veicinot skolā apgūto zinā-
šanu un prasmju lietošanu dzīvē. 

Problēmsituācijas piedāvāja 
energouzņēmums «Enefit», biedrī-
ba «Latvijas Mazpulki», Pasaules 
Dabas fonds, Latvijas Augļkopības 
asociācija, muzejs «Pikšas» un sko-
lu programma «Dzīvei gatavs».

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2020. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros

Jauniešu uzņēmējdarbība laukos
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aRTūRS aNdREJS MiTENbERGS

19. oktobrī Latvijā tika atzī-
mēta Pasaules talkas diena. Tās 
laikā Valdemārpilī tika   atklāts 
pirmais Laimes koku parks 
Latvijā. Šajā notikumā piedalījās 
Valsts prezidents Egils Levits.

“Šodien mēs esam sapulcējušies 
Valdemārpilī, lai atklātu pirmo 
Laimes koku parku Latvijā. Laimes 
koku parks ir daļa no Lielās Talkas 
kustības, un tas ir latviešu devums 
pasaulei. Šī ir ilgtspējīga kustība, 
kas ir sākusies tieši Latvijā, un to 
pārņēmušas jau 180 valstis visā pa-
saulē,” teica Valsts prezidents. “Stā-
dot Laimes kokus, es aicinu ikvie-
nu padomāt par to, ko mums nozī-
mē zaļums un zaļa Latvija.”   
   Mums, Valdemārpils mazpul-
cēniem, tas bija viens no gada no-
zīmīgākiem notikumiem. Mēs bi-
jām  izaudzējuši ozoliņu, un Lai-
mes koku parkā pie vidusskolas to 

“Rītdienas sējējs – 
mazpulcēns 2020”  
ir Oto Lūsis

Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs 2020” balvu 
nominācijā “Rītdienas sējējs - 
mazpulcēns” saņēmis Daugma-
les mazpulka ‘’Dzirkstelīte’’ 
dalībnieks Oto Lūsis.

 
                   • • • 
Oto mazpulkā “Dzirkstelīte” ak-

tīvi darbojas no 2015.gada.  Visa 
Lūšu ģimene ir ļoti darbīga un ak-
tīva, radina bērnus pie darba savā 
saimniecībā. Visi trīs brāļi Oto, 
Raivo un Rodrigo biznesa projektu 
ietvaros audzēja Šalotes sīpolus, sī-
polus Latvijas karoga krāsās, krā-
sainos burkānus. Tie bija grūti un 
darbietilpīgi projekti.  Nebaidoties 
no grūtībām,  arī šogad izvēlējās 
biznesa projektu “Pupiņas”. Visi 
trīs atbildīgi uzrauga arī četrgadīgo 
brāli Arvi. Īpaši jāuzteic Oto spēja 
savienot skolas absolvēšanu ar biz-
nesa projekta veikšanu un darbu 
saimniecībā.

Oto bija grupas vadītājs projek-
tam “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos”  par latviešu strēlnieku, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Jā-
ni Reingoldu. Sagatavotie materiāli 
nodoti skolas muzejam, kur  Oto ir 
gids. 

Vecāki Rita un Aivars  bērnus 
ļoti atbalsta, mudina strādāt  un 
palīdz nokļūt  uz dažādām ārpus-
skolas un mazpulku aktivitātēm. 
Arī vecmāmiņa Beatrise ir klāteso-
ša visos ģimenes notikumos. Visa 
ģimene piedalās pagasta māksli-
nieciskajā pašdarbībā un sabiedris-
kajā dzīvē.. Brāļi  trenējas brīvajā 
cīņā,  ar augstiem rezultātiem pie-
dalās sacensībās Daugmalē, citur 
Latvijā un ārpus tās.   
  Oto aktīvi piedalās sava un Lat-
vijas Mazpulku pasākumos gan kā 
dalībnieks un organizators. Katru 
darbu veic ar lielu atbildību un ne-
kad neatsaka palīdzību. Oto labāk 
padodas praktiski veicamie darbi, 
patīk strādāt ar koku.. Prieks, ka  
savu nākotni viņš vēlas saistīt ar 
lauksaimniecību, mācības  turpi-
not Vidzemes Tehnoloģiju un di-
zaina tehnikumā par spēkratu me-
hāniķi, un grib dzīvot  Latvijā!

                  
                    • • •
Sveicam čaklo mazpulcēnu! Lai 

darbi sokas arī turpmāk! 
Sirsnīgs sveiciens arī abām maz-

pulka vadītājām - Zinaidai Matiso-
nei un Zanei Miķelsonei! 

LEPOJAMIES! 

Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs 2020” nominā-
cijā “Rītdienas sējējs – mazpulka 
dalībnieks” šogad piedalījās arī 
Valdemārpils mazpulka dalīb-
nieks Artūrs Andrejs Mitenbergs 
un 29.Ziemeru mazpulka dalīb-
niece Sanija Cīrule. 

Abi jaunieši saņēma Zemkopī-
bas ministrijas Pateicības. Latvijas 
Mazpulku padome no Amerikas 
latviešu ziedojumiem mazpulku 
darba atbalstam viņiem piešķīra 
veicināšanas prēmijas. Lūk, kā 
abus jauniešus raksturo tie, kas ik-
dienā ir kopā ar viņiem un labi pa-
zīst!

 Jānis Bērtiņš,  
29.Ziemeru mazpulka vadītājs:
- Sanija sešus  gadus, kas aizva-

dīti  29. Ziemeru mazpulkā, īste-
noja un Vidzemes Mazpulku foru-
mos prezentēja ļoti labus projektus, 
guva pozitīvas  atsauksmes un 

godalgotas vietas. Projekti, saistīti 
ar dārzeņu audzēšanu, bija visinte-
resantākie. Tāpat izdoma, plānoša-
na un darbs pie savas sētas sapoša-
nas. 

Sanija mazpulkā aktīvi organi-
zēja sportu, darbojās kā sekretāre, 
atbildīgi veica dažādus citus pie-
nākumus. Aizvien - sabiedriska, 
draudzīga, pieklājīga. Meitene labi 
dzied, zīmē, ar gaumi darina rok-
darbus, aktīvi piedalās pagasta 
kultūras dzīvē.  Skolu Sanija bei-
dza ar labām sekmēm. Priecājos, 
ka aktīvā darbošanās mazpulkā 
sekmējusi to, ka Sanija kļuvusi par 
aktīvu, darboties gribošu, lielisku 
jaunieti

Agate Everita Betnere,
Valdemārpils mazpulka dalīb-

niece:
- Artūrs Valdemārpils mazpulkā 

darbojas no 3.klases, īstenojis da-
žādus individuālos un grupas pro-

jektus. Viņš ir mazpulka priekšnie-
ka vietnieks, kasieris un mūsu 
mazpulka Facebook lapas izveido-
tājs. No 2017.gada viņš nodarbojas 
ar šķirnes trušu audzēšanu, iesais-
tījies “Trušmīļu skolā”, piedalījies 
izstādēs un ieguvis godalgotas vie-
tas. 2019.gadā viņš saņēma Latvi-
jas Mazpulku Goda nomināciju 
“Augsim Latvijai”.

Artūrs regulāri piedalās labdarī-
bas akcijās dzīvnieku patversmei 
“Ausma” un “Uzdāvini valdemār-
pilietim bērzu sulu pavasarī, ābolu 
sulu rudenī!”. Viņš aktīvi populari-
zē mazpulka darbību skolā, pilsētā, 
novadā. 

Artūrs šogad uzrakstīja un Tal-
su novada jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkursā veiksmīgi aizstāvē-
ja projektu “Prāta kolosālās iespē-
jas”. Mēs visi un  vadītāja Anda no 
sirds priecājamies, ka viņš piedalī-
jās “Sējēja” konkursā! 

Esam lepni par Artūru un Saniju!

Skolotāja Tekla Voiteka apbalvota 
ar Triju zvaigžņu ordeni 

Latvijas valsts svētku priekšva-
karā par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā apbalvota ar 
Triju Zvaigžņu ordeni un iecelta 
par Triju Zvaigžņu ordeņa kava-
lieri Tekla Voiteka, bijusī ilggadē-
jā Daugavpils novada Špoģu 
vidusskolas, Daugavpils 12. 
vidusskolas mājturības skolotāja, 
Špoģu mazpulka vadītāja.

  Skolotāja Tekla Voiteka 1997. 
gada maijā atjaunoja Špoģu maz-
pulku, kurš darbojās laikā no 1935. 
līdz 1940. gadam. Viņa apkopoja 
kādreizējo mazpulcēnu atmiņas, 
veidoja mazpulka vēstures liecības. 
Mazpulcēniem skolotāja iemācīja 
vērtīgas dzīves prasmes, darba mī-
lestību un atbildību,  mācīja katru 

pienākumu paveikt pēc labākās 
sirdsapziņas. Kopā ar mazpulcē-
niem piedalījās Latvijas Mazpulku 
nometnēs, konkursā “Mācos saim-
niekot!” un citās aktivitātēs.  
  Ikvienu pārsteidz skolotājas 
enerģija, vitalitāte, sirds siltums, 
spēks un pārliecība, ar kādu viņa 
darbojās un darbojas vietējās sa-
biedrības, Latgales un Latvijas labā. 
Viņa vienmēr ir bijusi aktīva sa-
biedriskās un kultūras dzīves at-
balstītāja. Tekla Voiteka ir piemērs 
tam, kā patiesi mīlēt savu dzimto 
zemi, saglabāt patriotismu un būt 
nesavtīgai sava darba darītājai. 
 Latvijas Mazpulku saime sveic cie-
nījamo skolotāju ar saņemto atzi-
nību!

Valdemārpilī – Laimes koku parks 

iestādījām  kopā ar Valsts prezi-
dentu.  

Man bija pie mikrofona jāpasa-
ka  mūsu izdomātais vēlējums. 

Lūk, mūsu vēlējums:“Ozols ir ko-
ku varenākais vārds. Lai aug, do-
dot spēku un gaismu mazpulcē-
niem un pilsētas ļaudīm!”
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Kur tu biji Miķelīti, 
Ka darbiņus nedarīji?
Saimniece raušus cepa, 
Tur pagāja visa diena.

SPodRa PuRviņa

Pagalmā pie Ābeļu pamatskolas 
Rudens saulgriežu laikā valdīja tir-
gošanās rosība. Visiem  tirgotājiem, 
kā tas pienākas lielajos tirgos, bija 
jāizņem  tirdzniecības atļaujas. Tir-
gus prece bija daudzveidīga. Sākot 
no pašu roku darinātām rotas lie-
tām, no dzērvenēm, sulām, ievārī-
jumiem, konservētiem dārzeņiem 
līdz auksti spiestai rapšu eļļai. Mani 
kā pircēju patīkami pārsteidza 
mazpulka dalībnieces Luīzes Lāč-
plēses izdomā, tirgojot savu preci.

Ābeļu mazpulka vadītāja Sandra 
Utināne daudz darījusi, iedrošinot 
un atbalstot savus mazpulcēnus šī-
gada projektu īstenošanā. Un šajā 

dienā tika vērtēti mazpulku īsteno-
tie projekti.

Luīze Lāčplēse mazpulkā darbo-
jas no pirmskolas vecuma –  jau 
septīto gadu. Katru gadu pieaug vi-
ņas projektu sarežģītība.  Šīgada 
projekta tēma ir “Permakultūra”. 
Luīze centās izaudzēt  kartupeļus 
un bietes, tās pie stādīšanas un sē-
šanas noklājot ar divgadīgu sienu.  
Dīgšanas process ieilga. Kartupeļi 
izauga labi, bet bietes - nē. Infor-
mācijas par šīs metodes izmanto-
šanu ir maz. Luīzei ļoti interesē 
tuvāk iepazīties ar cilvēkiem, kuri 
nodarbojas ar permakultūru. Mei-
tene ir apņēmības pilna pētījumus 
turpināt nākamajā gadā.. 

Septīto individuālo projektu īs-
tenojusi arī Kristiāna Pavāre. Viņas 
truši ir pateicīgi kopējai.  Māsiņa 
Dārta mācās tikai 1.klasē, bet jau 
izstrādājusī otro projektu, šogad 
audzējusi arbūzus. 

 Par sava dārza skaistumu  rūpē-
jās Keita Frīdmane, audzējot sau-
lespuķes. Pateicīgi Keitai par sau-
lespuķu audzēšanu ir putniņi, ku-
riem ļoti garšo šīs sēkliņas.

Enija Drazdovska izaudzējusi 
garšīgas paprikas. Priecīga par savu 
veikumu arbūzu audzēšanā ir Emī-
lija Safronova. Viņa arī rūpīgi fik-
sējusi datus no pirmajiem ziediem 
līdz pat ražas novākšanai. Arbūzus 
meitene salīdzināšanai audzēja plē-
ves tuneļos un uz lauka.

Paldies jāsaka aktīvo mazpulcē-
nu vecākiem par  pavasarī  noslēg-
to līguma saistību ar bērnu izpildi 
vasarā! 

Prieks, ka iepazīties un vērtēt 
jaunāko mazpulka dalībnieku vei-
kumu bija ieradies Ābeļu mazpul-
ka Goda nominants, tagadējais 
Ventspils tehnikuma 2.kursa stu-
dents, topošais elektrotehniķis 
Raivo Stūrmanis.  

Rudens saulgrieži Ābeļos

Sandra Utināne un mazpulcēni mielojas ar Emīlijas Safronovas izaudzēto 
arbūzu.

voLdEMāRS baRENS, 286. bāRbE-

LES  MazPuLKa  vadīTāJS  

Bārbeles  mazpulkā  trešo gadu  
darbs  notiek  divās  grupās. Bārbe-
les  centrā  dzīvojošie  mazpulcēni  
nodarbībās tiekas skolas brīvajās  
dienās  un  vasarā. Otra  grupa  dar-
bojas  Bārbeles  zēnu  skolā, kurā  
nodarbības  notiek  darba  dienās.

Vasarā  mazpulcēni  strādāja  pie  
saviem  individuālajiem projek-
tiem. Taču notika arī kolektīva  
darbība, jo  tika īstenoti trīs grupas  
projekti.  Grupu  projektos  notika  
pieci  braucieni  ar  velosipēdiem,  
divas tikšanās  un darbs  ar  dato-
riem  pagasta  muzejā. 

Lai  izpētītu  pagasta ūdeņus, no-
tika  grupas  projekts  “Upes  un 
strauti  Bārbeles  pagastā”, kuru  va-
dīja  mazpulka  priekšnieks Armands  
Pīpiņš.  Piekto  gadu piedalījāmies  
grupu projektu  konkursā  „Latviešu  
karavīrs  laikmeta  griežos”, un   trešo  
gadu  šo projektu  veiksmīgi   vadīja  
Ričards  Kamerovskis.  Pēc Vecum-
nieku  novada  tūrisma  darba orga-
nizatores Airas Odingas  ieteikuma  
grupas  projektā „Velosipēdu  tūris-
ma trase” izstrādājām  tūrisma  
maršruta projektu  10 km garumā. 
Projektu  vadīja  Edgars  Kļaviņš.

Augusta  beigās  grupu  projekti  
bija  pabeigti, un aktīvākie  dalīb-
nieki  devās  ekskursijā  uz  Jaunjel-
gavu un Skrīveru  dabas  parku. 
Ceļoties  pāri  Daugavai, pārcēlājs  
atļāva  zēniem pašiem vadīt  kuģi 
„Baltā  kaza”. 

27. augustā  novada  dome  
mums piešķīra autobusu, lai mēs 
varam   piedalīties  Latvijas  Maz-
pulku  organizētajā  pasākumā  K. 
Ulmaņa muzejā „Pikšas”. 

 5. septembrī Ausekļu  dzirnavu  
muzejā  notika  tradicionālie Pļau-
jas  svētki.  Vienpadsmit  mazpulcē-
ni  izstādīja  savu  veikumu indivi-

Izziņas, darba  
un līdzdalības pilns gads

duālajos  projektos.  Pēc  tradīcijas  
mazpulcēni  piedalījās  karoga  pa-
celšanā  un demonstrējumu  veikša-
nā. Viņi piedalījās arī lauku  darbos: 
demonstrēja  kulšanu  ar  sprigu-
ļiem, tīrīja  labību  un šķiroja kartu-
peļus  ar  roku  darbināmām  mašī-
nām, darbojās  pie  rokas  dzirna-
vām un  svariem.

Mazpulcēni šogad  veica  arī    tal-
kas  pie  Bārbeles  sēravota  un Pilve-
ru  pilskalnā. 

22. septembrī – Baltu vienības 
dienas vakarā mazpulcēni piedalī-
jās pasākumā   Vecumnieku  nova-
da augstākajā  punktā – Zvirgzdes   
meža  Baltajā kāpā.

 Latvijas  Mazpulku  kopīgajā  
„Lielajā pārgājienā” 30. septembrī  
piedalījās  mazpulcēnu grupa  no  
zēnu skolas, bet 10. oktobrī šo  pa-
šu maršrutu, nepieslēdzoties pār-
gājiena organizatoriem, izgāja  arī  
otra  grupa.  24. oktobrī  Bārbeles  
centra  grupas  mazpulcēni  devās  
ekskursijā  uz  Bausku, kur  apmek-
lēja  Bauskas  pilskalnu un  Motora  
muzeju. 

 Esam gandarīti, ka šis sarežģī-
tais gads mūsu mazpulkam aizva-
dīts, čakli strādājot, ar prieku ie-
saistoties pagasta sabiedriskajā 
dzīvē un apgūstot daudz jaunu zi-
nāšanu un prasmju.

Mācāmies   
uzņēmējdarbību
iNESE PuMPuRE, KaPSēdES 

MazPuLKa vadīTāJa

Rudens forums ir atskaites 
punkts, kurā atskatīties uz padarī-
to. Pavasarī projekts tiek pieteikts, 
vasarā īstenots, bet rudenī – aizstā-
vēts.

13. oktobrī Kapsēdes mazpulcē-
ni prezentēja vasarā īstenotos ma-
zās uzņēmējdarbības projektus un 
iepazīstināja ar iegūtajām atziņām. 

Vairāki mazpulka dalībnieki īs-
tenojuši projektus lopkopībā. Kār-
lis Geste  izstrādājis projektu  “ No 
teliņa līdz bullim”, Emīlija Marta 
Skubiņa – “Mana gotiņa”, bet Una 
Tomase – “No olas līdz vistai”. 

Savukārt daļa mazpulcēnu pie-
vērsušies augkopības iemaņu ap-
guvei. Zane Pūstniece prezentēja 
projektu “Saulespuķes”, Marta Ges-
te – “Vai arbūzs var izaugt manā 
dārzā?”, Ksenija Kalvāne – “Ķirbju 
šķirnes”, Agnese Dukatane – “Gur-
ķu audzēšana”. 

 Mani un vērtētājus patiesi ie-
priecināja mazpulcēnu sagatavotās 
prezentācijas un stāstījumi par  sa-
vu projektu īstenošanā piedzīvota-
jām veiksmēm un neveiksmēm, kā 
arī  nākotnes iecerēm.

 Saku sirsnīgu paldies mazpul-
cēnu vecākiem un vecvecākiem 
par iejūtību, sirdsgudrību un atbal-
stu projektu īstenošanā!
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SiLviJa doRŠa

Valkas novadā  tradicionāli no-
tiek novada mazpulku rudens dar-
bu skates. Un arī šoruden Valkas 
novada BJIC “Mice” sadarbībā ar 
vietējo pagasta pārvaldi un tautas 
namu 15. oktobrī novada mazpul-
cēnus aicināja uz tikšanos Kārķos.

Kaut arī šoruden Kārķos vairs 
nav skolas, mazpulks turpina aktīvi 
darboties. Un tautas nama mājīga-
jās telpās patiesi gaidīti ieradās  
Kārķu, Vijciema un Valkas maz-
pulku dalībnieki, kuri īstenojuši 
savus 2020. gada projektus.  
  Šīgada apstākļi, īstenojot pro-
jektus, visiem bija neierasti, jo sazi-
ņa ar sava mazpulka vadītāju ilgā-
ku laiku varēja notikt tikai attālinā-
ti un daudz vairāk bija jāpaļaujas 
pašiem uz sevi un savas ģimenes 
atbalstu.   

Paveikto un projektu prezentā-
cijas vērtējām trijatā – LLKIC Val-
mieras biroja lauksaimniecības  
konsultante Ilona Krūmiņa, bijusī 
Kārķu mazpulka vadītāja Ģertrūde 
Ābele un es – Silvija Dorša. 

