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30 izaugsmes gadi Mazpulkos

GundeGA JēkAbsone, LAtviJAs 

MAzpuLku pAdoMes priekŠsēdētāJA 

1991. gada 14. februāris ir vēstu-
riska diena  Latvijas Mazpulkiem. 
Šajā dienā Latvijas Lauksaimnieku 
Savienība kopā ar Republikas Tau-

tas izglītības ministriju Rīgā sasau-
ca Latvijas Mazpulku atjaunošanas 
kopsapulci. 

Šogad, tāpat kā daudziem citiem 
valstī nozīmīgiem notikumiem, arī 
Mazpulkiem svinam atjaunošanas 
30 gadu jubileju. 

Šogad aicinām mazpulcēnus 
rakstīt “Izaugsmes stāstus Latvijai”, 
bet zināmā mērā arī mazpulki ir 
lielisks izaugsmes stāsts Latvijai! 
Lai arī bēdājamies par mazpulku 
un mazpulcēnu skaita samazināša-
nos pēdējos gados, mēs esam jop-
rojām skaitliski lielākā bērnu un 
jaunatnes nevalstiskā organizācija 
Latvijā. 

Mūsu ietekmi apliecina jubilejas 
priekšvakarā saņemtais Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra  
(JSPA) apbalvojums “Līdzdalības 

veicinātājs” par 7 projektu gados 
vislielāko iesaistīto jauniešu kop-
skaitu. 

Bet ne jau skaitļos vien mērāma 
izaugsme. Latvijas Mazpulku izaug-
sme ierakstīta katra jaunieša iz-
augsmē, līdz ar pirmo viņa nedroši 
iesēto sēklu, pirmajiem dīgstiem un 
pirmajiem panākumiem, līdz paš-
apzinīgam, veiksmīgam un atbildī-
gam Latvijas pilsonim. Ar prieku 
un lepnumu atskatāmies uz izaugu-
šajiem, ar cerībām skatāmies uz 
jaunajiem mazpulcēniem. 

Lai arī mēs bēdājamies par Co-
vid izraisītajiem ierobežojumiem, 
šajos 30 gados ne vienai vien krīzei 
cauri gājuši, Mazpulki, arī aizvadī-
tajā gadā pierādījuši, ka spējam šajā 
krīzē izdzīvot, pielāgoties, mācīties 
un augt. Es esmu pārliecināta, ka 

mēs kopā iziesim no tās stiprāki, ar 
jaunām prasmēm, metodēm un zi-
nāšanām. 

Šajā avīzē nedaudz atgriezīsimies 
mazpulku atjaunošanas un izaug-
smes atmiņās un iepazīstināsim Jūs 
ar tiem lieliskajiem jaunievēlēta-
jiem padomes locekļiem, kas apņē-
mušies degt par mazpulku izaugsmi 
nākamos divus gadus. Ar lepnumu 
stāstīsim par šī gada Goda nominā-
cijas “Augsim Latvijai!” ieguvējiem, 
ar prieku – par jauno mazpulcēnu 
darbiem un nedarbiem ikdienā. 

Paldies ikvienam, kurš “iedegās”, 
lai mazpulkus atjaunotu, paldies ik-
vienam, kas “dega”, lai mazpulki 
augtu! Lai degsme ikvienam, kas 
turpmāk veicinās mazpulku izaugs-
mi! 

Augsim Latvijai! 

eLīnA JoGure

Esmu jauniete, kas, pateicoties 
Erasmus+ programmai, 2016. gadā 
devās brīvprātīgajā darbā uz Portu-
gāli. Mazpulkos pirmo reizi iesaistī-
jos jau 2014. gadā, palīdzēju vasaras 
nometnē. Viena nometne bija viss, 
kas bija nepieciešams, lai es zinātu  
- es vēlos attīstīties kopā ar Mazpul-
kiem arī turpmāk.          

Tagad es organizēju starptautis-
kos brīvprātīgā darba projektus te, 
Latvijā, kā arī uzturu attiecības ar 
mūsu starptautiskajiem partne-
riem. 

Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra februāra sākumā apko-
poja  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
paveikto aizvadītajā projektu perio-
dā, suminot  Programmu projektu 
īstenotājus - nomināciju laureātus.

Nominācijā “Labākie jauniešu 
līdzdalības veicināšanā, balvu sa-
ņēma Latvijas Mazpulki”!

Aizvadīto gadu laikā mēs ar prie-
ku esam īstenojuši strukturētā dia-
loga projektus, brīvprātīgā darba un 
jauniešu apmaiņas projektus. Esam 
gan uzņemošā, gan nosūtošā orga-
nizācija Eiropas Solidaritātes kor-
pusa projektos. Dodamies uz dažā-
dām apmācībām paši un ņemam lī-
dzi jauniešus. 

Mēs ļoti priecājamies, ka šī prog-
ramma dod iespēju uzņemt Eiropas 
jauniešus mūsu mājās.