 Ar savu pieredzi pupiņu audzē-
šanā dalījās kārķēnieši Kate Elīza 
Kandavniece un Matejs Purviņš, 
vijciemieši Undīne Zellīte un  Gus-
tavs Putnis. Visi pateicās par ģime-
ņu atbalstu un ir sapratuši, ka au-
dzēt pupiņas nemaz nav viegli un 
vienkārši. Piemēram, Matejam, bi-
jušajam rīdziniekam, nebija veicies 
ar ražas saglabāšanu, taču viņa 
projekts tika labi novērtēts, jo, to 
īstenojot, zēns bija apguvis daudz 
ko nezināmu un jaunu, pats izprata 
neveiksmju un kļūdu cēloņus. Un 
mazpulcēnu projektu darbs tieši 
virzīts uz zināšanu,  izpratnes un 
darba iemaņu apguvi.    
 Vijciemieši audzējuši arī citus 
dārzeņus. Elīna Lūsa rūpējusies par 
gurķiem. Ralfs Ločmelis centies iz-
audzēt baklažānus, jo ļoti vēlējies 
uzzināt, vai un kā tas izdosies.  Ro-
berts Krūmiņš īstenojis projektu 
“Balkona tomāti”. Keitas Zellītes 
projekts saucas “Zemeņu dobe”, bet 
Keita Lotiņa rūpējusies par mēneš-
zemenītēm.

Valkas novada mazpulki tiekas Kārķos

Kā Puzē audzēja zilos kartupeļus
MāRa KRauLE, 808.PuzES  

MazPuLKa vadīTāJa

Pavasarī saņēmu interesantu dā-
vanu, Mārīte Cirvele no Dundagas 
man atveda zilus kartupeļus, šķirni 
gan nezinot, bet lai es iestādu tos. 
Tik pieteica, ka kartupeļiem ir vēl-
me augt plašumā, vagai jāparedz 
vismaz 60 cm.

Arī es nebiju skopa un katram 
mazpulcēnam iedevu vienu nelielu 
zilo kartupeli. Lai pārliecinātos, 
kuram padosies lielākā raža, aici-
nāju visus piedalīties sacensībā. 

Rudens pienācis, kartupeļi no-
vākti un rezultāti zināmi. Vislabākā 
raža padevusies Gunāram Adria-
nam Bērzniekam - 2053 g., otrā 
vieta Germardam Ernestam Smilš-
kalnam – 1805 g. Te gan jāpiebilst, 

 Valkas mazpulkā darbojas ra-
došas un atraktīvas meitenes. Visu 
skates dalībnieku uzmanību, jau 
ienākot zālē, saistīja apskatei izlik-
tie radošie darbi. “Aušana – mans 
hobijs”- tā saucas Martas Lānes 
projekts. Meitene noaudusi ļoti 
pārdomātu komplektu diemžēl ne-
notikušajiem skolēnu Dziesmu 
svētkiem, darinājusi daudzas skais-
tas, praktiski izmantojamas lietas. 
Ikviens, klausoties stāstījumā un 
aplūkojot bagātīgo darbu klāstu, 
saprata, ka Marta tiešām mīl auša-
nu un viņai tas arī lieliski pado-
das.    

Radošu personība novada ir arī 

Madlēna Rosolovska. Šogad viņa 
īstenojusi pat divus projektus - 
“Augu motīvs pašgatavotās rotās” 
un “Otrreizēja pārstrāde”. Ikvie-
nam gribējās tuvumā aplūkot fili-
grānās, glītās rotaslietas. Savukārt 
Madlēnas izdoma, kā, izmantojot 
dažādu iepakojuma materiālu, au-
dumu detaļas un citas it kā vairs 
nevajadzīgas lietas,  izgatavot sev 
un savai mājai noderīgus priekš-
metus, rosināja un iedrošināja arī 
citus mazpulcēnus šādiem darbi-
ņiem.

Marta Rozīte, vēloties pārlieci-
nāties, vai tiešām ir iespējams, iz-
mantojot otrreizējas izejvielas, pa-

gatavot papīru,  īstenojusi projektu 
“Kā tas darbojas?”. Arī viņas de-
monstrētie paraugi un datorpre-
zentācija izraisīja visos interesi.

Savu pirmo projektu “Mans kā-
mītis Pūciņa” īstenojusi valcēniete 
Līna Kaņepe. Bet darbu bišu dravā 
kopā ar vecmāmiņu cītīgi turpinā-
jis Emīls Ozols, apgūstot jaunas 
iemaņas un zināšanas. 

Latvijas Mazpulku sertifikātus 
par 2020. gada projektu īstenošanu 
un balviņas no Valkas novada BJIC 
“Mice” saņēma visi skates dalīb-
nieki. 

Latvijas Mazpulku balvu – ābe-
les stādu – par atbalstu   savu bēr-

nu darbam un aktivitātēm  maz-
pulkā šoruden saņēma Kandavnie-
ku ģimene no Kārķiem.

Valkas novadpētniecības muze-
ja muzejpedagoģe, 11.Valkas maz-
pulka vadītāja Viktorija Maļukova 
ir sagatavojusi ceļojošo izstādi 
“Augsim Latvijai!” par Valkas no-
vada mazpulku vēsturi. Rudens 
skates dalībnieki bija pirmie, kas ar 
to varēja iepazīties Kārķos. 

Pēc sātīgām pusdienām Sandras 
Pilskalnes vadībā  skates dalībnie-
ki devās interesantā un aktīvā pie-
dzīvojumā Lustiņdruvas meža ta-
kā.

Katru gadu Latvijas Mazpulku 
projektu forumos atsaucīgākās un 
čaklākās mazpulcēnu ģimenes sa-
ņem pateicību par nesavtīgu atbal-
stu vietējam mazpulkam un maz-
pulcēniem. Ābelītes stāds mazpul-
cēnu ģimenei iegādāts ar Amerikas 
latviešu atbalstu.    
 

 Lepojamies, ka veidojas stipro 
mazpulcēnu ģimeņu ābeļu dārzs 
visā Latvijā! 

Šogad godinātās ģimenes:
Ita un Gatis Podegrādi, 29. Zie-

meru mazpulks
Līga Rubene, Strautiņu maz-

pulks

Irita un Jānis Kandavnieki, 239. 
Kārķu mazpulks

Iveta Barone, Daugmales maz-
pulks “Dzirkstelīte”

Celmiņu ģimene, Staļģenes 
mazpulks

Santa Mingina, Aizupes maz-
pulks “Ekopēdiņas”

Līga Brutāne, Biržu mazpulks
Ingrīda Zvaigzne-Zeimule un 

Andris Zeimuls, 748. Sūnu maz-
pulks

Sarmīte Bendrate, Lutriņu maz-
pulks

Sanita un Normunds Bergi, 808. 
Puzes mazpulks

Agita Šterne, Valdemārpils maz-
pulks

Projektu forumos  
godinātās ģimenes

ka šis skaitlis varētu būt nepareizs, 
jo pēc dažām dienām viņa mamma 
man ziņoja, ka vēl atradušies kar-
tupeļi, bet svara labojumu nepazi-
ņoja. Trešajā vietā Dārta Apsīte – 
1711 g.. Dārtai bija visvieglāk no-
vākt ražu, jo kartupelis auga, iestā-
dīts spainī.

 Noteikti gribat zināt mazāko 
ražu. Tā ir 154 g.  Tā kā amplitūda 
plaša. Man pašai gan nekas labs 
nesanāca, rekordražu nesniedza 
neviens no zilajiem kartupeļiem, 
ne lielākie, ne mazākie… Nāksies 
nākošajā gadā pašai  vairāk pacens-
ties, lai tiktu pie labāka rezultāta. 
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Mazpulcēni palīdz savākt dabisko pļavu augu sēklas

Ziemeros darbs neapstājas
aGiTa bēRziņa, “aLūKSNES uN 

MaLiENaS ziņaS”

Projekti izvērtēti
Vīrusa ierobežojumu dēļ šoru-

den nenotika ikgadējie reģionālie 
mazpulku projektu forumi. Zie-
meru mazpulka vadītājs Jānis Bēr-
tiņš situācijai rada risinājumu. 
Mazpulcēnu darbus, iepazīstoties 
ar projektu dokumentāciju un iz-
stādē mazpulka darba telpās izvie-
totajiem darbiem  izvērtēja lokāli 
izveidota žūrija, līdz ar to bērni va-
rēja saņemt izdarītā novērtējumu 
– sertifikātus. Vērtētāji šoreiz bija 
mazpulcēnu vecāki Rudīte Jaunze-
ma, Benita Matule, Ita Podegrāde, 
Iveta Voropajeva un Vilma Cīrule. 
Mazpulka vadītājs gan neslēpj, ka 
organizēt pašiem projektu vērtēša-
nu bija liels izaicinājums. 

  “Negribējās mazpulcēnu darbu 
atstāt nenovērtētu, bija jāmeklē ri-
sinājumi jeb alternatīva projektu 
forumam. Izdevās veiksmīgi, un 
video konferencē, izstāstot par šo 
manu iniciatīvu, citi mazpulku va-
dītāji priecājās un teicās rīkoties 
līdzīgi,” stāsta J. Bērtiņš.  
     
Pēta pļavas

Šovasar mazpulcēni iesaistījās 
Latvijas Dabas fonda projekta 
GrassLIFE aktivitātē – vāca un žā-
vēja dabisko pļavu augu sēklas, ko 
tālāk izmantos dabisko pļavu at-

jaunošanai. No Ziemeru mazpul-
ka pļavu pētīšanā iesaistījās četras 
meitenes – Sabīne Kokoreviča, 
Evelīna Anna Podegrāde, Aman-
da Mihaļova un Justīne Kalandā-
rova.   

“Kopīgi apmeklējām dabisko 
pļavu Gavaru ģimenes saimniecībā 
Vidagā. Bradājām, skatījāmies un 
meklējām augus. Pēc viesošanās 
Vidagā meitenes augus pētīja sev 
tuvējās pļavās, taču secināja, ka tik 
liela augu daudzveidība tajās nav 
sastopama. Tomēr meitenes centās 
un savāca gana daudz augu. Sēklas 
bija jāvāc noteiktā laikā, pēc tam 
tās nodevām Latvijas Dabas fon-
dam,” stāsta Jānis.  

vāc tējas
12 mazpulcēni vāca ārstniecības 

augu tējas. J. Bērtiņš stāsta, ka sa-
vākto tēju daudzveidība ir liela – 
kliņģerīšu, mežrozīšu, ābolu mizu, 
vīgriežu, ceriņu ziedu, upeņu lapu, 
baltā āboliņa, gaiļbikšu, vērmeļu, 
diļļu, balto nātru. Pie tam bērniem 
bija arī jāizzina katras tējas nozīme 
un kā tā var noderēt veselības uz-
turēšanā un uzlabošanā.  
  “Gan pļavu izpēte, gan ārstnie-
cības augu tēju vākšana ir projekti 
ar pievienoto vērtību - māca bēr-
niem domāt par dabu,” saka J. Bēr-
tiņš. 

Četri mazpulka puiši vēlējās iz-
veidot koka automašīnu, ar ko va-

rētu piedalīties sacensībās. Situāci-
ja valstī liedza kopīgi darboties 
klātienē, tādēļ puiši mainīja pro-
jekta tēmu un, strādājot individu-
āli,  iesaistījās gadskārtējā pētījumā 
“Latvijas karavīrs laikmetu grie-
žos”.

vērtību vilcieniņā – 
pretī ziemassvētkiem

Mazpulka darbs vīrusa ierobe-
žojumu dēļ notiek attālināti, strā-
dājot individuāli, un Jānis Bērtiņš 
daudz domā, kā rosināt bērnus ša-
jā laikā darboties praktiski.                               
 Mazpulka vadītājs stāsta: “Šogad 
izpaliek lielais, ikgadējais konkurss 
“Zemes dēls un Zemes meita”, tādēļ 
bija jādomā, ko citu piedāvāt tā vie-
tā. Un tas ir projekts “Ziemeru 
mazpulka vērtību vilcieniņam - 25”. 
Pašu gatavotajam vilcieniņam, ar 
kuru pirms 25 gadiem pirmo reizi 
braucām uz Vidzemes projektu fo-
rumu, ir četri vagoniņi, tādēļ pro-
jektā plānotas  četras radošās darb-
nīcas Ziemassvētku un Adventes 
laikam. Bērni darina eņģeļus, ap-
sveikuma kartiņas, Adventes vaina-
gus un citus svētku gaidīšanas de-
korus, kā arī dāvanas – aromātiskas 
sveces, skrubjus, bišu vaska sveces. 
Darbošanās notiek individuāli, ma-
teriāli un  iestrādes jeb paraugi ir. 
Mazpulcēni arī iesūta zīmējumus 
Latvijas Mazpulku kalendāram, 
kam šogad tēma ir mežs.” 

Mani  
vasaras 
ķiploki
LuīzE SPRoģE

Mani sauc Luīze Sproģe. Esmu  
no Jaunpils – Viesatu mazpulka. 
Mans mazpulcēna projekts bija 
“Vasaras ķiploki”. Ķiplokus iestādī-
ju 10.maijā, šo darbu veikt man pa-
līdzēja mamma. Visu vasaru ik pa 
divām nedēļām gāju uzrušināt ze-
mi vasaras ķiplokiem. Kopā man 
izauga 85 vasaras ķiploki. 25. sep-
tembrī vasaras ķiplokus kopā ar 
mammu novācām un nolikām žā-
vēties. Kad bija izžuvuši, tad ķiplo-
kus ienesām istabā. 

LaiLa zuPa, aKTiviTāŠu  

KooRdiNaToRE

Viens no šīgada mazpulcēnu 
prioritāro tēmu projektiem bija 
sadarbība ar Latvijas Dabas fondu 
projekta GrassLIFE ietvaros, kura 
uzdevums bija  iepazīstināt maz-
pulku jauniešus ar dabiskajām 
pļavām,  iesaistīt dabisko pļavu 
pētniecībā un pļavas augu sēklu 
ievākšanā, kas tiks  izmantotas 
da bisko pļavu atjaunošanai Latvi-
jā.

 Dabiskās pļavas un ganības ir 
izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās 
saglabājušās vien 0,7% Latvijas te-
ritorijas. Tās ir unikālas ekosistē-
mas, kurās mājo izcila dabas 
daudzveidība, un to saglabāšanā 
aizvien svarīgāka kļūst apdzīvoto 
vietu zaļās teritorijas.  

Šogad augu sēklas gatavojās vē-
lāk, līdz ar to nodarbības notika 
vasaras otrajā pusē. Lai varētu ie-
vākt dabisko pļavu augu sēklas, 
četrās vietās Latvijā mazpulcēniem 
notika nodarbības par pļavas augu 
atpazīšanu. Vidzemes mazpulkiem 
seminārs notika 31. jūlijā Apes no-
vada Virešu pagasta Līves ciema 
“Ceriņu”   un 10. augustā Ķekavas 
novada Daugmales pagasta zem-
nieku saimniecības “Ezeri” pļavās. 
Kurzemes mazpulkiem seminārs 
notika 3. augustā Talsu novada Sa-
biles pagasta zemnieku saimniecī-
bas “Drubažas”, savukārt Latgales 
un Zemgales mazpulkiem -  6. au-

gustā  Jēkabpils novada Ābeļu pa-
gasta zemnieku saimniecības 
“Mežsētas” pļavās.

Nodarbībās jaunieši iemācījās, 
kā atpazīt augus un sēklas, saņēma 
instrukcijas par to, kā sēklas ievākt, 
žāvēt un iepakot. Ievācamo augu 
sarakstā bija iekļauti 17 bieži sasto-
pami un viegli nosakāmi augi, kas 
raksturīgi dabiskajām pļavām – tā-
di kā zvagulis, pļavas bitene, vidējā 
ceļteka, lielziedu vīgrieze un citi. 
Mazpulcēni sēklu vākšanas proce-
su arī dokumentēja, un apkopotā 
informācija palīdzēs Latvijas Da-
bas fondam pilnveidot augu notei-
cēju sēklu ievākšanai. Mazpulcēni 
dažādi veica projektu darbu. Vieni 
ļoti centīgi gribēja savākt visa vei-
da augu sēklas, kaut daži augi ir 
retāk sastopami visā Latvijas teri-
torijā. Daži mazpulcēni ievāca līdz 
pat 500 gramiem 3 - 5 augu sugu 
sēklas. 

Veiksmīgi paveica projektu un 
nodeva ievāktās sēklas Latvijas 
Dabas fondam:

Priežmalas mazpulka dalībniece 
Karolīna Gurska, 196. Bejas maz-
pulka dalībniece Māra Apsīte, 29. 
Ziemeru mazpulku dalībnieces 
Justīne Santa Kalendarova, Aman-
da Ksenija Mihaļova, Evelīna Anna 
Podegrade, Sabīne Kokoreviča, 
541. Zantes mazpulka dalībniece 
Madara Krūmiņa, Mežvidu maz-
pulka “Cielaviņa” dalībnieces Lau-
ra Runča, Erita Brence, Daugmales 
mazpulka “Dzirkstelīte” dalībnie-

ces Odrija Miķelsone, Elīza Sta-
rostniece, Patrīcija Pelse, Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas mazpulka 
”Ceļteka” dalībnieks Guntis Un-
gurs, 139. Nīcas mazpulka dalīb-
niece Aiva Inga Amere, Biržu maz-
pulka dalībnieki Ieva, Andris un  
Oskars Brutāni, Valdemārpils maz-
pulka dalībniece  Agate Everita 
Betmane, Irlavas mazpulka dalīb-
nieces Alise Avotiņa, Elīna Kalni-
ņa, Slampes mazpulka “Saulespu-
ķe” dalībnieces Nikola Kuģeniece, 
Indra Jefremova, 279. Līvānu maz-
pulka grupa un Jaunlutriņu maz-
pulka grupa. 

Mazpulcēnu vāktās sēklas tiek 
sētas Latvijas Dabas fonda sāktās 
dabisko pļavu atbalsta kustības “Ie-
sēj savu kvadrātmetru!” ietvaros. 
Tajā pieteicās Latvijas iedzīvotāji, 
uzņēmumi un organizācijas. 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2020. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.
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Atrod pudeli ar vēstījumu
aRNiTa KaMPāNE, CaRNiKavaS 

MazPuLKa vadīTāJa

Carnikavas mazpulka dalībnieki 
no 4.c klases 11. novembrī, ievēro-
jot valstī noteiktos ierobežojumus, 
devās pārgājienā uz Piejūras dabas 
parku. Pārgājiens norisinājās gar 
Gaujas krastu, pie reizes arī sakop-
jot teritoriju. No zemes tika pacel-
tas dažādas skārdenes, plastmasas 
un stikla pudeles, salauzts lietus-
sarga kāts, plastmasas maisiņi un 
daudzi citi atkritumi. Atrasts tika 
pat zālē ieaudzis kurpju pāris!!! 
Kāpēc cilvēki tā piesārņo skaisto 
Gaujmalu?

Taču negaidītu prieku sagādāja 
no upes krastā izskalota stikla pu-
dele ar vēstījumu iekšā, kuru savā 
kāzu dienā - 8. maijā -  bija rakstī-
juši Austris un Liāna, un, kā vēlāk 
noskaidrojās, pudeli iemetuši Gau-
jā pie Ādažiem. Vēstījumā bija uz-
rādīts telefona numurs, pa kuru  
jāzvana, lai saņemtu atlīdzību 30 
EUR apmērā.

Austris un Liāna tika sazvanīti, 
solījums – izpildīts. Paldies vi-
ņiem, ka pārgājienu padarīja par 
interesantu un neaizmirstamu. 
Lai viņiem veicas izpildīt arī pā-
rējos vēstījumā minētos solīju-
mus!

Laižam mežā!
SaNTa MaME-PETzāLE, biJuSī 632.

TuMES MazPuLKa daLībNiECE

18. septembrī Aizupes pamat-
skolā tikās trīs mazpulki – Bikstu, 
Irlavas un “Aizupes Ekopēdiņas”, 
lai sadraudzības pasākumā “Lai-
žam mežā!” labāk iepazītu viens 
otru un mežu. Šāda tikšanās tika 
rīkota ar mērķi veicināt sadraudzī-
bu starp mazpulcēniem un kopā 
uzzinātu kaut ko jaunu. 

Patiess prieks, ka mani uzaicinā-
ja vadīt mazpulcēniem kādu rado-
šo darbnīcu, jo arī es pirms mazliet 
vairāk nekā 20 gadiem biju maz-
pulcēns 632.Tumes  mazpulkā. 
Mūsu dzimtā esam mazpulcēni trīs 
paaudzēs: mana vecvecmāmiņa 
Austra Indriksone (Vīnakmens) 
bija mazpulcēns 92.Grenču  maz-
pulkā, es - 632.Tumes  mazpulkā,  
un mani bērni Eva un Renārs dar-
bojas “Aizupes Ekopēdiņās”. Ar 
gandarījumu vēroju, kā bērni tur-
pina tradīcijas. 

Atceroties gaitas mazpulcēnos, 
prātā nāk sadraudzības pasākumi 
ar Pūres un Džūkstes mazpulkiem. 
Mūsu mazpulku vadītājas bija un 
joprojām ir izcilas iedvesmotājas. 
Arī “Aizupes Ekopēdiņām” ir pa-
veicies ar enerģisko Daci. Viņa visu 
šo sadraudzības pasākumu bija iz-
plānojusi tik aizraujošu, ka bēr-
niem neatlika ne brītiņš garlaiko-
ties. 

Tikšanās pirmajā daļā mazpul-
cēni savā starpā iepazinās, kopīgi 
iestādīja koku – ēdamo pīlādzi - un 
sadalījās grupās tā, lai ik grupā bū-
tu dažādu mazpulku dalībnieki. 
Iepazīšanās aktivitātēm sekoja 
darbnīcas Aizupes pamatskolas 
birzītē, kuras vadīja arī pieredzēju-
šākie mazpulcēni.  Laiks mūs luti-
nāja, bija silti un saulaini. Bērni ie-
mācījās pagatavot pirts skrubi no 
meža veltēm, apgleznoja koka 
planšetes, gatavoja saldos rieksti-
ņus, veidoja mandalas no dabas 
materiāliem. Ļoti izzinošs bija vi-
deo par mežu, un pēc video noska-
tīšanās mazpulcēnu zināšanas tika 
pārbaudītas ar KAHOOT palīdzī-
bu.

Aktivitātēm sekoja sātīgas un 
varen gardas pusdienas. Pēc tam 
turpinājās aktivitātes. Komandas, 
sekojot plānam, izgāja stacijas Aiz-

upes pamatskolas birzītē. Stacijā 
“Izzini koku” dalībniekam bija jā-
savieno koka attēls ar lapas, zieda 
vai augļa attēlu, “Dzīvnieku pēdas” 
- dzīvnieks ar tā nosaukumu un 
pēdu, “Aplaisti mežu!”  bija spor-
tiska aktivitāte ar precizitātes ievē-
rošanu, bet “Sakopsim mežu!”  no-
tika atkritumu savākšana birzītē. 
Savukārt stacijā “Esi radošs!”  noti-
ka stāsta vai dzejoļa sacerēšana par 
dotajiem meža attēliem un spēle 
“Ar pēdām seko pēdām”.

Noslēgumā mazpulcēni izvērtē-
ja savu ieguvumu, atstājot liecības 
par pasākumu uz dažādu koku ri-
pām. Sekoja balvu pasniegšana un 
sirsnīga atvadīšanās. Bet ar to viss 

nebeidzās… Tā kā Jelgavas pilsētā 
notika pasākums “Mežs ienāk Jel-
gavā”, to nevarēja laist garām. Bēr-
ni un arī mazpulku vadītājas pie-
dalījās daudzās mežu izzinošās ak-
tivitātēs.

Pasākuma dalībnieki vairākkār-
tīgi atzina, ka šādiem pasākumiem 
ir liela nozīme sadraudzības veici-
nāšanā un  tieši šādas neformālas 
tikšanās saliedē visvairāk. 

Mana atziņa no pasākuma – 
bērni ir mūsu nākotne! Kādu to 
veidosim, tāda tā būs. Mazpulku 
kustība ir tā, kas veidoja manas 
omes, manu un, cerams, veidos arī 
manu bērnu dzīves vērtību pama-
tus.

aNiTa LoTiņa, biLSKaS uN viJCiEMa 

MazPuLKu vadīTāJa

Latvijas Mazpulku aktivitātē 
“Tiešsaitē ar mežu” septembrī ie-
saistījās arī Bilskas mazpulks no 
Smiltenes novada un Vijciema maz-
pulks no Valkas novada. Projekta 
„Stādām kopā” mērķis bija veicināt 
sadarbību starp abiem kaimiņu 
mazpulkiem  un kopā veikt labus 
darbus. Mazpulcēni projekta ietva-
ros plānoja iepazīties ar tuvīnajām 
a/s Latvijas Valsts meži stādu audzē-
tavām un iestādīt pie abām skolām 
ogulājus un dekoratīvos stādus.

 Bilskas mazpulcēnu iecere bija 
iestādīt jāņogas pie savas skolas. Šos 
stādus varējām iegādāties stādu au-
dzētavā Smiltenes novada  Silvā.  Bi-
ja plānota arī ekskursija pa stādu 
audzētavas teritoriju. Liels bija maz-
pulcēnu prieks, ka šo ekskursiju pa 
mitrajiem stādu audzētavas ceļiem 
varēja izbraukt ar elektromobili un 
klausīties gides stāstījumu par dažā-
diem koku un krūmu stādījumiem. 

Izrādījās, ka daži mazpulcēni šeit 
vasarā ir varējuši arī pastrādāt.

 Savukārt pie Vijciema sākum-
skolas tika paplašināta dekoratīvo 
augu dobe. Stādus  iegādājāmies 
Strenču stādu audzētavā. Šeit gide 
mazpulcēnus iepazīstināja ar stādu 
audzētavas plašajām siltumnīcām, 
stādu glabātuvēm – saldētavām un 
stādu dažādību. Liels bija prieks, 
kad katrs mazpulcēns saņēma dāva-
nā nelielu dekoratīvo skujeni, ko ie-
stādīt pie savas mājas. 

Pēc stādu iegādes un kopīgām, 
garšīgām pusdienām stādi tika ie-
stādīti. Pie Bilskas pamatskolas ie-
stādītas deviņas  parastās un četras 
zelta jāņogas.

Savukārt pie Vijciema sākumsko-
las augs mazpulcēnu iestādītas čet-
ras skarainās hortenzijas, trīs rietu-
mu tūjas un  četras  Tunberga bār-
beles.

Esam gandarīti, ka mazpulcēni 
kopā interesanti pavadīja laiku,  ie-
guva jaunas zināšanas un jaunus 
draugus.

Stādām kopā!
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KRiSTīNE žiLiNSKa, SēJaS MazPuLKa 

vadīTāJa

Septembra pēdējā pēcpus-
dienā mazpulcēni visā Latvijā 
devās pārgājienā. Sākuma 
laiks bija visiem viens, bija arī 
vienādi uzdevumi tiešsaitē, 
tikai maršruts katram savā 
Latvijas nostūrī. 

Sējas mazpulka pārgājiens 
notika Lēdurgā. Pārgājienā de-
vāmies divās grupās. Katra atse-
višķi veica pārgājiena laikā sūtī-
tos uzdevumus.  

Sākuma  punkts bija Lēdurgas 
dendroparks, tad cauri visai Lē-
durgai, divreiz šķērsojot Aģes 

upīti, atkal nonācām dendro-
parkā no otras puses. Pie lielā 
Mudurgas dižakmens notika ie-
plānotais pikniks, kurā centā-
mies būt draudzīgi dabai. 

Pēc piknika  ar atvēlēto auto-
busu nokļuvām Lēdurgā, Maz-
lauru saimniecībā, kura nodar-
bojas ar piena lopkopību. Daļu 
piena pārstrādā uz vietas un ga-
tavo Rehtšpreheru sieru, kuram 
nosaukumā - saimnieku dzimtas 
uzvārds. Notika siera degustāci-
ja, kurā nogaršojām sieru dažā-
dās gatavības pakāpēs.

  Prieks, ka pārgājienā piedalī-
jās visi mazpulcēni, ieskaitot 
jaunpienācējus no 1. klases.

Mūsu maršruts 
– pa Lēdurgu

Krišjāņa pirmais pārgājiens
iLzE LiEPa

 10. oktobrī mums ar dēlu Kriš-
jāni bija iespēja pievienoties Latvi-
jas Mazpulku organizētajā pārgā-
jienā. Šī bija mūsu pirmā pieredze 
ar mazpulku, un domāju, ka šī 
draudzība noteikti turpināsies, jo 
manam piecgadniekam ir ļoti liela 
interese par dabu un visu, kas tajā 
atrodams. Tieši šī iemesla dēļ sazi-
nājos ar Daugmales mazpulku, 
kaut zināju, ka šī kustība vairāk 
domāta skolas vecuma bērniem. 
Bet mana mammas sajūta lika man 
domāt, ka Krišjānim tas būs pa 
spēkam, un, pats galvenais, - tas 
viņam būs interesanti. 

Mūs sagaidīja pārgājienam  ga-
tavi bērni un jaunieši, kā arī ļoti 
atvērtie  komandu vadītāji. Mūs 
uzreiz pieņēma kā savējos. Manu-
prāt, tā ir viena no mazpulku pa-
matvērtībām - dot sajūtu, ka esi 

viens no viņiem. 
Pārgājiens bija ļoti interesants, 

ar papildus uzdevumiem un zinā-
šanām piepildīts. Viens no uzde-
vumiem bija meklēt sēnes un sa-
skaitīt, cik dažādas varam atrast. 
Tas Krišjānim bija kā balva, jo viņš 
ir ļoti aizrautīgs sēņu meklētājs. 
Meklējām gan dzīvnieku, gan cil-
vēku atstātās pēdas dabā, kā arī 
mērījām potenciāla dižozola ap-
kārtmēru, kas arī atbilda cerēta-
jiem parametriem. Mums bija ie-
spēja iepazīt  interesantu personī-
bu gan no stāstiem par Daugmales 
vēsturi - Jāni Reingoldu, bet, ap-
meklējot saimniecību “Atvases”,  
tās saimnieku Andri Manguli. No-
nākot saimniecībā, Andris dalījās 
ar savām zināšanām un praktis-
kiem padomiem par dažādu kultū-
ru audzēšanu. Cik zinu, mazpul-
kiem pupiņu audzēšana ir kas 
īpašs, mums savukārt - kaut kas 

jauns. Tieši iespēja novākt  pupiņas 
un izprast to, ka novāktajās pākstīs 
ir pupiņas, kuras iespējams nākoš-
gad mēģināt izaudzēt pašam, Kriš-
jānim bija liels ieguvums. Manu-
prāt, mazpulki veicina sabiedrībā 
piemirstas vērtības – kopā būšana, 
būšana dabā un darbs kā tāds. Tās 
ir lietas, kuras vērtīgas ikvienam 
cilvēkam.

Manuprāt lietas, kuras uz bērnu 
atstāj spēcīgu iespaidu, ir vērtīgas. 
Krišjānis ir nolicis pupiņas, kuras 
plāno nākošgad audzēt, tām nu jau 
pievienojušās arī ķirbju sēklas. 
Manuprāt, mērķis ir sasniegts, jau-
ni apvāršņi ir pavērušies!

Liels paldies par šo pieredzi vi-
sai mazpulku komandai un īpašs 
paldies  mūsu komandas vadītājai 
Zanei Miķelsonei,  mazpulka vadī-
tājai Zinaidai Matisonei un z/s “At-
vases” saimniekam Andrim Man-
gulim!

LīGa SaLENiECE, 632.TuMES 

MazPuLKa vadīTāJa

Šis bija pirmais 632.Tumes 
mazpulka jaunā sastāva pārgā-
jiens, un tam gatavojāmies ļoti 
nopietni. Nodarbībā veidojām 
avīzes rakstu, diskutējām un iz-
plānojām – izsapņojām savu vis-
zaļāko pikniku pasaulē. Nolē-
mām, ka mūsu pikniks neradīs 
nekādus atkritumus (nulles atkri-
tumu princips), viss būs pašu dār-
zos audzēts, līdzi ņemsim tik, cik 

varam apēst. Lai nebūtu jālieto 
trauki, visi kopā gatavojām vai-
rākkārt lietojamās bišu vaska drā-
niņas. To dara tā – uz kokvilnas 
auduma saliek vaska gabaliņus, to 
visu ieliek starp cepamā papīra 
loksnēm, ar gludekli nogludina, 
līdz viss audums ir savaskots. Šā-
du lupatiņu var izmantot ikdienā, 
dažādu produktu ietīšanai un uz-
glabāšanai.

  Viens no uzdevumiem pārgā-
jiena laikā bija – atrast mežā kaut 
ko ēdamu, tāpēc mūsu pikniks sā-

kās ar zaķskābeņu pagaršošanu. 
Pasaulē zaļākā piknika vietu atra-
dām zem viena no Tumes pagasta 
dižkokiem. Svaigais gaiss, izkus-
tēšanās, smiekli un ceļš darīja sa-
vu – piknikam sagādātais pazuda 
zibens ātrumā, skolotāja knapi 
paspēja nofotografēt! Un nekādu 
atkritumu! 

 Mēs protam paši un varam ie-
mācīt citiem, jo mazpulka nodar-
bībai un pārgājienam pievienojās 
arī mūsu draugi. Un kā ar Tevi, 
vai esi gatavs nākt ar mums?

ivETa STRiKaSE, KaLNSēTaS 

PaMaTSKoLaS MazPuLKa CiP 

vadīTāJa

Kalnsētas pamatskola ir viena 
no četrām Mammadaba vēstniecī-
bas skolām Latvijā. Tādēļ cenša-
mies par norisēm mežā, par kok-
snes īpašībām, par to, ko varam 
gūt no meža, ko dot tam atpakaļ, 
uzzināt pēc iespējas vairāk. Aici-
nājām ciemos Mežu konsultāciju 
centra speciālisti Marutu Pragul-
bicku, lai, kopā darbojoties, izzi-
nātu koku dzīvi un meža apsaim-

niekošanas soļus. 
Vispirms pārliecinājāmies par 

to, ka pazīstam kokus skolas ap-
kārtnē, ka zinām, kura lapa pieder 
kuram kokam, kā tie zied, kādus 
augļus briedina. Risinājām mūžīgo 
problēmu vīksna/goba. Secinājums 
arī parastais – vīksnas lapa ir mīk-
sta, bet gobas lapa ādaināka, cietā-
ka, asāka. 

Ja ir runa par meža apsaimnie-
košanu, noteikti jāprot iegūstamo 
produkciju mērīt, tādēļ atkārto-
jām vai apguvām koku augstuma 
mērīšanas veidus, dastojām ko-

kus, meklējām katrs savu īpašo 
koku, kurš ar mums sarunājas, 
sniedz spēku un mierinājumu, 
kura smarža, miza, aura ir vispie-
mērotākā tieši katram indivīdam.

 Maruta mūs iepazīstināja ar to, 
kā īpašā planšetē noteikt kokaudžu 
vecumu, sastāvu, veikto kopšanu, 
uzdeva mīklas, jautājumus, piešķī-
ra balviņas, aicināja uz pikniku 
skolas ugunskura laukumā. Pal-
dies! Ceram sadarbību turpināt, jo 
nodarbība bija interesanta, ar in-
formāciju bagāta, mazpulcēniem 
ļoti patika.

Zaļākais pārgājiena pikniks pasaulē

Mācāmies saprasties ar mežu
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Mazpulku rudens pārgājieni 
“Tiešsaistē mežā!”
LaiLa zuPa

30. septembrī un 10. oktobrī, aici-
nājām mazpulcēnus, mazpulku va-
dītājus un mazpulcēnu ģimenes do-
ties pārgājienā “Tiešsaistē mežā”!  
Pavisam pārgājienā devās 35 ko-
mandas visā Latvijā!

Dalībnieki pēc sava izvēlētā 
maršruta devās pārgājienā dabā - 
mežs,  pļavas, parki,  iesaistoties 
spēlē caur tādām aplikācijām kā  
Loquiz, Dabas dati un WhatsApp. 
Pārgājiena laikā ik pēc noteikta 
noieto metru skaita dalībnieki sa-
ņēma jautājumus no spēles “Cil-
potāji”, ku ru nodrošināja aktīvā 
tūrisma centrs “Eži”. 

Paralēli spēles uzdevumiem da-
lībniekiem bija jāpilda Whats App 
komandas saliedēšanas, dabas vēro-
šanas un atdarināšanas uzdevumi. 
Mazpulku komandas  gāja atsevišķi 
pa sevis izvēlētajiem maršrutiem vi-
sā Latvijā, tomēr kopības sajūta bija 
jūtama pārgājienā laikā, kad viens 
otram sūtīja sveiciena bildes un vi-
deo ar dalībnieku pozitīvajām emo-
cijām. Šie pārgājieni tiešām bija tieš-
saistē ar citiem dalībniekiem un to-
mēr mežā. 

Vislatvijas Mazpulku pārgājie-
nā “Tiešsaistē mežā!” 30. septem-
brī komandas saņēma dāvaniņas 
un pateicības par veiktajiem uzde-
vumiem nominācijās:

par labāko komandas kopvērtēju-
mu un visvairāk iesniegtajiem ziņo-
jumiem Dabas datos  - Viesatu maz-
pulka komanda “Zem Saknes”,

 
par labāko komandas  kopvēr-

tējumu -
748. Sūnu mazpulka  komanda 

“Zaļais spēks”,
748. Sūnu mazpulka komanda  

“Zaļās sūnas”, 
36. Viesītes mazpulka koman-

da “Sēļi”, 
752. Ludzas mazpulka koman-

da “Rudā lapsa”, 
 par aktīvu publicitāti sociāla-

jos tīklos -
Kalnsētas pamatskolas maz-

pulka “CIP” komanda  “CIP”,
Alsungas mazpulka komanda 

“Suitiņi”,
 par aktīvi veiktajiem What-

sApp uzdevumiem un bildēm -
286.Bārbeles  mazpulka ko-

manda  “Bārbeles zelts”, 
Sējas mazpulka komanda “Ma-

zie jānīši”, 
par Zaļākā piknika idejām -
632. Tumes mazpulka koman-

da “Izdari kaut ko zaļu”,
Sējas mazpulka komanda “Vel-

nēni”, 
Upesgrīvas mazpulka koman-

da “Pēdotāji”, 
par komandas saliedētību - 
Jaunpils - Viesatu mazpulka 

komanda “Galantās”, 
Carnikavas mazpulka koman-

da “Carnikava 1”, 
Upesgrīvas mazpulka koman-

da “Raibās lapas”, 
par jautro kopā būšanu -
Carnikavas mazpulka koman-

da “Carnikava 2”,
Jaunpils - Viesatu mazpulka 

komanda “Pikantie lāči”, 
par jautro kopā būšanu Zaļajā 

piknikā -
Pampāļu mazpulka komanda 

“Pampāļu mazputniņi”. 

Vislatvijas Mazpulku pārgā-
jienā “Tiešsaistē mežā!” 10. ok-
tobrī komandas saņēma dāvani-
ņas un pateicības par veiktajiem 
uzdevumiem nominācijās:

par labāko komandas kopvēr-
tējumu un  visvairāk iesniegta-
jiem ziņojumiem Dabas datos -

Priežmalas mazpulka komanda  

“Čiekuri”,
Slampes mazpulka “Saulespu-

ķe” komanda “Saulespuķe”,
307. Džūkstes mazpulka ko-

manda “Ātrie dzeņi”,
Aizupes mazpulka “Ekopēdi-

ņas” komanda “Aizupieši”,
Aizupes mazpulka “Ekopēdi-

ņas” komanda “Ekopēdiņas”,
par labāko komandas kopvēr-

tējumu un  aktīvu publicitāti so-
ciālajos tīklos -

Stoļerovas mazpulka komanda 
“Aktīvisti”,

par  aktīvu ģimenes dalību  un  
veiktajiem WhatsApp uzdevu-
miem -

mazpulka ģimenes komanda 
“Āboltiņi”,

Mazpulku ģimenes komanda 
“Siguldas zelts”,

307. Džūkstes mazpulka ģime-
nes komanda “Kentauri”,

par Zaļākā piknika idejām -
Valdemārpils mazpulka ko-

manda “ Izcilie”,
Daugmales mazpulka “Dzirk-

stelīte” komanda “Dzirkstelīte 4”,
par aktīvu publicitāti sociālajos 

tīklos -
Daugmales mazpulka “Dzirk-

stelīte” komanda “Dzirkstelīte 3”,
Staiceles mazpulka komanda 

“Drīz būsim”,  
par komandas saliedētību -
124. Pudinavas mazpulka ko-

manda “Bebru ģimene”,
Daugmales mazpulka “Dzirk-

stelīte” komanda “Dzirkstelīte 2”,
par  aktīvu ģimenes dalību un 

saliedētību -
Lutriņu mazpulka ģimenes ko-

manda “OzO”,
par jautro kopā būšanu -
Daugmales mazpulka “Dzirk-

stelīte” komanda “Dzirkstelīte 1”, 
Saulesdārza komanda.

zaNE ŠTEiNbERGa, LaTviJaS MazPuLKu 

SabiEdRiSKo aTTiECību KooRdiNaToRE

Biedrība “Latvijas Mazpulki” ir 
uzsākusi īstenot Aktīvo iedzīvotā-
ju fonda finansētu projektu  ”Do-
diet ceļu! Jaunieši!”

Esot jaunietim, kurš vēl tikai 
iepazīst sabiedrībā valdošās nor-
mas un noteikumus, kurš vēl ne-
pārzina lēmumu pieņemšanas 
procesu, ir viegli apjukt šajā ceļu 
kartē “kā būt aktīvam sava novada 
iedzīvotājam”. Pētījumi rāda, ka 
iespējas iesaistīties ir, bet jaunieši 
tās neizmanto. Kāpēc? To mēs vē-
lamies noskaidrot un mainīt.

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunie-

ši!” ir komplekss projekts, kas ie-
tver 11 savstarpēji saistītas aktivi-
tātes, kuras tiks radītas ar mērķi 
uzlabot jauniešu līdzdalības ie-
spējas Latvijas lauku reģionos, lai 
viņi būtu pārliecinātāki par savu 
spēju ietekmēt lēmumus savā no-
vadā un justu lielāku piederību 
Latvijai. Vairākas projekta aktivi-
tātes tieši iesaista jauniešus, taču 
projekta galvenais uzdevums ir 
sekot līdzi jauniešu līdzdalības 
procesam, analizēt to, lai uzlabotu 
jaunatnes politiku Latvijas reģio-
nos.

Mēs vēlamies, lai lauku jaunie-
ša acīs ceļi uz aktīvu līdzdalību 
savā novadā būtu labāk saskatāmi, 

gludāki, lai šī līdzdalības pieredze 
viņam radītu gandarījumu, lai 
viņš vēlētos nākotnē uzņemties 
arvien lielākas un nozīmīgas pil-
soniskas iniciatīvas.

 Projektu finansiāli atbalsta 
Norvēģija, Islande un Lihtenštei-
na. Eiropas Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas granta apjoms 105 000 
eiro. Projekta ilgums 30 mēneši.  
Projekta mērķis ir stiprināt demo-
krātijas kultūru Latvijā, integrējot 
Norvēģijas pieredzi, attīstot jau-
niešu spējas ietekmēt lēmumus 
savos reģionos un vietējo pašval-
dību spēju iesaistīt jauniešus pil-
soniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu admi-

“Dodiet ceļu! Jaunieši!”
nistrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. 
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiro-
pas Ekonomikas zonas un Norvē-
ģijas finanšu instrumentu prog-
ramma, kas Latvijā tiek īstenota 

no 2020. līdz 2024. gadam ar mēr-
ķi stiprināt pilsonisko sabiedrību, 
iedzīvotāju līdzdalību un vairot 
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu 
spējas.
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Īstenojam projektu  
“Mūsu pēdas” Brocēnu novadā...
LaiLa zuPa, PRoJEKTa  

KooRdiNaToRE

12. augustā Brocēnu mazpulcē-
ni un jaunieši pirmajā aktivitātē 
“Mūsu soļi novada nākotnei” tikās 
āra teritorijā pie  Brocēnu jauniešu 
centra “Kopā”.  Tikšanās reizē jau-
nieši, iesaistot Climate-KIC Young 
innovators metodes,  izstaigāja 
Brocēnus,  izmantojot zaļo un sar-
kano rāmīšu metodi,  uzņēma bil-
des un noteica, kas jauniešiem pa-
tīk, kas nepatīk vai būtu jāuzlabo 
Brocēnu teritorijā. Jaunieši grupās 
diskutējā par  divām  svarīgām ak-
tualitātēm – Brocēnu krustojums 
uz šosejas un Meža parka pastaigu 
taka. Jaunieši šīm vietām izdomāja 
videi draudzīgus un arī modernus 
uzlabojumus. 

1. oktobrī Brocēnu mazpulcēni 
un jaunieši tikās ar Brocēnu nova-
da domes  lēmumpieņēmējiem ot-
rajā vizītē  “Mūsu soļi novada nā-
kotnei”. 

Aktivitātes pirmajā daļā jaunieši 
kopā ar Latvijas Mazpulku brīv-
prātīgajiem pārrunāja iepriekšējā 
aktivitātē darba grupu paveikto un 
gatavojās diskusijai. Aktivitātes ot-

rajā daļā jaunieši devās uz Brocēnu 
novada domes ēku un  tikās ar 
Brocēnu domes lēmumpieņēmē-
jiem.  Jaunieši pastāstīja par Brocē-
nu mazpulka darbiem un aplieci-
nāja, ka viņiem ir svarīgi darboties 
nevalstiskajā organizācijā.  Jaunieši 
prezentēja  savas idejas, kā varētu 
uzlabot Meža parka pastaigu taku, 
prezentācijā parādīja bildes ar za-
ļajiem un sarkanajiem rāmīšiem 
un video, kurā jaunieši pauda vie-
dokli un idejas par Brocēnu šosejas 
krustojumu. 

Nākošajos uzdevumos jaunieši 
kopā ar domes lēmumpieņēmējiem, 
deputātiem grupu darbos izzināja 
novada problēmsituācijas:  Brocēnu 
estrādes uzlabošana (divas grupas 
izvēlējās šo vietu), ceļš uz pludmali, 
veloceliņš Brocēni - Saldus.  Pēc 
diskusijas katra grupa prezentēja 
savu problēmsituāciju, tās iespēja-
mos risinājumus un pirmos soļus, 
ar ko būtu jāsāk problēmas risinā-
šana. Viens no soļiem būtu, ka jau-
nieši labprāt palīdzētu ar idejām, 
un mazpulku nodarbībās uzzīmētu 
skices, kāda varētu būt videi drau-
dzīga Brocēnu estrāde.  

Diskusijas rezultātā dalībnieki 

dalījās ar atziņām un ierosināju-
miem, kas noderēs turpmākai jau-
niešu un lēmumpieņēmēju sadar-
bībai gan vietējā līmenī, gan citos 
Latvijas novados.

Dalībnieku atziņas: 
- Man patika iepazīties ar depu-

tātiem.  Es uzzināju, ka mēs varam 
arī balsot un kaut ko jaunu uzla-
bot.

- Man patika, ka mēs šodien ko-
pā ar domes darbiniekiem atradām 
vienu mīnusu, kuru centāmies ap-
spriest un  izdomāt risinājumu. 

- Patika kopā domāt par Brocē-
nu nākotni, radās kopības sajūta.

- Biežāk vajadzētu tikšanos ar 
jauniešiem un ideju ģenerēšanu.

- Ir ļoti jauki apzināties, ka jau-
niešus interesē, kā uzlabot Brocēnu 
vidi.

- Jauki jaunieši ar interesi pieda-
lās savas pilsētas attīstībā. Prieks 
par sadarbību!

Projekts “Mūsu pēdas” ir finan-
sēts ar Eiropas Komisijas prog-
rammas “Erasmus+” atbalstu, 

kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra

LaiLa zuPa, PRoJEKTa KooRdiNaTo-

RE 

Šogad strukturētā dialoga Eras-
mus+ jauniešu tikšanās ar lēmum-
pieņēmējiem novados notiek pro-
jekta “Mūsu pēdas” ietvaros.

21. augustā Irlavas Studenkalna 
estrādē tikās Tukuma novada Ir-
lavas, Slampes un Džūkstes pa-
gastu mazpulcēni, jaunieši un 
pašvaldības lēmumpieņēmēji ot-
rajā aktivitātē “Mūsu soļi novada 
nākotnei”.

Aktivitātes pirmajā daļā jaunieši 
kopā ar Latvijas Mazpulku brīv-
prātīgajiem gatavojās diskusijai ar 
lēmumpieņēmējiem. Iepriekšējā 
tikšanās reizē, kas notika 16. jūni-
jā,  jaunieši sagatavoja sava pagasta 
karti, kartējot tika izmantotas Cli-
mate-KIC Young innovators meto-
des. Aktivitātes laikā notika arī 
balsošana, kurā jaunieši balsoja 

par sev labāko vietu pagastā un par 
vietu, kas būtu jāuzlabo vai jāizvei-
do, ja tādas pagastā nav.

Otrajā aktivitātes daļā jaunieši 
prezentēja lēmumpieņēmējiem sa-
vus avīzes/ bloga ierakstus par to, 
kā izskatīsies pagasta teritorija pēc 
pieciem gadiem. Pagastu pārvalžu 
vadītāji izstāstīja, kā pagastā notiek 
lēmumu pieņemšanas process. 

Nākamajos uzdevumos jaunieši 
kopā ar pārvalžu vadītājiem un de-
putātiem grupu darbā izzināja pa-
gasta problēmsituācijas - vides sa-
glabāšana, vecā sporta zāle, peld-
vietas iekārtošana un peldvietas 
iespējas karjeros, estrādes sakop-
šana. 

Pēc diskusijas katra grupa pre-
zentēja savu problēmsituāciju un 
risinājumus. 

Diskusijas rezultātā dalībnieki 
dalījās ar atziņām un ierosināju-
miem, kas noderēs turpmākai jau-

niešu un lēmumpieņēmēju sadar-
bībai.

Lūk, dalībnieku atziņas: 
- Šodien es uzzināju, kā es varu 

mainīt savu apkārtējo vidi un arī 
to, ka pašvaldība mani uzklausa. 

- Tagad zinu vairāk par Džūksti. 
Par problēmām Irlavā un Džūkstē, 
par nepieciešamībām un vajadzī-
bām.

- Ieguvu pārliecību, ka jaunie-
šiem rūp Latvijas vide un notieko-
šais mūsu valstī.

- Jauniešiem ir labas idejas, kas 
varētu kaut ko uzlabot pagastos. 
Realizēt katru gadu pa vienai labai 
idejai!

Projekts “Mūsu pēdas” ir finan-
sēts ar Eiropas Komisijas 

programmas “Erasmus+” 
atbalstu, kuru Latvijā administrē 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra.

...un Tukuma novadā
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Rīgas Klubiņa aktivitātes
LaiLa zuPa

Vai Rīgas Klubiņš šogad ir sati-
cies? Tas tiesa, ka Rīgas Klubiņa 
brīvprātīgie vasarā nav piedalīju-
šies ikgadējā nometnē un citos lie-
los pasākumos, kuros vienmēr bija 
vajadzīga palīdzība. Šogad daudzi 
pasākumi nenotika, tomēr brīv-
prātīgie ir satikušies mazās grupi-
ņās gan klātienē, gan arī attālināti 
un darījuši foršas lietas. 

1. un 2. augustā notika brīvprā-
tīgo seminārs „Brīvprātīgā darba 
pieredze Kurzemes reģionā”, Upes-
grīvā, Talsu novadā. Pieredzē un 
iespaidos dalījās Rīgas Klubiņa 
brīvprātīgā Samanta Auguceviča.

Rīgas Klubiņš satikās pašu sarī-
kotā sporta aktivitāšu pasākumā, 
ko saucām par “Sporta nometni”. 
Lieliski un sportiski pavadījām ne-
dēļas nogali ar vairākām pastai-
gām, aktivitātēm un kopā būšanu. 
Izstaigājām vairākas dabas takas, 
par kurām es dzirdēju pirmo reizi, 
piemēram, Orhideju taka, Kaņiera 
niedrāja taka, kuras patiešām iesa-
ku katram izstaigāt. Orhideju takā 
bija iespējams apskatīt uz salas 
dzīvojošus savvaļas zirgus un go-
vis, apskatīt Engures ezeru skatu 
tornī un izstaigāt pašu dabas taku. 
Kaņiera niedrāja taka bija kas ne-
gaidīts un interesants, veidota no 
peldošiem plostiem un apkārt eso-
šajām garajām niedrēm, kas pa-
staigu padara aizraujošu un bau-
dāmu. 

Pusdienojām pašu atrastā 

ugunskura vietā, kur atradās arī 
brīnišķīga nojume un pavērās 
skats uz upi. Visi kopīgi gatavo-
jām uz ugunskura zupu, katrs ti-
ka pie atbildīga darba. Nolēmām 
uzrīkot pastaigu gar jūras krastu 
līdz pat Kolkas ragam. Vakaru 
Upesgrīvā bijām izlēmuši pavadīt 
jūras krastā. Peldējāmies,  baudī-
jām kompāniju un sagaidījām 
skaisto saulrietu. Mēs atjaunojām 
mūsu orientēšanās un sadarbības 
prasmes, apskatījām mūsu Latvi-
jas skaistās apskates vietas, aktīvi 
pavadījām dienas un runājām 
par nākamajiem pasākumiem, 
ko varēsim rīkot.  Paldies Upesg-
rīvas skolai, kas mūs jauki uzņē-
ma!

22.- 23. augustā notika brīvprā-
tīgo seminārs “Līgatne iedvesmo!” 
Līgatnes novadā. Gūtajā pieredzē 
dalījās Rīgas Klubiņa brīvprātīgā 
Loreta Kalve. Brīvprātīgie bija no-
lēmuši, ka vasarā varētu saliedēties 
aktivitātē, kura viens no uzdevu-
miem būtu laivošana. Lai cik vien-
kārši izklausās laivot, pirms tam 
bija dažādi plānošanas darbiņi. 
Laivošanu bija pa Gaujas upi, un 
gaisā valdīja satrauktas emocijas, 
jo dažiem šis bija pirmais laivu 
brauciens. Laivojot nostiprinājām 
komandas garu, izbaudījām skais-
tās Latvijas ainavas un baudījām 
laiku, iepazīstot citam citu tuvāk. 
Pirmajā dienā saulīte mūs lutināja, 
bet otrajā dienā lietus un vējš ne-
žēloja. Bet mums – brīvprātīga-
jiem - ir pierasts nepadoties, kad 
parādās šķēršļi, vienmēr atrast 

blakus ceļu un nebaidīties no izai-
cinājuma! Šī pieredze bija superī-
ga! Ieguvu jaunas emocijas un pie-
redzi. Šis laivu brauciens noteikti 
būs kā atgādinājums nekad nepa-
doties, kamēr mērķis nav sa-
sniegts! 

27. augustā mazākā skaitā brīv-
prātīgie palīdzēja organizēt konfe-
renci “Jauniešu uzņēmējdarbība 
laukos” muzeja “Pikšas” teritorijā,  
kur palīdzēja ar praktiskiem dar-
biņiem, lai konferences dalībnieki 
justos gaidīti, un vadīja mazpulcē-
nu darba grupiņas.

Notika arī brīvprātīgo tiešsais-
tes tikšanās, viena no tām bija ide-
jas un uzdevumu domāšana maz-
pulku pārgājieniem. Paldies Patrī-
cijai Prindulei par aktīvu pārgājie-
nu ideju ģenerēšanu un Laumai 
Apinei par palīdzēšanu oktobra 
pārgājiena atspoguļošanā Mazpul-
ku sociālo tīklu kontos! 

5. novembrī Rīgas Klubiņa brīv-
prātīgajiem bija tiešsaistes diskusi-
jas vakars par dokumentālo filmu 
“Dzīvs”. Diskusiju vadīja Rīgas 
Klubiņa dalībniece Žanete Spale  – 
pastāstīja par filmas tapšanu, tika 
pārrunāts filmas sižets, kā arī tika 
piedāvāta iespējas jauniešiem ie-
saistīties filmu projektos. 

6. novembrī nelielā skaitā brīv-
prātīgiem bija tikšanās, kurā vai-
rāk uzzināja par filmu uzņemšanas 
procesu, klausījās pieredzes stās-
tus par jauniešu uzņemtajām fil-
mām un iespējām iesaistīties pro-

ELīNa JoGuRE, LaTviJaS MazPuL-

Ku STaRPTauTiSKo aKTiviTāŠu 

KooRdiNaToRE

No 11. līdz 18. oktobrim mēs, 
Elīna Jogure un Lelde Gusta, pār-
stāvējām biedrību “Latvijas Maz-
pulki” starptautiskās jaunatnes 
darbinieku apmācībās “TRANSI-
TION: design thinking for le-
aders!”, kuras organizēja Latvijas 
Mazpulku partneri Aventura Ma-
rao Clube un Casa da Juventude de 
Amarante Portugālē.

 Pasākuma ietvaros mēs apgu-
vām teorētiskas un praktiskas zinā-
šanas par “TRANSITION” kustību, 
kas ir globāla mēroga kustība. 
Programma ietvēra nodarbības par 
Pārejas iniciatīvu kustību, so-
ciokrātiju, permakultūru, godīgo 
tirdzniecību, veselīga ēdiena gata-
vošanu, atbildīgu lauksaimniecību, 
ES budžetu jaunatnes jomai nāka-
majiem 7 gadiem. Dalībnieki devās 
vizītēs uz vietām, kuras praktizē 
Pārejas iniciatīvu kustību gan pil-
sētvidē, gan laukos. 

Pārejas iniciatīvu kustība, kas ir 
pieaugusi kopš 2005. gada, ir stāsts 

jektos, kuros mācās veidot filmu. 

Prieks par brīvprātīgajiem, kuri  
palīdzējā vērtēt mazpulcēnu pro-
jektus, dažiem tas izdevās klātie-
nes forumos, bet daži to darīja at-
tālināti. Jauki, ka brīvprātīgie atrod 
laiku un palīdz dažādos attālinātos 
darbiņos un individuāli ierodas 
Saulesdārzā uz teritorijas sakopša-
nas darbiem. 

Latvijas Mazpulku pārstāves 
Elī na Jogure un Zane Šteinberga 
piedalījās Eiropas lauku jauniešu 
organizācijas Ģenerālajā asamble-
jā, kas šogad notika attālināti.

Svarīgs notikums novembrī bija 
Rīgas Klubiņa vadītāja vēlēšanas. 

Attālināti notika kandidātu pie-
teikšana vēlēšanām. Attālināti arī 
notika brīvprātīgo balsu nodošana 
par kandidātiem. Brīvprātīgie ie-
vēlēja Kristu Pučko par Rīgas Klu-
biņa vadītāju. Vēlam veiksmi, dar-
ba prieku un radošas idejas, sadar-
bojoties ar brīvprātīgajiem! 

Liels paldies Austrai Pavārei par 
Rīgas Klubiņa vadīšanu, par jau-
niešu motivēšanu, organizētajiem 
pasākumiem, jauko komunikāciju 
ar brīvprātīgajiem un atbalsta 
sniegšanu Mazpulku darbos! 

Projekts īstenots  Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2020. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.

Apmācībās Portugālē guvām  
jaunas zināšanas un idejas

par kopienām, globālu domāšanu 
– lokālu rīcību, dabas novērošanu 
un mijiedarbību ar to, rūpēm par 
zemi, rūpēm par cilvēkiem, god-
prātīgu resursu sadali. 

Projekta programma bija ļoti 
piepildīta un skāra daudz dažādu 

tēmu, un par katru no tām varētu 
izveidot veselu apmācību kursu. 
Līdz ar to šīs mācības sniedza ie-
skatu un zināšanas, kā spert pir-
mos soļus savas kopienas vai pilsē-
tas attīstīšanai pēc pārejas iniciatī-
vas principiem.

Zane Siksna, Latvijas Mazpulku 
brīvprātīgā,  devusies ilgtermiņa 
ESK brīvprātīgajā darbā uz Portu-
gāli pie Latvijas Mazpulku partne-
riem EQUAÇÃO, COOPERATI-
VA DE COMÉRCIO JUSTO, CRL 
un Casa da Juventude Amarante. 
Lūk, ko viņa stāsta par saviem ie-
spaidiem!

Pirmais iespaids par Portugāli – 
šeit ir ļoti kalnains un karsts, bet 
arī ļoti skaisti. Visskaistākā arhi-
tektūra, ko pagaidām esmu redzē-
jusi, it īpaši Amarantē, pilsētā, kurā 
dzīvošu visu projekta laiku. Visas 
organizētās aktivitātes ir interesan-
tas, un es nevaru iedomāties labā-
ku kompāniju, ar kuru tās veikt. 
Visi brīvprātīgie šeit ir draudzīgi 
un pretimnākoši. Šī tik tiešām ir 

paradīze uz Zemes!
Ir pagājuši tikai divi mēneši, bet 

liekas, ka pagājuši gadi. Liekas, ka 
kuru katru dienu pamodīšos no šī 
sapņa. Man prieks atrasties tik dau-
dzu radošu cilvēku klātbūtnē. Kopā 
ar pārējiem brīvprātīgajiem esam 
sākuši darbu pie jaunas teātra izrā-
des, dzejas vakariem, pilsētas sakop-
šanas, skulptūrām no atkritumiem, 
kā arī pie būvju/telpu apgleznoša-
nas. Pasliktinoties situācijai saistībā 
ar Covid -19 vīrusa izplatību, mūsu 
iespējas turpināt savu darbu tiek sa-
mazinātas, bet mēs visi ceram, ka 
varēsim pilnībā atgriezties pie dar-
biem jau pavisam drīz. Neskatoties 
uz to, nevaru nepriecāties par šo ie-
spēju “iesprūst” tieši Amarantē. Šī 
pilsēta ir mani apbūrusi!

Priecājos par šo iespēju!
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ELīNa JoGuRE,  LaTviJaS MazPuL-

Ku STaRPTauTiSKo PRoJEKTu 

KooRdiNaToRE

Mazpulku birojam šajā rudenī 
pievienojās jaunas Eiropas soli-
daritātes korpusa brīvprātīgās – 
Tea no Horvātijas, Maria un Chi-
ara (Kiara) no Itālijas. Eiropas 
solidaritātes korpusa. Projekta 
“4H” ilgums ir astoņi mēneši. 
Projekta partneri ir trīs atbalsto-
šās organizācijas – EUROSUD 
(Itālija), CSV Insubria (Itālija) un 
Carpe Diem (Horvātija). Projek-
ta noslēgums plānots līdz ar Jāņu 
svinēšanu 2021. gada jūnijā. 

Projekta ietvaros meitenes bija 

plānojušas gatavot klātienes akti-
vitātes mazpulcēniem un brīv-
prātīgajiem  un iesaistīties biroja 
dzīvē. Tomēr šī brīža situācija ir 
ieviesusi izmaiņas – meitenes 
strādās ar jauniešiem attālināti. 
Pirmās divas nedēļas Latvijā mei-
tenes pavadīja pašizolācijā. Tāpēc 
pagaidām projekts ir pašā sāku-
ma stadijā, kuras laikā meitenes 
iepazīst Mazpulkus un mūsu dar-
bības jomas. Pirmie darbiņi ir pa-
veikti – iekārtota pašām sava dar-
ba telpa, saplānotas turpmākās 
aktivitātes un sakopta vide ap 
Saulesdārzu. Meitenes astoņu 
mēnešu laikā piedāvās aktivitātes 
sekojošajās jomās – valodas, kul-

tūra, sports, dejas, rokdarbi, 
māksla. 

Lūk, viņu pirmie iespaidi par 
Rīgu: 

“Rīga ir ļoti zaļa - daudz koku, 
daudz dabas visapkārt.” (Maria); 

“Vakaros satumst ļoti agri! Rī-
gā ir pārsteidzoši daudz bērnu 
laukumiņu.” (Chiara);

 “Rīga man iepatikās jau pir-
majās dienās. Būšana Latvijā ir 
viss, ko biju gaidījusi!”(Tea). 

Ceram uz situācijas uzlaboša-
nos valstī, lai meitenēm būtu ie-
spēja redzēt arī citas vietas Latvi-
jā. Drīzumā jau varat gaidīt uzai-
cinājumus iesaistīties meiteņu 
tiešsaistes/virtuālajās aktivitātēs! 

Uzsākts brīvprātīgā darba projekts “4H”!

aRNiTa KaMPāNE, CaRNiKavaS 

MazPuLKa vadīTāJa

Carnikavas pamatskolā šajā mā-
cību gadā norisinās jaunatnes ini-
ciatīvas projekts “Taisām spēli!”, 
kuru organizē biedrība “Latvijas 
Mazpulki”. Projektā  piedalās sesto 

un septīto klašu skolēni. Tā galare-
zultāts būs sagatavota un novadīta 
āra spēle citiem Carnikavas pamat-
skolas skolēniem. Šajā procesā pa-
līdzību skolēniem sniedz biedrība 
“Piedzīvojuma Gars”, kas ikdienā 
nodarbojas ar āra spēļu izveidi, or-
ganizēšanu un vadīšanu.

Projekta īstenošanas laikā skolē-
ni iepazīst visus spēles sagatavoša-
nas procesus. Septembrī projekta 
dalībnieki iepazinās ar “Piedzīvo-
juma Gara” komandas izveidoto 
āra spēli “Sadzīvot un izdzīvot” 
Mangaļsalas bunkuros un kopā ar 
instruktoriem uzsāka darbu pie sa-

vas āra spēles izveidošanas.
 Oktobrī nodarbībā “Sociālo tīk-

lu spēks” viņi  tikās ar personības 
izaugsmes treneri Daci Briedi-Zā-
līti nodarbībās par personības pro-
filiem. Trenere arī tiešsaistē kon-
sultēja projekta dalībnieku vecākus 
par savas nodarbības rezultātiem.

Projekta gaitā tā dalībnieki iepa-
zīsies ar Latvijas likumdošanu, kas 
regulē pasākumu organizēšanu, un 
tiksies ar pašvaldības attīstības no-
daļas darbiniekiem, uzzinās, kā-
dām atļaujām jābūt un ar ko jārēķi-
nās, lai sarīkotu pasākumu pašval-
dības teritorijā, savukārt pašvaldī-
bas policijā jaunieši uzzinās par 
kārtības nodrošināšanas prasībām.

Projekta turpinājumā skolēni 
meklēs piemērotākos risinājumus 
spēles teritorijas apskaņošanai, 
spēles vizuālajam noformējumam, 
kā arī rūpēsies par balvu fondu, ie-
vērojot budžetu vai piesaistot at-
balstītājus un ziedojumus.

Projekta noslēgumā skolēni ko-
pā ar “Piedzīvojuma Gara” instruk-
toriem izmēģinās savu spēli ģene-
rālmēģinājumā un  vadīs spēli Car-
nikavas pamatskolas skolēniem, 
bet  pēc  spēles pārrunās rezultā-
tus.

Projekta īstenošanas procesā 
skolēni paplašinās redzesloku, 
pilnveidos savas sadarbības, paši-
zaugsmes un organizatoriskā darba 
prasmes.

ELīza bRūKLENa, RīGaS KLubiņa 

daLībNiECE 

Liekas, oktobra sākumā mēs vēl 
dzīvojām mazliet citā pasaulē. Va-
rējām brīvi tikties klātienē, un laik-
apstākļi bija siltāki. Šajā laikā arī 
Rīgas Klubiņš paguva satikties uz 
pasākumu klātienē.

Patiesībā šo dienu mēs bijām 
gaidījuši jau gandrīz gadu. Kā zi-
nāms, Rīgas Klubiņa biedri, kas 
vairākus gadus cītīgi darbojušies 
Latvijas Mazpulku labā, saņem 
sudraba gredzenu ar Laimes āboli-
ņa lapiņu. Brīvprātīgie, kas paši 
reiz ir bijuši mazpulcēni, gredzenu 
var iegūt pēc trim gadiem, darbo-
joties Klubiņā, bet pārējie brīvprā-

tīgie-  pēc pieciem gadiem. Tomēr 
bija tā sagadījies, ka tie brīvprātī-
gie, kuriem zīmīgās gadadienas ie-
krita pagājušogad, savus Mazpulku 
gredzenus vēl nebija saņēmuši. Tā-
di mēs bijām astoņi — es, Elīza 
Brūklena (50.Sunākstes mazpulks), 
Agnese Smiļģe (Lutriņu maz-
pulks), Mārtiņš Dombrovskis (53. 
Penkules mazpulks), Elīza Apine 
un Keita Rožkalne (632. Tumes 
mazpulks), Paula Pavāre (Dignājas 
mazpulks), Lauris Jasinskis (Daug-
males mazpulks „Dzirkstelīte”) un 
Kitija Okate - Vatjkoviča (brīvprā-
tīgo darbu sāka ar Mazpulku uz-
līmju, plakātu, maisiņu u.c. dizaina 
veidošanu un turpina to darīt). Ša-
jos gados katrs no mums sniedzis 

savu artavu Mazpulku darbā un 
pasākumos.

Pirms saņemt gredzenus, mums 
vēl bija jāpierāda sava apņēmība 
un orientēšanās prasmes. Rīgas 
Klubiņa vadītāja Austra un viņas 
palīdze Patrīcija mums bija sagata-
vojušas orientēšanās spēli pa Rīgas 
centru ar dažādiem uzdevumiem, 
kas pārbaudīja mūsu vērību un zi-
nāšanas par Mazpulkiem.  

 Bet tad jau lielais mirklis bija 
klāt! Pāris stundas un dažus apla-
mus pagriezienus vēlāk mēs Brīvī-
bas pieminekļa pakājē, bažīgu paš-
valdības policistu skatienu pavadī-
ti, saņēmām sen pelnītos gredze-
nus. Tagad mēs tiešām varam teikt, 
ka esam izauguši Latvijai!

Gredzeni satiek īpašniekus

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fon-
da projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.
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 iLzE Kļava, PRoJEKTa vadīTāJa

27.  un 28. augustā projekta 
„Esiet kā vīri!” dalībnieki devās iz-
glītojošā ekskursijā uz Valmieru 
un Cēsīm, lai zināmā mērā „no-
svinētu” projekta noslēgumu un 
vasaras beigas un smeltos iedves-
mu un spēkus jaunajam mācību 
gadam. Ekskursija bija godam no-
pelnīta, jo puiši bija labi pastrādā-
juši, jūlijā sarīkojot Jauniešu spor-
ta svētkus Jaunmuižā, bet augustā 
piedaloties Viedā ciema svētku or-
ganizēšanā.

Valmieras iepazīšanu sākām ar 
pusdienām kafejnīcā „Pasēdnīca” 
un pēc tam devāmies uz Gaujas 
stāvo krastu sajūtu parku, kur puiši 
gandrīz trīs stundas kļuva par „ad-
renalīna medniekiem”. Taka kokos 
– tas ir izaicinājums 1,5 km garu-
mā, 5-11 m augstumā ar 4 trošu 
nobraucieniem pāri Gaujas upei. Šī 
ir Latvijā drošākā taka kokos, kas 
aprīkota ar nepārtrauktu drošinā-
šanas sistēmu. Takā tiek izmantota 
nepārtrauktā Šveices drošināšanas 
sistēma “Saferoller”. Ar šīs sistēmas 
palīdzību nav iespējams sevi patva-
ļīgi atāķēt no drošības troses takas 
apmeklējuma laikā.  Puiši taku iz-
gāja 3 reizes, izmantojot iespēju 
pārbraukt pāri Gaujai katrs 12 rei-
zes! Kaut arī laiks bija pavēss, pēc 
enerģijas zaudēšanas ekstrēmajā 
takā nolēmām peldēties Gaujas 
upē, īpaši ierīkotajā peldvietā. 

Vakarpusē maza pastaiga pa Val-
mieras vēsturisko centru un ļoti aiz-
raujošs izbrauciens ar „Gaujas tram-
vaju” pa Latvijas garāko upi kopā ar 
bocmani Mairi. Jaunais puisis lielis-
ki prata jauniešus iepazīstināt ar sa-
vas pilsētas vēsturi un patiesi lepo-
jās ar vietām, uzņēmumiem un cil-
vēkiem, kuri padara viņa pilsētu 
īpašu un nozīmīgu. Puiši uzdeva 
jautājumus un diskutēja ar Mairi 

gan par aktualitātēm pilsētā, gan 
par „Gaujas tramvaju” kā tūrisma 
biznesa iespēju Vidzemē.

Nakšņošana Valmieras tehni-
kuma dienesta viesnīcā jauniešiem 
deva iespēju saprast, ko nozīmē 
dzīve kopmītnēs, un kādi noteiku-
mi tajās jāievēro. Puišu atzina, ka 
telpas ir ļoti tīras, skaistas un labi 
aprīkotas, un, ja viņi dzīvotu Vid-
zemē, tad labprāt izvēlētos mācī-
ties šai tehnikumā.

Piektdienas rītā pēc pankūku 
brokastīm „Pasēdnīcā” devāmies 
uz nesen uzbūvēto Māra Štrom-
berga BMX trasi „Valmiera”, kur 
tikāmies ar šobrīd Latvijā spēcīgā-
ko BMX riteņbraucēju Helviju 
Babri. Helvijs izrādīja jauno sporta 
būvi, kuras vienā telpā goda vietā 
nolikts divkārtējā olimpiskā čem-
piona BMX Māra Štromberga rite-
nis, ar kuru viņš izcīnīja zelta me-
daļu 2012.gada Olimpiskajās spēlēs 
Londonā. Helvijs iepazīstināja ar 
savu sportista karjeru, ar grūtībām, 
kas jāpārvar, lai kļūtu par veiksmī-
gu sportistu un iespējām, ko jau-
nieša dzīvē dod „lielais sports”. 
Helvijs priecājas, ka, pateicoties 
daudzajām sacensībām, kurās viņš 
piedalījies, ir bijusi lieliska iespēja 
apceļot gandrīz visus kontinentus 
un iepazīt citas valstis. Viņš ir ļoti 
pateicīgs saviem vecākiem, kuri vi-
ņu bērnībā trīs reizes nedēļā veda 
30 km no dzimtā lauku pagasta uz 
Cēsīm, lai viņš regulārajos treni-
ņos iepazītu un iemīlētu BMX ri-
teņbraukšanu. Tālākie panākumi 
gan ir paša ziņā – atbildība, gribas-
spēks, neatlaidība un mērķtiecība, 
sešas dienas nedēļā cītīgi trenējo-
ties divas reizes dienā! Un tad vēl 
studijas Valmieras augstskolā un 
Sporta akadēmijā, lai iegūtu zinā-
šanas un labu profesiju! 

Un tad brauciens līdz Cēsīm un 
divu stundu piedzīvojums Cēsu pi-

lī. Lieliskā gide Ieva Kalniņa, tēr-
pusies pils kalpotājas tērpā, vis-
pirms piedāvāja jauniešiem  iejus-
ties viduslaikos ar dažādu spēka un 
veiklības spēļu palīdzību. Šādas 
spēles 13.-14. gadsimtā tika spēlē-
tas jau no agras bērnības, tā no-
drošinot vajadzīgās iemaņas, kas 
nepieciešamas, lai kļūtu par piln-
tiesīgu bruņinieku. Puiši cīnījās ar 
maisiem, staigāja uz koka kājām, 
vilka virves un nūju, cīnījās ar zo-
beniem u.c. Tad sekoja pastaiga pa 
pils pagrabiem un bēniņiem ar 
sveču lukturīšiem un aizraujošs 
stāsts par pils 800 gadu vēsturi, iz-
ceļot svarīgākos laika posmus un 
pievērošot uzmanību Latvijas vēs-
tures aspektiem, kas saistīti ar Cē-
sīm. Jaunieši paši savām acīm va-
rēja pārliecināties, ka Cēsu pils 
tiešām ir viens no īpašākajiem kul-
tūras tūrisma galamērķiem Latvijā, 
kas ar savu neatkārtojamo pievilcī-
bu spēj piesaistīt gan jauniešus, 
gan ceļotājus no visas pasaules. 

Pēc sātīgām pusdienām kafejnī-
cā „Aroma” sekoja mājupceļš, ku-
ra laikā jaunieši varēja pārrunāt 
dzirdēto un redzēto, dalīties pār-
domās un secinājumos par kopīgi 
īstenotā projekta rezultātiem. 

Lai domātu par savu karjeru, 
jauniešiem noderēs karjeras spe-
ciālistes Ināras Punkstiņas dāvinātā 
pildspalva, uz kuras var atrast divas 
noderīgas interneta adreses – www.
profesijupasaule.lv  un www.niid.lv 

Izglītojošā ekskursija notika 
Latvijas Mazpulku projekta 
“Esiet kā vīri!” ietvaros. Šo 

jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas 
Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekš lai cīgas mācību pārtrauk-

šanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Kurzemnieki iepazīst Vidzemi

LauRa SauLīTE, 252. RuGāJu 

MazPuLKa vadīTāJa 

Jauniešu iniciatīvu projekts 
„Radoši Rugāji!”, ko organizē 
252. Rugāju mazpulks, valsts 
epidemioloģiskās situācijas dēļ 
nedaudz ieilga. Pavasarī plānotā 
putnu būru gatavošana un puķu 
sēšana, piķēsana un stādīšana 
pārvērtās par rudens darbiem. Ir   
prieks, ka skolēni septembrī un 
oktobrī varēja atgriezties skolā. 

Septembri sākām ar projekta 
plānošanas grupu sanāksmēm, lai 
precizētu atlikušās aktivitātes, sa-
skaņotu nodarbību laikus ar uzai-
cinātajiem nodarbību vadītājiem. 

28. septembrī Rugāju novada 

vidusskolas skolēniem tika piedā-
vāta aktivitāte „Putnu dienas”, jo 
oktobrī norisinās tradicionālās 
Eiropas putnu vērošanas dienas. 
Domājot par nākamo pavasari, 
gatavojām putnu būrīšus gājput-
niem. 

Lai putnu būrīši visiem izdotos 
vienotā stilā, bijām uzrunājuši 
galdnieku Kārli Brūveru, kas jau-
niešiem ierādīja prasmes uzmeis-
tarot skaistu putnu būrīti. 

7. oktobrī projekta jauniešus 
uzrunāja dārzniece Daiga Moroza 
ar nodarbību „Apstādījumi kā 
publiskās ārtelpas neatņemama 
sastāvdaļa”. Nodarbībā tika plāno-
ta skolas apzaļumošana. Un 16. 
oktobrī norisinājās aktivitāte „Za-

ļie īkšķīši”, kuras ietvaros projekta 
dalībnieki iestādīja divdesmit 
Zviedrijas pīlādžus. Līdz ar to va-
ram teikt, ka pēc gadiem putnu 
būrīšu iemītniekiem būsim sagā-
dājuši barību – pīlādžogas. 

Līdzdalība projekta pasākumos 
katrā jaunietī stiprināja pārliecī-
bu, ka veiksmīgas dzīves pamatā 
ir mazpulku pamatvērtības – čak-
las rokas, ass prāts, laba sirds un 
stipra veselība.    
 Bet galvenais mērķis, kāpēc jau-
niešus iesaista šajās PuMPuRA 
aktivitātēs, ir centies sakomuni-
cēt, ieinteresēt un radīt draudzīgu 
vidi, lai  ikviens jaunietis kļūtu 
motivētāks mācībām, nepamestu 
skolu.

Projekts “Radoši Rugāji!” noslēdzies

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fon-
da projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.
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Sajūtu skola
aNNa KRiLova, 104. daGdaS 

MazPuLKa uN PRoJEKTa vadīTāJa 

104. Dagdas mazpulks guva at-
balstu Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “ PuMPuRS” ietvaros un no 
15.augusta realizē  projektu “Sajū-
tu skola”.

Projekta ideja radās pavasarī at-
tālināto mācību laikā, kad skolēni 
nonāca īpašā situācijā – būtībā at-
šķirti no ierastās ikdienas, kontak-
tiem, vajadzīgā atbalsta. Gadās 
novērot jauniešu emociju nekon-
trolētu izpausmi – agresiju, greiz-
sirdību, aizvainotību, tiekšanos 
pēc uzmanības, kam pamatā ir sa-
jūtu virpulis dvēselē, ar ko viņi ne-
var tikt galā, jo šķiet, ka viss ir tik 
slikti, neviens viņus nesaprot un 
īstenībā arī paši nesaprot, kas no-
tiek. Uz jautājumu “Kā tu jūties?”, 
dzirdama jauniešu atbilde: “Nor-
māli!” Neko neizsakošs vārds, kas 
skan jau automātiski.

Saprast to, kas ar tevi notiek, – 
tas ir smags uzdevums pat pieau-
gušajam, bet jaunietis pat necenšas 
par to domāt,  pietrūkst prasmes 
to darīt, atbalsta un virzītājspēka. 

Pieņēmums apstiprinājās, kad 
satikāmies ar projekta dalībnie-
kiem pirmajā pasākumā augustā, 
kas bija liels izaicinājums – divu 
dienu āra piedzīvojums. Pirmā 
dienas puse bija smaga, šķita, ka 

mēs nevaram noorganizēt, noturēt 
uzmanību, ieinteresēt, taču tālāk 
viss mainījās. Liels ieguldījums ir 
psiholoģes Diānas vadītās “Sajūtu 
laboratorijas” nodarbības. Izrādās, 
ka jauniešiem gribas analizēt sevi, 
dzirdēt par sevi. Pat tad, kad Diāna 
teica, ka  nodarbība ir beigusies, 
jaunieši lūdza padarboties vēl. 
Daudzveidīgās aktivitātes, ko caur-
vija sajūtu iepazīšana, deva augļus 
- mājās brauca saliedēta komanda, 
uzlādēta ar pozitīvām emocijām, 
līdzi ņemot labo sajūtu grozu. 

Rudenī, jau skolas laikā,  turpi-
nājām iepazīt sajūtas, gan skatot 
dzīvnieku skumjās acis patversmē, 
kad pāri vaigiem ripoja asaras, gan 
pārvarot baiļu sajūtu un mērojot 
šķēršļus  Tarzāna takās, gan radot 
savu mākslas darbu ar 3D pild-
spalvu Daugavpilī, gan pie skolas 
kopīgi būvējot sajūtu taku, gan 
turpinot iepazīt sevi “Sajūtu labo-
ratorijā”. 

Liels atbalsts ir jaunieši – līderi, 
kuri iesaistās pasākumu organizē-
šanas aktivitātēs, un palīdz jebku-
rā darbā.

Bet svarīgākā aktivitāte, kas 
nav ierakstīta projekta plānā, ir 
saruna! Saruna pēc tikšanās, pēc 
darba, tāpat, bez oficiāla iemesla 
– apsēsties un parunāt par dzīvi, 
par sevi, par skolu, par mājām, 
par ne ko… Bet parunāt! Šai brīdī 

rodas māju sajūta, ģimeniskuma 
izjūta. 

Diemžēl šobrīd izpaliek ieplā-
notie un gaidītie pasākumi. Jaunie-
ši atkal ir nonākuši izolācijā no 
klasesbiedriem, draugiem, situāci-
jā, kad tiek ieviesti ierobežojumi, 
bet tik ļoti gribas brīvību. Ļoti gri-
bas ticēt, ka mūsu divi mēneši “Sa-
jūtu skolā” kaut nedaudz palīdzēs 
viņiem tikt ar to galā.  Jo mēs taču 
atgriezīsimies pie ierastās dzīves 
un tad turpināsim arī “Sajūtu sko-
las” aktivitātes! No mums arī ir at-
karīgs, cik ātri tas notiks.

Mēs katrs šo pasauli un vidi, ku-
rā dzīvojam, uztveram savādāk, jo 
arī katrs pats esam savādāks. Ie-
saistot projekta pasākumos bērnus 
un jauniešus, katrā centāmies vei-
dot izpratni par to, ka visas dzīvās 
radības nevar just vienādi, jo tad 
mēs visi būtu ļoti līdzīgi!  Katra in-
dividualitātes dēļ pasaule ir tik in-
teresanta, un cilvēki, kuri tajā dzī-
vo ir tik dažādi, bet visus vieno 
dzīves un mazpulku pamatvērtī-
bas - čaklas rokas, ass prāts, laba 
sirds un stipra veselība.  Čaklas ro-
kas palīdz atrast nodarbi, kurā sevi 
apliecināt.  Ass prāts ļauj  izprast 
situācijas nopietnību un savu līdz-
atbildību.  Laba sirds ir tā, kurā 
valda labas sajūtas un vairo tās ap 
sevi. Bet veselība – lai tā ir stipra 
visiem!

iLzE bēRziņa, PRoJEKTa KooRdiNa-

ToRE

 Mālpils novada vidusskola no 
2018. gada jau ir iesaistījusies 
PuMPuRS projektā. Kopš 2017.
gada skolā ir mazpulcēni. Un sa-
darbībā ar  biedrību “Latvijas Maz-
pulki” tapa  projekts “Es arī varu 
tā!”.

 Mazpulku projekta mērķis ir 
Mālpils jauniešus ieinteresēt, ap-
mācīt un iesaistīt izglītojošās akti-
vitātēs, kļūstot par  organizatoriem 
un aktivitāšu plānotājiem sev ēr-
tas, pieņemamas un saudzējamas 
savas skolas apkārtējās vides izvei-
dotājiem.  Vienas nedēļas garumā 
jaunieši mācījās, sportoja, radīja, 
organizēja. To visu palīdzēja reali-
zēt Mālpils novada vidusskolas ab-
solventi, tagad veiksmīgi katrs sa-
vas jomas speciālisti. 

Projekta konkrētais mērķis ir 
izvirzīts tā, lai mainītu situāciju, 
papildinātu skolēnu iespējas droši, 
pareizi nodarboties ar sporta akti-
vitātēm pie skolas, justies ērti un 
būt piederīgiem savam novadam, 
sajusties kā saimniekiem, rūpēties 
par sava darba augļiem. 

Skolas apkārtne jau ir iekārtota 
tā, lai skolēni varētu savu brīvo lai-
ku te  dažādi un interesanti pava-

dīt, ko jaunieši labprāt dara. Aktīvi 
darbojoties, reizēm gadās traumas, 
jo  nepareizi tiek  lietots sporta in-
ventārs, ir novēroti neveselīga uz-
tura lietošanas paradumi. Diemžēl 
ir vērojama nesaimnieciska  at-
tieksme pret izmantojamo inven-
tāru, apkārtnes piesārņošana. 

Projekta ietvaros skolēni paši 
radīja idejas un iesaistījās jaunu 
objektu izveidē, kā arī pilnveidoja 
un uzlaboja jau esošos.

Lai būtu ierosme un vecumpos-
mam atbilstoša ieinteresētība, jau-
niešus izglītoja un vadīja gados 
jauni  Mālpils novada vidusskolas 
absolventi - savu jomu eksperti: “S 
FITNESS” vadītājs un fitnesa tre-
neris, uztura konsultants, Andris 
Ļubka, Ķīpsala Boxing, Lady Fit 
Box, Fitness centrs SunFit, People 
Fitness Riga, Fitnesa klubs F1 klu-
bu boksa  treneris   Dēvijs Vecroze, 
RRP Siguldas iecirkņa Krimināl-
policijas nodaļas inspektore Liene 
Kristovska, Mālpils novada vidus-
skolas mājturības skolotāja, ēdien-
gatavošanas speciāliste Jana 
Zegrja, SIA “RalfHouse” valdes 
priekšsēdētājs un galvenais būv-
nieks Mārtiņš Rauska, SIA 
“WOODPRO” loģistikas mene-
džeris Kristers Balodis, brīvprātī-
gais palīgs ēdiengatavošanā Egija 

Jansone.
Vienas  nedēļas garumā jaunieši 

mentoru vadībā ieguva: 
-jaunas prasmes fiziskās sagata-

votības treniņu nodarbībās,
-atbildes uz sev interesējošiem 

jautājumiem likuma pratības jo-
mā,

-pieredzi siltumnīcas būvniecī-
bā,

-praktisku darbošanos pie atpū-
tas stūra izveides un iekārtošanas 
no koka paletēm, 

-jaunus paņēmienus ēdienu ga-
tavošanā, pašu pagatavotu ēdienu 
katras dienas pusdienās un launa-
gā, 

-pieredzi sporta spēļu organizē-
šanā.

Projekts tikpat kā ir noslēdzies. 
Ir palikusi labi padarīta darba sa-
jūta, jaunas zināšanas un prasmes, 
sirsnīga draudzība ar katras jomas 
mentoriem.

Ir radīts paliekošs, visai sabied-
rībai lietojams atpūtas stūris pie 
skolas skeitparka, siltumnīca maz-
pulcēnu un skolas dabaszinātnie-
ku lietošanai. 

Tagad tikai visiem kopā viss 
materiālais jāsaudzē, bet jaunās zi-
nāšanas jāizmanto katram savā ik-
dienas darbībā, protams, dāsni 
daloties ar tām vienaudžu vidū.

Mālpilī īstenojam  
projektu “Es arī varu tā!”



14◆ aR LaiMES āboLiņa LaPiņu iKdiENā uN SvēTKoS                                                                                                         ◆ 2020. GADA DEcEMBRĪ ◆ 

SaNdRa buLiņa, MazPuLKa 

vadīTāJa

 Te, Alūksnes mazpulkā “Pa 
Galms”, kopā sanāk aizrautīgi, aktī-
vi jaunieši, kuri ar prieku iesaistās 
gan praktiskās nodarbībās, gan da-
žādās aktivitātēs.   
 Aktivitātē “Iecilpo Eiropā!” 
Alūksnē  kopīgi veicām 6 km pār-
gājienu ar dažādiem  uzdevu-
miem.

Savu labo gribu dalījām ar dzīv-
nieciņiem  patversmē  “Astes un 
ūsas”. Kā dāvana  bija pašu gatavots 
“mājas gariņš “un dažāda pārtika 
kaķiem un suņiem.

Kā mēs šogad ejam Laimes pēdās
aRiTa aNdENdoRfa, uPESGRīvaS 

MazPuLKa uN PRoJEKTa vadīTā-

Ja, KSENiJa CELMiņa, vaLdEMāR-

PiLS MazPuLKa daLībNiECE

Arita: - Valdemārpils un Upes-
grīvas mazpulki kopīgi organizēja 
un īstenoja jau otru PuMPurS pro-
jektu. Kad epidemioloģiskie iero-
bežojumi bija mazinājušies,   ievē-
rojot prasības, aši ķērāmies klāt 
sava jaunatnes iniciatīvu projekta 
aktivitāšu organizēšanai.  

Ksenija:- Jā, jau otrais PuMPurS 
projekts tiek īstenots Valdemārpils 
un Upesgrīvas mazpulkiem kopīgi, 
un šogad dodamies pa projekta 
“Laimes pēdas” dažādajām pē-
dām.

Sākām ar “Ideju pēdām”. Tikā-
mies 7. jūlijā mūsu mazpulka vadī-
tājas Andas Dzenes dārzā. Plāno-
jām aktivitātes, kādas vēlamies īs-
tenot. Vairāk satuvinājāmies ar 
Upesgrīvas mazpulcēniem. Ievēro-
jām distanci, tas bija jautri un 
vienlaikus lika katrai grupai domāt 
atsevišķi,  līdz ar to bija ļoti daudz 
interesantu ideju.

Kā pirmo izplānojām aktivitāti 
“Dzenam pēdas” -  pārgājienu ar 
nakšņošanu teltīs. Sadalījām pie-
nākumus un darbus, par ko katrs ir 
atbildīgs. Noteicām pārgājiena da-
tumus 31. jūlijs – 1. augusts. 

Pirms pārgājiena jūrmalā no-
klausījāmies vadītāju Andas un 
Aritas instruktāžu, un medmāsa 
Vita iepazīstināja ar drošības no-
teikumiem pie un uz ūdens un kā 
sniegt pirmo palīdzību.

Arita: - Pārgājiena maršruts vi-
jās gar jūras krastu no Rojas līdz 
Pūrciemam, kājām bija jāmēro ap-
mēram 15 kilometri. Jauniešiem 
tas bija izturības pārgājiens. Vaja-
dzīgs komandas gars un spēks. Da-
žiem jauniešiem šāds pārgājiens 
bija pirmo reizi dzīvē. Kāds nekad 
nebija nakti pavadījis teltī. Jaunie-
šus saviļņoja saulriets  un mākslas 

plenērs, to  vērojot.
Ksenija: - Otrā dienā risinājās 

komandu aktivitātes pludmalē. At-
miņā paliks neizdzēšamais rīta 
skrējiens uz jūru un rīta rosme jū-
ras krastā. Atpūtas laiku izmanto-
jām, netālajā mežā salasot melle-
nes.

Arita: - Savukārt nākamajā akti-
vitātē „Zvaigžņu pēdas” augustā 
Valdemārpilī jaunieši tikās ar ievē-
rojamām personībām, kuras iepa-
zīstināja ar  savu pieredzi  karjeras 
izaugsmē, pārrunāja, kādām īpašī-
bām un prasmēm jāpiemīt, lai tu 
tiktu sadzirdēts un ievērots.

Ksenija: - Ar mums tikās aktri-
se un režisore Inese Pudža. Viņa 
pasniedza aktiermeistarības vin-
grinājumus, kuri palīdz attīstīt iz-
tēli, dialoga veidošanu, savstarpēju 
sadarbību grupā, trenēja uzmanī-
bu un spēju reaģēt, veicināja tēlai-
no domāšanu. Tas bija neaizmirs-
tami! Pēc dabas esmu ļoti kautrīga, 
bet šīs nodarbības laikā es sevi ne-
pazinu. 

“Sadarbības pēdās” tikāmies ar 
brīnišķīgiem trīs sunīšiem un viņu 
īpašnieci, treneri Sandru Līdumu. 
Viņa pastāstīja, kā ir audzēt un 
skolot suņus. Ļoti patika paraug-
demonstrējumi dresūrā, aplūko-
jām iegūtos kausus un diplomus. 
Bija interesanti  iepazīt suņu sporta 
inventāru. 

Bet pie mākslinieces Dagnes 
Ventiņas apguvām gleznošanas pa-
matelementus un izmēģinājām ne-
daudz pagleznot. Māksliniece kat-
ru uzmundrināja un iedrošināja. 
Diena bija piepildīta un darbīga.

Arita: - Aktivitāte „Ūdens pē-
das” deva iespēju doties laivu brau-
cienā. Tika apgūta pirmā pieredze 
airēšanā. Sēžot laivās, tika pārdzī-
votas visdažādākās emocijas no 
bailēm līdz sajūsmai, jo lielākā daļa 
jauniešu nebija laivojuši. Veiksmī-
gi nonākušus  Sabilē, mūs viesmīlī-
gi savās mājās uzņēma Kristīnes 

un Mārtiņa Tomsonu vecāmamma 
Dagnija Jekuma. Paldies viņai par 
pozitīvismu un dzīves sparu, ar kā-
du mūs priecēja! Paldies par gardo 
zupu un viņas paaudzes vēstures 
izzināšanas iespēju!

Ksenija: - Tas bija neaprakstāmi 
aizraujoši: laivošana pa Abavu, brī-
nišķīgi dabas skati, mierīgs ūdens 
un draugi. To visu gribas piedzīvot 
vēl un vēl. Iepazinām nedaudz Sa-
bili – bijām apskatīt slavenās lelles, 
uzkāpām pilskalnā un vērojām Sa-
biles panorāmu no augšas. Tas bija 
pasakaini!

Arita: - Patriotiskās aktivitātes 
„Gaismas pēdas” ietvaros bijām ie-
plānojuši doties uz Talsiem, lai ko-
pīgi piedalītos novada lāpu  gājie-
nā, bet situācija neļāva to darīt. Tad 
projekta dalībnieki no skolas līdz 
Uguņciema ezeram izlika Gaismas 
ceļu. Ceļa garums - apmēram 400 
metri. Šādi nekad nebija bijis. Skats 
bija elpu aizraujošs! 

 Ksenija: - “Gaismas pēdas” no-
tika attālināti, un mēs, Valdemār-
pils mazpulcēni, veidojām  savus 
gaismu ceļus. Es izgaismoju Bīlavu 
Velna laivu. Jānis, Emīls, Raitis un 
Reinis izveidoja pie savām mājām 
ļoti skaistu gaismas ceļu ar vārdu 
“Latvija” noslēgumā. Artūrs, Ri-
hards un Marta bija izveidojuši da-
tumu 11.11. un Jumja un Ūsiņa zī-
mes. Reiņa un Elīzas, kā arī Eliza-
betes  Laines gaismas ceļš veda uz 
mājām. Elizabete skaisti izgaismo-
ja balkonu, Lizete Marta veidoja 
lukturīti un to iededza. Rauls Rod-
rigo bija iededzis vārdu “Latvija” 
pie mājas. Agate Everita un Maija 
Anete izgaismojušas savu ceļu uz 
mājām. Matīss bija izveidojis gais-
mas ceļu un Auseklīti. 

 Vai tas nav brīnišķīgi, ka varam 
iedegt gaismiņu un atstāt gaismas 
pēdas sev un citiem par prieku.

Arita: - Projekts turpinās,  un 
gaidām ar nepacietību nākošo no-
tikumu.

“PaGalmā” rosāmies ar prieku

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fon-
da projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.
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Veloekspedīcijā pa Pededzes pagastu
vLada RaKova, aLūKSNES bJC 

MazPuLKa “PaGaLMS” daLībNiECE

Man ļoti patīk braukt ar velosi-
pēdu, it īpaši, ja mani vizina mam-
ma. Tāpēc mēs abas nolēmām pie-
dalīties Pededzes tautas nama orga-
nizētajā veloekspedīcijā. Bija plā-
nots, ka ceļš vīsies gar pašu Krievijas 
robežu, bet, lai brauktu tik tuvu ro-
bežai, ir nepieciešama īpaša atļauja. 
To mēs ieguvām un varējām doties 
ceļā. Mūsu kompānija bija diezgan 
liela - 19 dalībnieki. Un izrādījās, ka 
nevienu nebaida tas, ka kopējais ce-
ļa garums ir 30 kilometri. Protams, 
gadījās arī kāds starpgadījums - 
vienam zēnam pārsprāga velosipē-
da riepa, kādas meitenes velosipē-
dam visu laiku krita nost ķēde, bet 

citam braucējam izvēlētais marš-
ruts izrādījās par garu. 

Tas bija īsts piedzīvojums, jo 
mēs piestājām dažādās vēsturiskās 
vietās. Apskatījām, kur bijušas se-
nās skolas, no malas paraudzījā-
mies uz  robežpārejas punktu. Kā-
du ceļa gabalu braucām gar pašu, 
pašu Krievijas robežu,  mēs redzē-
jām pat sētu ar dzeloņdrātīm, kas 
atdala abas valstis. Piestājām Jase-
ņicu autobusa pieturā, lai apēstu 
līdzņemtās sviestmaizītes, un pār-
runājām, ka uz šo pieturu katru 
dienu nāk mūsu skolasbiedrene, lai 
dotos uz Pededzes pamatskolu. Vi-
ņa gan tālu dzīvo - pie pašas Krie-
vijas robežas.

Nākamā pietura bija vecajā lid-
laukā, tur prātojām, kā varētu to 

izmantot šodien… Dažiem pat ra-
dās biznesa idejas, ka varētu ierīkot 
mašīnu sacīkšu vietu. Mamma 
stāstīja, ka bērnībā braukusi lasīt 
dzērvenes uz Čistigu purvu, tagad 
tas atrodas Krievijas teritorijā. Tur 
nedrīkst iet, bet tā kā purvā nav sē-
tas, tad gadoties, ka ogotāji ieiet 
Krievijas teritorijā un nokļūst lie-
lās nepatikšanās, jo tad viņus uz 
nopratināšanu aiztur robežsargi.

Tā bija ļoti jauka diena, jo es jau 
sen gribēju redzēt, kur tad īsti sā-
kas Krievija. Žel, ka man nebija 
vīzas, jo tad es noteikti aizietu pa-
skatīties, kā dzīvo Krievijā. Un es 
varētu ar viņiem sarunāties, jo pro-
tu krieviski. 

Noteikti dodieties veloekspedī-
cijās, tas ir ļoti aizraujoši!

SaNdRa āRiņa, JēKabPiLS bJC 

MazPuLKa vadīTāJa

Kad ziedu bagātā un bezrūpīgā 
vasara mums māj ar roku un un 
pie durvīm klauvē zeltainais ru-
dens, kas līdzi velk veselu vezumu 
ar darbiem, ir  laiks  doties eks-
kursijā, kas skolēniem un pedago-
giem ir restarts jaunajam mācību 
gadam, bet mazpulcēniem -  finišs 
projektiem. Šogad Jēkabpils BJC 
un Ābeļu mazpulku ceļi veda uz 
Preiļiem. Kas ir Preiļi? Neliela 
Latvijas pilsētiņa Latgales centrā-
lajā daļā ar savu seno vēsturi, kul-
tūras mantojumu un lielāko vērtī-
bu – cilvēkiem, kuri ir radoši, 
strādīgi, īsteni Latgales patrioti. 

Saulainais rīts Latgalē mums 
sākās ar ciemošanos pie jaunās 
mākslinieces Sintijas Loginas. Vi-
ņa pabeigusi studijas Latvijas 
Mākslas akadēmijā un atgriezu-
sies dzimtajā pusē, lai izveidotu 
porcelāna darbnīcu un izlolotu sa-
vu zīmolu „Piece of Touch”. Mums 
acis zibēja starp mākslinieces ra-
dītajiem traukiem un rotām no 
porcelāna. Viss tik balts un trausls 
ar dažiem zelta pieskārieniem! 

Sintija mums aizrautīgi stāstīja 
par aristokrātisko materiālu - por-
celānu un praktiski demonstrēja 
tā veidošanu ar rokām. Ar nepa-
cietību mazpulcēni gaidīja mirkli, 
kad porcelāns viņu rokās pārvēr-
tīsies par piekariņiem. Darbs tika 
padarīts ar rūpību un centību.

 Bet mūs jau gaidīja jauna tikša-
nās,  šoreiz  - ar neparastu dzīv-
nieku, kas visu laiku savu māju 
nēsā līdzi, un viņa saimnieku Aini 
Noviku „Ošu mājās”. Kas tas par 
dzīvnieku? Tas ir vīngliemezis! 
Saimnieks ar interesantu stāstīju-
mu mums izrādīja vīngliemežu 
audzētavu, pirmo reizi izgaršojām 
dažādus ēdienus, kas pagatavoti 
no tiem. Daudzi mazpulcēni - ti-
kai ar acīm. Bet daži drosmīgie arī 
garšas kārpiņām lika aktivizēties. 
Kopumā secinājām, ka līdzīga 
garša ir sēnēm.

 Dodamies tālāk! 2019. gadā 
Preiļos durvis vēra Moto & Metal 
NESTER CUSTOM galerija, kas ir  
Nesterjuku ģimenes un viņu ko-
mandas kopdarba rezultāts. Div-
stāvu galerijas izstāžu zālēs ir eks-
ponēti restaurēti vai pilnībā no 
jauna uzbūvēti motocikli un no 

vecu motociklu un automašīnu 
detaļām veidotas skulptūras: nēģe-
riete, suns, gailis, vienradzis, ro-
bots, dažādi interjera priekšmeti. 
Nevarēja noticēt, ka visi galerijas 
eksponāti ir no mums ikdienā ne-
vajadzīgām un salauztām auto, 
moto detaļām! Tapa daudz foto, jo 
gribējās, lai arī mājinieki varētu 
pabrīnīties par orģinālajiem māks-
las darbiem. 

Kad acis pamielotas, laiks vēde-
ra priekiem. Preiļus dēvē par Če-
daras siera dzimto pilsētu. To mēs 
zinājām. Bet “Preiļi -  Čedaras sie-
ra saldējuma šūpulis”- tas ir at-
vērts jautājums! Preiļu pils parkā 
ir maza un mājīga kafejnīciņa ar 
dažādiem gardumiem, bet galve-
nais, ka tajā top vienīgais Latvijā 
Čedaras siera saldējums. Mazpul-
cēni to novērtēja kā gardu un sātī-
gu. 

Laiks Preiļos aizzibēja ātri, jo ik 
uz soļa gaidīja pārsteigums. Pirms 
pozitīvu emociju pārpilni devā-
mies mājās, gida pavadībā izstai-
gājām pilsētu, iepazīstot tās  vēs-
turi un tagadni. Visvairāk mums 
patika Preiļu pilsētas parks un 
Borhu muižas komplekss.

Jēkabpils un Ābeļu mazpulcēnu ceļi Preiļos 

aLiSE, daNiELS, aRMaNdS, KEiTa, 

STRauTiņu MazPuLKa daLībNiEKi

 Mēs bijām ļoti priecīgi, kad  
uzšuvām paši savas sejas maskas. 

Maskas noderēs, kad dosimies ār-
pus skolas un ārpus mājām. 

Sākumā mēs uztaisījām papīra 
piegrieztnes. Tad uzzīmējām kon-
tūras uz auduma. Izgriezām čet-

rus auduma gabalus, un atlika ti-
kai  tos sašūt kopā. Izgriezām uz 
otru pusi, lai būtu smuki. Pieli-
kām gumijas,  un tad –  ir gatavs!

Ir vajadzīgs tikai audums, 

diegs, gumija un šujmašīna. Ietei-
cam uzšūt jums arī!

 Alūksnes Bībeles muzejam 
šogad 30. dzimšanas diena, tālab 

mums tika dāvinātas zīles no 
E.Glika ozoliem. Pavasarī gaidī-
sim asniņus jaunajiem ozoli-
ņiem.

Šujam maskas un stādām ozolus



16◆ aR LaiMES āboLiņa LaPiņu iKdiENā uN SvēTKoS                                                                                                         ◆ 2020. GADA DEcEMBRĪ ◆ 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
Ābeļu mazpulka dalībnieki devās 
mazā, sirsnīgā gājienā uz piemi-
nekli “Kritušie pār tēviju” Krustpi-
lī, pieminot kritušos, godinot un 
atceroties vēsturi.

Noliekot lāpas un svecītes pie 
pieminekļa, mazpulcēni Keita, 
Raitis, Marta un Enija atzina, ka 
atcerēties un godināt vēsturi ir ļoti 
nepieciešami un nozīmīgi.

Lāčplēša dienā

iLva KaLNiņa, iRLavaS MazPuLKa 

vadīTāJa 

Irlavas skolā svinēja Miķeļdienu. 
Vispirms visus ar dziesmām un rota-
ļām priecēja skolas ansamblītis. Pēc 
tam mazpulcēni skolēnus iesaistīja 
dažādās āra aktivitātēs gan ar spor-
tiskiem elementiem, gan savu zinā-
šanu demonstrēšanu, spēlējot Latvi-
jas Mazpulku vides spēli “Cirks” un 
atbildot uz Irlavas mazpulcēnu saga-
tavotajiem jautājumiem par vides 
tēmu, par svētku svinēšanu un tradī-
cijām. Pasākuma noslēgumā notika  
Miķeļdienas tirdziņš.

Latvijas Mazpulku piedāvātā pro-
jekta “Tiešsaistē ar mežu” ietvaros 
30. oktobrī notika Meža dienas 2020 
Irlavas pamatskolā,  organizējot ak-
tivitātes visiem 1.- 6. klašu  skolē-
niem. Paldies skolotājam Kasparam 
Reihmanim, kas sagatavoja un kopā 
ar Irlavas mazpulku vadīja šīs aktivi-
tātes. Skolēniem ļoti patika veikt da-
žādus mērījumus mežā, noteikt koku 
vecumu, no dabas materiāliem vei-
dot mandalas, zīmēt un iededzināt 
uz koka ripiņām, taisīt vēja zvanus, 
salikt no burtiem vārdus par meža 
tēmu, spēlēt vides cirka spēli un  ie-
tvaros atbildēt uz dotajiem jautāju-

Mums patīk būt rosīgiem

miem, kā ari veikt citus uzdevumus. 
Prieks, ka skolēniem ļoti patika dar-
boties. 

Pavasarī, sadarbojoties biedrībai 
“Latvijas Mazpulki” un Latvijas 

šķirnes trušu audzētāju asociācijai,  
tika izsludināts  teorētiskais un zī-
mējumu konkurss “Ko tu zini par 
trušiem?”, kura mērķis bija veicināt 
mazpulcēnu izpratni par šķirnes 

trušu audzēšanu. Arī Irlavas maz-
pulcēni piedalījās šajā konkursā. 
10.oktobrī notika konkursa noslē-
guma pasākums Rāmavā, izstādes 
“Lauksaimniecības un meža tehni-

ka 2020” laikā. Uz to tika uzaicināta 
arī laureāte no Irlavas mazpulka - 
Elīna Kalniņa, kura radošo darbu 
konkursā vecākajā grupā ieguva 2. 
vietu.

PauLa ŠiLbERGa

Neticami, Lutriņu mazpulkam 
jau 15! 

23.augustā satikāmies lapenē 
pie skolas. Visus kopā sasaukt pa-
līdzēja Žaklīna Madara Valdmane. 
Meitene visus skolas gadus darbo-
jusies mazpulkā, tagad mācās 
Ventspils tehnikumā.

Diena bija vējaina un diezgan 
vēsa, bet mūs sildīja atmiņas. At-
cerējāmies kopīgi piedzīvoto no-

darbībās, talkās, nometnēs, nakts 
pasākumos. Atcerējāmies, cik 
daudzos dažādos konkursos un 
projektos esam piedalījušies. Maz-
pulka vadītāja, skolotāja Gunta 
Romule visiem vēlēja veselību, iz-
turību, vēlmi mācīties un darba 
prieku. Vecāki par līdzdarbošanos 
mazpulkā kopā ar bērniem, par 
atbalstu un sadarbību saņēma pa-
teicības veltes – skaistas glezni-
ņas.

Mielojāmies ar uz ugunskura 
vārītu zupu. To pagatavot palīdzē-
ja bijušā mazpulcēna Anša mam-
ma. Katrs mazpulcēns arī bija at-
nesis kādu cienastu – augļus, sal-
dumus, sviestmaizes.

Diena pagāja, tinot atmiņu ka-
moliņu dzīparu pa dzīparam. 
Laiks aizskrēja nemanot. Vakar-
pusē negribīgi šķīrāmies un vie-
nojāmies atkal kādreiz sanākt visi 
kopā.

Lutriņu mazpulkam – 15

MadaRa HaRTMaNE

Sākot jaunā mācību gada sezo-
nu arī mazpulkā, 9. septembrī 
Pampāļu mazpulks īstenoja vietē-
jās iniciatīvas projektu “Augsim 
Latvijai!”, gan attīstot fiziskās īpa-
šības, gan stiprinot veselību, gan 
radoši un izzinoši sevi pilnveido-
jot.

  Mazpulka vadītāja Anda Balti-
ņa un mazpulcēni bija pārējiem 
dalībniekiem sagādājuši ne ma-
zums āķīgu uzdevumu. “Mušu si-
šana”, “Jautrais līklocis”, “Veselība”, 
kā arī citas aktivitātes, 12 dažādu 
krāsu stacijās. Tās visām koman-
dām bija jāizpilda pēc iespējas la-
bāk, tā nopelnot vairāk punktu. 

Tomēr galvenais bija ieguvums, 
kuru punktos grūti izmērīt. Tā ir 
Latvijas Mazpulku vērtību stipri-
nāšana katrā no pasākuma dalīb-
niekiem, tā rosinot vēlmi darīt 
vairāk, labāk, centīgāk un kļūstot 

Prieks, brīnīšanās, uzticēšanās Pampāļos 

par Latvijas Mazpulku biedru. 
 Atkalsatikšanās prieks pēc pa-

vasara attālinātajām mācībām  ru-
denī deva jaunu sparu būt aktī-

viem. Piedalījās paši mazpulcēni 
(šobrīd Pampāļu mazpulkā dar-
bojas 10 biedri), viņu klasesbiedri, 
skolotāji un arī vecāki. 
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ivETa STRiKaSE,  KaLNSēTaS 

PaMaTSKoLaS MazPuLKa CiP 

vadīTāJa

uzvelc baltu kreklu 
un …

Septembrī daudzi  pastaigu mī-
ļotāji un suņu īpašnieki šķita gan 
patīkami, gan ne visai patīkami 
traucēti, kad pusaizaugušajā takā, 
kas ved no Saldus pilsētas centra uz 
Kalnsētas un Cieceres skolām, uz 
tehnikumu un Kalnsētas parku, ik 
pa laikam sastapa bērnus, kuri grā-
ba, vāca zarus, gružus un citas 
šmuces, kas bija samestas teritori-
jā.

Tur strādāja iniciatīvu projekta 
aktivitātes “Uzvelc baltu kreklu un 
…” dalībnieki – Kalnsētas pamat-
skolas, Striķu sākumskolas, Saldus 
pilsētas čaklākie ļaudis.

Dzejas dienu galvenais perso-
nāžs bija Rainis, jo šogad viņa 155.
jubileja, bet Kalnsētas pamatskolas 
mazpulcēni par dzejas stundas īpa-
šo viesi izvēlējās  mūsu novadnieku 
Māri Čaklo, kuram šogad paliktu 
80 gadi. Abi dzejnieki ļoti mīlēja 
sauli. Māris Čaklais – “Saldus sau-
li”.

Kad, pēc dzejnieka Māra Čaklā 
vārdiem, mazgājamās bļodas dibe-
nā tika nolikts tirgus laukums, baz-
nīca un pāris skolu (noteikti arī 
mūsējā), iedvests siltums un kustī-
ba ļaudīs, kad piedzima Rozentāls, 
iznāca Saldus. Lai no Saldus dziļās 
bļodas izrāptos un dotos pasaulē, 
lai iegūtu izglītību, pieredzi, prie-
ku, ko atvest atpakaļ uz dzimto pil-
sētu, ir nepieciešamas stipras, pla-
tas, pamatīgas trepes. Ai, cik brīvi 
un labi var justies, kad pa paša vei-
dotiem pakāpieniem var izrāpties 
un apsēsties uz bļodas malas! Tur 
var sēdēt, šūpot kājas, dziedāt un 
lūkoties saulē! Saulē un pasaulē… 

… kamēr viens klusi aicina: 
“Nāc uz manām trepēm spēlēties!” 
Nu griežas akmentiņš “klasītēs”, 
krustiņi un aplīši paši lec “desu” 
laukumā, zib saules zaķīši domino 
kauliņos, ripo bumbiņas un tiek 
skaitīts, mērīts, smiets bez gala. Cik 
labi, ka pirms pāris gadiem piedalī-
jāmies citā mazpulku iniciatīvu 
projekta aktivitātē, kas mums no-
drošināja šīs dažādās lielizmēra 
spēles! Nu atkal tiek prieks pašiem 
un draugiem.   
   Kad Saldus piepildīts ar spēlēm 
un prieku, iešļācam tur krietnu 
krāsu un ziedu devu, kas nākusi no 
sakoptās takas un takas kaimiņu – 
par tīru un kārtīgu apkārtni priecī-
go dārziņu īpašnieku -  dobēm. 
Kad tas izdevies, nevilcināmies, 
piepildām savu un Saldus dvēseli 
ar smaržām, palūkojamies apkārt, 
ieraugām jautrus “Uzrakstus uz sē-
tas”.

Nu esam gatavi atgriezties savā 
Saldū, savā Kalnsētas skolā, piepil-
dīt to ar skaņām, krāsām, prieku, 
spēlēm un darbiem atkal un atkal 
no jauna. Esam gatavi atkal uzvilkt 

Piepildām savu pasauli ar skaņām, krāsām, 
prieku un darbiem atkal un atkal no jauna

baltu kreklu un …
… turpināt darbu. Sestdiena 

pirms Miķeļdienas aizskrien vēja 
spārniem, jo jāuzmeistaro jautrais 
Miķeļtārpiņš, ar kuru iet rotaļās, 
pie kura uzknipsēt kādu jautru fo-
to. Sākumā strādājam ar cimdiem, 
jo zāles un sūnu bumbu viducī lie-
kam auduma gabalus, plēves, ko 
savācām takas kopšanas laikā. Kad 
plaukstas jau glauž zaļais slānis, at-
viegloti uzelpojam, esam lietderīgi 
izmantojuši kādam pāri palikušo. 

Projektā “Uzvelc baltu kreklu un 
…” laika gaitā sakarā ar vīrusa si-
tuācijai piemērotajiem noteiku-
miem ieviesām nelielas korekcijas, 
tādēļ tas pārvērtās ne tikai par Dze-
jas nedēļas pasākumu, bet bagāti-
nājās ar vēl dažām aktivitātēm.

ziedu Jumis
Šogad nedevāmies uz “Pikšām”, 

jo nopietnās diskusijās neesam 
konkurētspējīgi, bet bez labiem un 
skaistiem darbiem iztikt nevaram. 
Tādēļ aicinājām Kalnsētas un Cie-
ceres pamatskolu kolektīvus uz 
Miķeļiem sanest skolu pagalmā ru-
dens ziedu košumu, lai varētu tapt 
veltījums Miķeļdienai.

Pat necerējām uz tik lielu atsau-
cību. Īstajā dienā ziedu pušķi un 
klēpji gūla zālājā cits pie cita. Prie-
cājāmies, ka ziedu kārtošanā talkā 
nāca teātra pulciņa dalībnieki. Līdz 
pēcpusdienai mūsu Ziedu Jumis 
bija gatavs un ar košumu, siltumu 
un skaistumu priecēja mūs pašus, 
garāmgājējus un braucējus, Saldus 
iedzīvotājus. Bērni bija sajūsmā par 
to, cik bieži pie ziedu paklāja apstā-
jās un fotografējās garāmgājēji! 
Sprieda, ka tad jau darbiņš tiešām 
izdevies.

Es visvairāk priecājos par kolēģu 
un skolēnu atsaucību un čaklumu. 
Kamēr rokas no darba nebīsies, 
tikmēr sirsniņās dzīvos labais un 
mīļais, jo labais nes dubultlabu. 

īsts Miķeļdienas
tirgus

Katru gadu Miķeļdienā mūsu 

skolā obligāts ir tirdziņš. Čum un 
mudž visa skola! Smaržo pīrāgi, sa-
lātiņi, keksiņi, plātsmaizes un citi 
kulinārijas brīnumi, košos sānus 
spīdina dārzeņi, pircējus gaida paš-
darinātas rotas, apsveikuma karti-
ņas, svečturi. 

Tiesa, ne visiem tajā dienā ir ļoti 
priecīgas sejas, jo ne katram vecāki 
var palīdzēt ko sagatavot pārdoša-
nai, iedot naudiņu pirkšanai. Pirms 
vairākiem gadiem izdomājām, ka 
varam viņus iepriecināt – tika no-
teikts, ka katram tirgonim jādod 
“tirgus maksa” – viena lieta no sa-
vām precēm. Tās liekam loterijā, 
bet loterijas biļetes cena ir norunā-
ta tautas dziesma par rudeni, no-
dziedāta dziesma, anekdote, atmi-
nēta mīkla, novadīta rotaļa. Tā pie 
gardumiņa vai kādas lietiņas tiek 
arī trūcīgākie tirgus apmeklētāji, jo 
visas biļetes ir pilnas.

Jau vairākus gadus izsludinām 
konkursu par smagāko kartupeli. 
Ai, kas par kaislībām valda pie 
svariem! Tur līdzjutēju bars ir lī-
dzīgs hokeja fanu pūlim. Protams, 
ka dižākā kartupeļa īpašnieks visu 
dienu staigā lepns par to, ka tieši 
viņa ģimene vasarā bijusi čaklā-
kā. 

Lai nenāktos tikai pirkt, ēst, 
pirkt, ēst, piedāvājam dažādas at-
rakcijas. Citugad šķirojām pupiņas, 
šogad izvēlējāmies šķirot zirņus – 
tie ir sīkāki, šķirot grūtāk un nepie-
rastāk. Mizojam ābolus. Nemaz 
nav tik viegli cīnīties par garākās 
mizas iegūšanu, kad tik daudz ska-
tītāju un uztraukumā trīc rokas un 
sirsniņa. Liekam tautas dziesmu 
jucekli, veidojam latvju zīmes, ve-
ram un savienojam tās no kartona 
gabaliem, metam kartupeļus, zāba-
kus, tinam kamolus un darām 
daudz citu lietu, kas pašiem un ci-
tiem šķiet interesantas.

 Priecājamies, ka citi jau gaida, 
ko mazpulcēni šoreiz būs izdomā-
juši. Esam lepni, ka mūsu aktivitā-
tēs piedalās gan skolasbiedri, gan 
skolotāji un vecāki. Tiesa, šogad 
tirdziņa apmeklējums bija mazāks, 
apmeklētību ierobežoja vīrusa lai-
ka noteikumi.
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Radošas stundas  
ar rudens dārza veltēm
KRiSTīNE žiLiNSKa, SēJaS Maz-

PuLKa vadīTāJa

draugos ar ķirbjiem
Pirms rudens brīvlaika Sējas 

mazpulcēni radoši darbojās ar ru-
dens dārza veltēm. Ķirbju ēdieniem 
izmantojām Teihmaņu ģimenes 
projektā izaudzētos ķirbjus. Gata-
vojām ķirbju pīrāgu, marinēto 
ķirbju salātus, ābolu sulas kokteili, 
ābolu pīrādziņus un ceptus pildītos 
ābolus ar putukrējumu.

Līdztekus ēdiena gatavošanai ti-
ka gatavoti dažāda veida lukturīši 
no stikla burciņām, grebti ķirbji, 
gatavotas ķirbju sveces.

Četras darbošanās stundas pa-
skrēja nemanot, un bija jau pienā-
kusi tumsiņa, lai varētu vērot gais-

mas un tumsas spēli pagatavotajos 
lukturos. Dekorētās stikla burciņas, 
dodoties mājās, tika piepildītas ar 
smaržīgajiem ķirbju salātiem.

  Esam apņēmības pilni mācību 
gadu turpināt ar jaunām idejām, 
kuras radās arī ābolu un ķirbju 
pēcpusdienā.

Kūciņu pēcpusdiena
Novembri Sējas mazpulcēni uz-

sāka ar kūciņu pēcpusdienu un 
jauniem mazpulcēniem. Mazo at-
saucība liecina, ka sešus mūsu  
mazpulcēnus no devītās klases būs, 
kas nomaina. 

Šoreiz nodarbībā gatavojām ma-
zās un gardās Pavlova kūciņas. Jā-
saka paldies par pēdējām  rudens 
avenēm no Amēlijas dārza un pal-

dies Beatrises mammai par sagādā-
tajām mellenēm. Rezultātā no pavi-
sam neliela produktu daudzuma 
tapa gaisīgās kūciņas. Lai nelaistu 
zudumā olu dzeltenumus, tika ga-
tavota vaniļas mērce ar cepeškrāsnī 
ceptiem āboliem. No sāļajiem ēdie-
niem izvēlējāmies gatavot kārtainās 
mīklas rozītes ar desu un sieru. 

Darinājām arī dekorus savas 
skolas Ziemassvētku eglei – lampi-
ņu rūķus ar košām dzijas cepurī-
tēm.

Prieks, ka ar visu tikām galā, jo 
šoreiz sakarā ar attālināto mācīša-
nos piedalījās mazpulcēni tikai no 
1. līdz 5. klasei. Ņipri strādājot, ti-
kām pie skaista vakariņu galda un 
labām emocijām, ko mājās aiznest 
no interesantās darbošanās maz-
pulkā.

aNda dzENE, vaLdEMāRPiLS 

MazPuLKa vadīTāJa

“Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad 
cilvēki aicināti palīdzēt gan līdzcil-
vēkiem, gan dzīvniekiem, gan Lat-
vijas dabai, gan sabiedrībai kopu-
mā. Tā ir  nedēļa, kad visa Latvijas 
sabiedrība tiek  aicināta paveikt lie-
lus vai mazus darbus. Tādus, kas 
neprasa finansiālu ieguldījumu, ti-
kai brīvo laiku un darbu. Darbu, 
kas ir pašu ierosināts, izplānots un 
īstenots.    
 Valdemārpils mazpulks šajā ak-
cijā tradicionāli iesaistās, savu uz-
manību veltot savas pilsētas bijuša-
jiem pedagogiem.   
  Arī šogad mazpulcēni sarūpēja 
nelielas dāvanas un ziedus bijuša-
jiem skolas pedagogiem, un daļa 
jauniešu  un devās viņus apciemot.  
  Bet  citi mazpulka dalībnieki ar 
darbarīkiem un ziediem rokās de-
vās uz kapiem, lai sakoptu kādrei-
zējo pedagogu atdusas vietas. 

aLiSE ēRSTiķE, STaļģENES  

MazPuLKa PRiEKŠNiECE

Staļģenes mazpulka vasaras 
gaidītākais notikums ir diennakts 
nometne “Vasaras vidū”, kurā mēs 
nakšņojam teltīs un iesaistāmies 
dažādās aktivitātēs.  Covid-19 dēļ 
šogad viss plānotais tika atcelts, 
un tādu nometni nevarējām orga-
nizēt.

 Lai visi varētu atkal satikties un 
kopā pavadīt patīkami laiku, mēs 
laikā no 12. līdz 15. augustam or-
ganizējām radošās dienas “Vasarai 
pa pēdām”.

  Šajās dienās mēs veidojām da-
žādus rokdarbus, gājām pārgājie-
nā, metāmies ūdens priekos, spor-
tojām, piedalījāmies erudītu kon-
kursā un spēlējām improvizācijas 
teātri.

 Lai jaunie mazpulcēni varētu 
iemācīties Latvijas Mazpulku him-
nu,  katru rītu iesākām ar tās dzie-

dāšanu. Katru dienu mācījāmies 
fragmentu no kādas zināmas dejas 
un paši veidojām improvizācijas 
teātri “Sprīdītis mazpulcēns”, lai 
vecākus varētu iepriecināt noslē-
guma pasākumā.

Dienas pagāja interesanti un 
jautri. Noslēguma pasākumā mēs 
kopā ar vecākiem, vārījām dārze-
ņu zupu. Dārzeņus bija sagādājuši 
paši mazpulcēnu ar vienu noteiku-
mu, ka tie nedrīkst būt zaļā vai sar-
kanā krāsā.

Nometne notika tieši tā, kā bija 
iecerēts, un mazpulcēniem tā ļoti 
patika. Visi bija priecīgi par satik-
šanos, izklaidēm un kopā pavadīto 
laiku. 

Paldies Jelgavas novada Izglītī-
bas pārvaldei par transportu, katru 
dienu vedot mazpulcēnus uz un 
no nometnes. Paldies par atbalstu 
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei 
un mūsu vecākiem!

Vasarai  
pa pēdām

Labo 
darbu 
nedēļā

MāRa KRauLE, 808.PuzES  

MazPuLKa vadīTāJa

Pavasarī saņēmām dāvanu no 
Puzes pagasta biškopja Gata Sile-
viča – prāvu vaska rituli. Jau plā-
notā nodarbība martā diemžēl iz-
palika, bet septembrī iemācījāmies 
visi gatavot bišu vaska drāniņas. 

Tās darbojas gluži tāpat kā 
pārtikas plēve, saglabājot pro-
duktu svaigu un nesakaltušu, un 
ir izmantojamas atkārtoti. Bišu 
vaska drāniņa  izmantojama līdz 
pat gadam, pēc tam to var kom-
postēt vai atjaunot ar bišu vasku. 
Drāniņā ietin sieru, maizi, dārze-
ņus, augļus un glabā tos ledusska-

pī. Šādi iesaiņotus, produktus var 
arī ņemt sev  līdzi.

 Bišu vaska drāniņu pagatavo 
no kokvilnas auduma, kurā ar 
gludekļa palīdzību iekausē vas-
ku. 

Mazpulcēniem padevās šis 
darbs, un māmiņas nu var priecā-
ties par skaistām dāvaniņām. 

Mācāmies gatavot ekoloģisku  
iesaiņojumu – bišu vaska drāniņas
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Prieks apzināties, ka gadsimtu 
mijas čaklie mazpulka dalībnieki ir 
izauguši Latvijai un uzsākuši savu 
uzņēmējdarbību. Viesītes mazpul-
ka Ieva tolaik bija lielākais dārzeņu 
piegādātājs Latvijā no mazpulku 
vidus. Ieva saņēma arī Zemkopības 
ministrijas  konkursa “Rītdienas 
sējējs” balvu. 

Augusta otrajā pusē mazpulka 
vadītājus no dažādām Latvijas ma-
lām semināra “Dārzkopības pro-
jekti mazpulkos” ietvaros ieprieci-
nāja jaunā uzņēmēja, ilggadējā 
Viesītes mazpulka dalībniece Ieva. 
Viņa ar vīru Gati Puzānu pēc augst-
skolas absolvēšanas turpina dzīvot 
un saimniekot dzimtajā Viesītē. 
Darba mīlestības un neatlaidības 
rezultātā atdzimst dārzniecība 
“Ratnieki”, kas ir vieta ar senām 
dārzkopības tradīcijām.

Pavasarī dārzniecībā plašā sorti-
mentā tiek audzēti dažādi vienga-
dīgie stādi – lai priecētu gan vēde-
ru, gan sirdis.

Šogad, realizējot ELFLA projek-
tu “Tomātu audzēšana segtajās pla-
tībās”, visus  priecē tomātu krāsu 
varavīksne. Ražai tiek audzēti pāri 
par 20 šķirņu tomātiem, gan ne-
mainīgās vērtība, gan arī jaunas 
šķirnes, lai izmeklētu pēc iespējas 

skaistākus un gardākus tomātus! 
Deviņas šķirnes nodegustēja 

mazpulku vadītāji. Garšīgos zaļās 
krāsas tomātus daudzi degustēja 
pirmo reizi mūžā! Visu atzinību iz-
pelnījās dažādu garšu tomātu sula, 
kas ir arī tālākais projekts saimnie-
cības attīstībā, piesaistot  ES fondu 
līdzekļus. Tik garšīga sula, kā to 
prot sagatavot Ieva, nav nevienam 
ražotājam! Vēlam veiksmi Puzānu 
ģimenei tomātu sulas ražošanā!

Visi ieņemtie līdzekļi pašu spē-
kiem arvien tiek ieguldīti dārznie-
cības paplašināšanā un attīstībā. 
Prieks skatīties uz jaunajām sil-
tumnīcām.  Ieva smaidot stāsta, ka 
siltumnīcas ir kļuvušas par ģime-
nes  neatņemamu dzīves sastāvda-
ļu, un saka milzīgu paldies par at-
balstu vecākiem, kas savus spēkus 
velta uzņēmuma izaugsmei.

Katrs dalībnieks no “Ratnie-
kiem” uz mājām aizveda paša iestā-
dīto bazilika stādiņu. Daļa no da-
lībniekiem - arī asos vai vidēji asos 
pipariņus. Par garšīgam pusdie-
nām, tomātu un tomātu sulas de-
gustāciju, par interesanto dārznie-
cības izaugsmes stāstījumu, par 
mīļumu un sirsnīgumu lielu pal-
dies sakām Viesītes mazpulka va-
dītājai Rudītei Feldmanei un viņas 
meitai – dārzniecības “Ratnieki” 
līdzīpašniecei Ievai Puzānei!

Sēlijas mazpulcēni   
Pilkalnes muižā
LidiJa ozoLiņa, 116. NERETaS 

MazPuLKa vadīTāJa

Aizvadītās vasaras trīs dienas – 
no 11. līdz 13. augustam – Pilkal-
nes muižas parku pieskandināja 
116. Neretas, 439. Daudzeses un 
50. Sunākstes mazpulcēnu balsis. 
Šeit notika biedrības “Latvijas 
Mazpulki” un Jaunatnes politikas 
valsts programmas “Augsim Latvi-
jai!” atbalstītas vietējās iniciatīvas 
“Sēlijā dzīvojam zaļi!”  Neretas 
mazpulka organizētās Sēlijas maz-
pulku vasaras skoliņas nodarbības 
dabā un pie dabas. Pasākuma mēr-
ķis: mācāmies dzīvot zaļi, tuvāk ie-
pazīt dabu, izzināt mežu, izprast 
saimniekošanu laukos, apgūt pilso-
niskās līdzdalības prasmes, mācī-
ties sadarboties ar citu mazpulku 
dalībniekiem.

Viss sākās ar Sēlijas mazpulku 
vasaras skoliņas svinīgu atklāšanu, 
paceļot mastā Latvijas valsts karo-
gu. Pēc tam saimnieks Valdis Tom-
sons iepazīstināja mūs ar Pilkalnes 
muižas parku kā dzīvotni daudzām 
retām un aizsargājamām kukaiņu 
sugām, putniem un dzīvniekiem. 
No Valda Tomsona stāstījuma par 
lielajiem, vecajiem parka kokiem 
un parka iemītniekiem  uzzinājām 
daudz interesantu faktu par tēmu 
“Kas dzīvo parka vecajos kokos”. 
Viņš stāstīja arī par to, ka aitas ir 
dzīvnieki, kuri iznīcina latvāņus. 

Pēc pusdienām devāmies eks-
kursijā pa Neretas novadu. Pirmais 
apskates objekts bija novada no-
vadpētniecības muzejs, kur apska-
tījām Valta Apiņa fotoizstādi “Pa-
sakainā gaisma” un Andas Apines 
šūto leļļu izstādi “Ziedu fejas viesī-
bas”. 

Tālāk devāmies uz zemnieku 
saimniecību “Čaidāni”. Tur vēro-
jām, kā roboti slauc govis. Saim-
niece Aija Leite vadīja siera sieša-
nas meistarklasi mazpulcēniem. 

Savukārt Zalves pagasta Sproģos 
viesojāmies jaunatklātajā koka 
skulptūru parkā. Ar interesi klausī-
jāmies Gunta Bubina stāstījumu 
par katru skulptūru, kā arī par savu 
saimniecību, kur tiek audzētas  ze-
menes un arbūzi.

Tālāk devāmies uz Ērberģi. Maz-
zalves pamatskolā mūs gaidīja Ne-
retas novada domes izglītības, kul-
tūras un darba ar jaunatni speciā-
liste Žanna Miezīte. Viņa ekskursi-
jā pa skolu stāstīja gan par mācību 
klasēm un nodarbību telpām, gan 
par iespējām skolēniem un vecā-
kiem iesaistīties skolas un pagasta 
dzīves pilnveidošanā. No skolas 
ēkas devāmies uz parku, lai apska-
tītu jauno estrādi.

Atgriežoties Pilkalnes muižā, 
mazpulcēni parkā vāca sausos za-
rus kopīgam ugunskuram, pēc tam 
mācījās to iekurt. Pie ugunskura 
visi dalījās ekskursijas iespaidos, kā 
arī stāstīja par saviem šī gada pro-
jektiem. Pēc  tam jaunieši vienojās 
tautas bumbas draudzības spēlē.

Otrā bija vasaras skoliņas pārgā-

Ciemos “Ratniekos”

jienu diena. No rīta devāmies pie 
senlietu kolekcionāra Konradija 
Degro uz zemnieku saimniecību 
“Grauzes”. Saimnieks pastāstīja, ka 
viņa saimniecība nodarbojas ar 
piena lopkopību, taču brīvajos brī-
žos viņam patīk vākt dažādus senus 
darba rīkus, kolekcionēt naudu, 
dažādus sadzīves priekšmetus. 
Viņš ne tikai savāc senās lietas, bet 
arī apkopo plašu informāciju par 
katru lietu  un prot par tām intere-
santi pastāstīt.

Pēcpusdienā pārgājiena marš-
ruts mazpulcēnus veda uz z/s 
“Pumpuri”, kur mūs gaidīja biško-
pe Marija Šalna. Tā kā diena bija 
saulaina un bites čakli strādāja, 
mēs dravā negājām. Saimniece mūs 
uzņēma savā saimniecībā, sagādā-
jot mazpulcēniem gan humoristis-
kus un jautrus, gan praktiskus un 
izzinošus mācību uzdevumus. Vis-
pirms praktisks uzdevums – siena 
grābšana. Jāteic gan, ka pļava nebi-
ja liela – vien neliela ceļmalas josla 

virzienā uz sētsvidu. Taču bija jā-
prot grābekli pareizi turēt un grābt 
izžuvušo zāli, jo citādi darbiņš ne-
vedās. Pēc tam paši sēdējām uz 
šiem dažiem siena klēpīšiem un 
klausījāmies M. Šalnas stāstījumā. 
Visinteresantākais uzdevums – bi-
šu stropa pareiza sakomplektēšana. 
Saimniece iepazīstināja ar biškopī-
bas produktiem, kā arī nektāra au-
giem. 

Ceturtdiena, vasaras skoliņas 
noslēdzošajā dienā radošajā darb-
nīcā gatavojām suvenīrus - vides 
dekorus no izlietotiem kompakt-
diskiem. Nodarbību vadīja Dau-
dzeses mazpulka vadītāja Ilona 
Nāburga, palīdzēja Ilona Rauza. 
Izgatavojām vairākus suvenīrus kā 
dāvanas arī Pilkalnes muižas saim-
niekiem, dekorējot ar tiem parka 
kokus.

Pēcpusdienā svinīgi slēdzām 
mazpulku vasaras skoliņu, lai ie-
spaidiem bagāti dotos mājās un ga-
tavotos jaunajam mācību gadam.

iNGRīda KRoičE, PRiEžMaLaS  

MazPuLKa vadīTāJa

Projekta “Augsim Latvijai!” ietva-
ros 30. jūlijā Priežmalas mazpulcēni 
devās uz jauniešu iniciatīvu centru 
“Parka rozes”, lai kopā ar Dagdas 
mazpulcēniem, Dagdas Jauniešu 
iniciatīvu centra jauniešiem un jau-
niešu biedrības “Dagne” pārstāvjiem 
lietderīgi pavadītu laiku, apgūstot 
jaunas zināšanas un prasmes. Vies-
mīlīgā sagaidīšana un svaigo pipar-
mētru smarža vēl vairāk rosināja uz 
ko jaunu.

Pirmajā aktivitātē - “Esmu aktīvs 
pilsonis!” Dagdas jaunieši sniedza 
ieskatu par pilsoniskās līdzdalības 
jomu un katra jaunieša reālu iespēju 
risināt aktuālus jautājumus. Maz-
pulcēni veidoja pasākumu plānus, 
kustību spēles, sacerēja teiku par 
Dagdas alu.

Aktivitātē “Es dzīvoju Latgalē”  
uzzinājām, kā gatavo Latgales ēdie-
nus “guļbešņīkus” un “asuškas”,  ga-

tavojām mērces un salātus. Radoša-
jās darbnīcās “žurnālisti” receptes 
bagātināja ar īpašības vārdiem, pa-
darot tās jautrākas.

Aizraujošs bija kvests jeb interak-
tīvā ekspedīcija ar orientēšanās ele-
mentiem “Parka rozes” un parka te-
ritorijā. Divas komandas ar kompa-
siem, sekojot norādēm, devās mek-
lēt “dārgumus”. Bija jāizstaigā  parka 
teritorija, upītes krasts, sporta lau-
kums. Dārgumi izrādījās apzeltīti 
kastaņi!

“Spēka stunda” bērni un jaunieši  
spēlēja “Riču – Raču”, “Domino” un 
citas spēles. Spēli “Tornis” nespēja 
pārtraukt pat uznākusī lietusgāze. 
Tika izmēģināts elektriskais skrejri-
tenis, skrituļdēļi, galda spēles. 

Paldies talantīgajiem Dagdas jau-
niešiem, kuri organizēja aktivitātes, 
un projekta iniciatorei  Annai Kri-
lovai! Jaunieši pārsteidza ar savām 
komunikācijas un organizatoriska-
jām prasmēm un lieliski bija tas, ka 
bērniem viss bija jādara pašiem. 

“Esmu aktīvs!”
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18. augusta semināra maršruts 
Rīga – Ikšķile – Skrīveri – Aizkr-
aukle – Sunākste – Viesīte – Gār-
sene. Viss ir interesējošs kā saistī-
bā ar jaunu teorētisku zināšanu, tā 
praktiskās  pieredzes apguvi dārz-
kopības jomā, aplūkojot apstādī-
jumus, parkus un  dārzus.  

Semināra pieturas vietā, taut-
skolas “99 Baltie zirgi” struktūr-
vienībā - Ikšķiles Brīvajā skolā - 
iepazīstam pedagogu pieredzi 
mācību procesa organizācijā atbil-
stoši Saules gada ritam. Šeit  vecā-
kie bērni savas prasmes nodod 
jaunākajiem. Tāpat kā mazpulkos, 
vai ne? Mazpulku vadītāji uzma-
nīgi ieklausās noderīgā stāstījumā 
par permakultūru, mantoto kul-
tūraugu saglabāšanu un skolas 
dārzu.

Pie Sunākstes baznīcas gida lo-
mu uzņemas Viesītes mazpulka 
vadītāja Rudīte Feldmane. Viņa ar 
mazpulcēniem rūpējas par leģen-
dārā Stendera dzimtas atdusas 

vietu. Par godu Vecā Stendera 300 
gadu jubilejai izveidotajā, ap 300 
metru garajā Ābeces takā ikviens 
var atrast plāksnīti ar sava vārda 
pirmā burto un pārliecināties par 
savām prasmēm vecās drukas la-
sīšanā.    

Kad kājas piekusušas, izzinot 
Sēlijas muzeju, ir tik labi iepazīt 
Viesīti gida Jāņa pavadībā un sa-
sveicināties ar Āzi, sēžot Sēlijas 
muzeja elektrobānītī.

Viesītē viesmīlīgi mūs sagaida 
Alstiņu mājas saimnieki Iveta un 
Gints. Viņi 15 gadu laikā izveido-
juši kolekciju un sajūtu dārzu no 
350 dažādām augu sugām. Intere-
santākie augi: aktinīdijas, parūk-
koki (zaļš un tumši sarkans), aiva, 
dzeltenā priede, kura šogad ražo 
pirmos ēdamos čiekurus, ciedru 
priede, juka (japāņu dārzā), tulpju 
koks. Lielu darba apjomu un neat-
laidību, izveidojot ūdens kanālus 
ar tiltiņiem, laukakmens krāvu-
miem, gaismiņām, ziedu stādīju-
miem, saimnieki ieguldījuši šajā 
gadā.

Īpašs notikums Viesītē mums 
bija iepazīšanās ar dārzniecību 
“Ratnieki” un tās vadītājiem Ievu 
un Gati Puzāniem. Par to vairāk 
lasiet Mazpulka 19. lappusē.  Pal-
dies Rudītei par saturīgo iepazīsti-
nāšanu ar Viesīti un tās darbīga-
jiem ļaudīm!

Ierodamies pievilcīgajā Gārse-
nes pilī, par kuru mums intere-
santi pastāsta tās pārzine Dace 
Geida. Līdz 2015. gadam pils tel-
pās darbojās pamatskola. Nu tel-
pas pielāgotas hosteļa vajadzībām, 
ir nakšņošanas vieta tūristiem un 
iespēja pils teritorijā celt teltis. Pēc 
vakara pastaigas Gārsenes dabas 
takā un sakoptajā pils apkārtnē, 
kas arī papildina iespaidu un ideju 
pilno dienu, mūsu seminārs no-
slēdzas.

Ludzas mazpulka vadītāja Eleo-
nora Obrumāne rezumē: “Nevil-
toti jāsaka -  ikkatrā vietā satiekam 
cilvēkus ar Latvijas sajūtu. Šie ir 
stiprie Latvijas cilvēki. Viņu ir ļoti 
daudz, mēs satikām mazumiņu...”

Īstenojot IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansēto Latvijas Mazpulki 
projektu “Augsim Latvijai”, augusta otrajā pusē mazpulku vadītāji tikās divos izglītojošos un bagātinošos notikumos – 
seminārā “Dārzkopības projekti mazpulkos” un pieredzes vizītē Zemgales mazpulkos.

“Dārzkopības projekti mazpulkos”

aNda SKRuPSKa, STaļģENES 

MazPuLKa vadīTāJa

19. augustā mazpulku vadītāju 
izglītošanās turpinās.  Dodamies 
plānotajā pieredzes vizītē pa mar-
šrutu Nereta – Brukna – Bārbele - 
Rīga. 

Darbīgi cilvēki neļauj zust gad-
simtiem krātām vērtībām. Tāda ir 
116.Neretas mazpulka vadītāja Li-
dija Ozoliņa. Viņa ceļ gaismā un 
saglabā vēsturiskās liecības Neretas 
novadpētniecības muzejā, kurš ie-
kārtots Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas 
vidusskolas sākumskolā ar biedrī-
bas “Upmales mantinieki” līdzdalī-
bu, pateicoties LEADER projektam 
un novada pašvaldības atbalstam. 
Telpas apdzīvotas,  izveidota izstā-
žu zāle, kur dažādu mākslu pār-
stāvjiem dota iespēja savu darbu 
izrādīt iedzīvotājiem. Dažas lelles 

no šūto leļļu izstādes dodas līdzi 
mazpulku vadītājām, lai priecētu 
un dotu iedvesmu jauniem dar-
biem.             
    Neretas centrā stalti stāv Neretas 
luterāņu baznīca. Draudzes pārstā-
ve Dita Pavloviča mūs iepazīstina 
ar tās vēsturi. 

Savukārt Pilkalnes muižas saim-
nieki Valdis un Irma Tomsoni, cie-
nājot ar kafiju un plātsmaizēm, 
stāsta, kā izveidojuši vietu, kur ir 
iespēja rīkot pasākumus muižas te-
ritorijā, kā arī iepazīt saglabātās 
vēsturiskās vērtības - 19. gs. plauk-
tu graudu kalti un muižas klēti. Šo 
vietu labprāt izmanto Sēlijas maz-
pulcēni, lai, radoši darbojoties, vei-
dotu mazpulku draudzīgas saites. 
  Lietuvas pierobežas zemnieku 
saimniecības “Čaidāni” īpašnieki 
Aija un Raimonds Leiši zina darba 
vērtību. Viņu 200 govju fermā visu 

kontrolē datorizēta sistēma, atvieg-
lojot saimniekiem grūto piena ie-
guves procesu. Piena ieguve tiek 
papildināta ar tā pārstrādi. Pro-
dukti – tīrkultūra, biezpiens, sviests 
un siers - nākotnē var veidoties par 
peļņas avotu.   
  Interesanta izvēršas mūsu iepa-
zīšanās ar Bruknas muižu un īpaši 
– ar 286.Bārbeles mazpulka aktivi-
tātēm. Mazpulka dalībnieki vadītā-
ja Voldemāra Barena vadībā īsteno 
savus projektus, daudz strādājot 
dzimtās vietas vēstures izzināšanā. 
Voldemārs izveidojis novadpētnie-
cības materiālu krātuvi. Ikviens ko-
lēģis var pārliecināties un mācīties, 
kā materiālus rūpīgi apkopot.  
  Daudz vērtīgu atziņu guvām ša-
jā dienā, lai mūsu darbs arī turp-
māk veidotu uzņēmīgus, atbildīgus 
un savu tēvzemi mīlošus cilvēkus. 
Latvija ir stipro cilvēku zeme!

Pieredzes vizīte Sēlijā 

Aicinām atbalstīt Latvijas Mazpulkus,  
ziedojot Biedrība ”Latvijas Mazpulki”
Reģistrācijas Nr. 40008002762, 
Konta nr. LV49HABA000140J038228
Vai MOBILLY ziedojumu platformā:
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