Kopš mūsu ikdienā jau vairākus 
gadus ir iekļāvušies brīvprātīgie no 
Eiropas, katra diena ir daudz inte-
resantāka. Dažādas kultūras, valo-
das. Mēs ļoti mācāmies viens no 
otra. Katrs projekts ir bijis īpašs, to-
mēr, ja jāizceļ kāds, tad tas noteikti 
ir grupu brīvprātīgā darba projekts 
“Mājas”, kura ietvaros jaunieši no 8 
Eiropas valstīm ieradās Latvijā un 
kopīgi ar Mazpulku vietējiem brīv-
prātīgajiem organizēja vasaras no-
metni “Visu daru es ar prieku!”. Tas 
bija izaicinoši, tomēr katrs no jau-
niešiem atzina, ka ir ieguvis ko ļoti 
vērtīgu, pateicoties šai pieredzei. 

Esam īstenojuši vairākas jauniešu 
apmaiņas programmas, bet 2017. 
gadā organizētais Eiropas lauku jau-
niešu salidojums “Active.Inspired.
Rural”  ar 12 dalībvalstīm un lielo 
dalībnieku skaitu bija Lindas Med-
nes un Mazpulku Rīgas klubiņa 
milzīgs komandas  radošās iniciatī-
vas un darba spēju apliecinājums.

Strukturētā dialoga projektos 
esam devušies pie pašvaldībām, lai  
pārrunātu, kā kopā, sadarbojoties 
mēs varētu veidot savu novadu la-
bāku gan  novada sabiedriskajā dzī-
vē, gan veicinot uzņēmējdarbību, 
gan domājot par to, kā kopā attīstīt 

Mazpulki – labākie jauniešu līdzdalības veicināšanā!

novadu  ilgtspējīgi, dabai un klima-
tam draudzīgi. 

Kā mums gāja pašvaldībās? Kā 
jau pie jauniešiem, arī ar jokiem. 

Piemēram, mazpulcēnu tikšanās 
ar deputātiem domes sēžu zālē. Do-
mes priekšsēdētājs stāsta, kā notiek 
lēmumu pieņemšanas process paš-
valdībā. Mazpulcēns jautā: “Vai ta-
gad ir domes sēde?” 

Priekšsēdētājs pasmaida un at-
bild: “Nu varētu arī būt… pēc kā-
diem gadiem.”

Esam lepni un priecājamies par 
šo apbalvojumu! 

Pirmkārt, vēlamies teikt paldies 

mūsu brīvprātīgajiem - gan vietē-
jiem, gan Eiropas brīvprātīgajiem, 
mazpulcēniem, mazpulku vadītā-
jiem un mazpulcēnu ģimenēm. Jūs 
visi esat bijuši mūsu lielākais at-
balsts, lai katrs projekts varētu tapt 
tik piepildīts un dzīvs!

Paldies JSPA un Eiropas Savienī-
bai par iespēju īstenot Programmu 
projektus, par iespēju būt uzklausī-
tiem visos līmeņos, no pašvaldības 
līdz Eiropas Savienībai, par iespēju 
iesaistīties, veidot šo pasauli labāku, 
mācīties un dalīties ar apgūto, nest 
Latvijas pieredzi Eiropā un Eiropas 
pieredzi Latvijā!
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Iespiešana apmaksāta no projekta  
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2021. gadam valsts budžeta  
finansējuma ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,  
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

Laikrakstā publicēti: arhīva foto.

Konference “Garās pupas gads”  
ievada jauno darba cēlienu  
LAiLA zupA, MAzpuLku proJektu  

koordinAtore

20. februārī tiešsaistē norisinā-
jās biedrības “Latvijas Mazpulki” 
gada pārskata konference “Garās 
pupas gads”, kurā piedalījās vairāk 
nekā 110 dalībnieki:  mazpulcēni, 
mazpulku vadītāji, brīvprātīgie un 
uzaicinātie viesi. 

Konferences laikā atskatījāmies 
uz aizgājušajā gada paveiktajiem 
darbiem, aktivitātēm un  apstipri-
nājām Mazpulku gada pārskatu, un, 
izmantojot tiešsaistes rīku, ievēlē-
jām jauno padomi. 

No 2021. līdz 2023. gadam Maz-
pulku padomē darbosies  Samanta 

Augucēviča, Elīza Brūklena, Liene 
Cinovska, Dzintra Gribuste, Gun-
dega Jēkabsone, Ilze Jukņēviča, Ilze 
Kļava, Baiba Mantiņa un Zane Mi-
ķelsone. 

Konferences dalībniekus ar 
dziesmu iepriecināja Staļģenes maz-
pulka dalībnieces Jana Apaļā un 
Alise Ērstiķe,   ar tautas deju priekš-
nesumu - Rīgas Klubiņa dalībnieks 
Matīss Navenickis un viņa deju 
partnere Elīna Kudrjašova.

                      ***
Konferences dalībnieki tika 

iepazīstināti ar 2021. gada Maz-
pulku prioritāro tēmu projek-
tiem:

Biznesa projekts “Ķirbis” - sa-
darbībā ar z/s “Ezerkauliņi”. Projek-
ta īstenotāja mērķis – no 100 ķirbju 
sēklām 100 kvadrātmetros (m2) iz-
audzēt vismaz 100 kg ķirbju.

Zālāju izpētes kampaņas pro-
jekts “Dzīvā augsne” sadarbībā ar 
nodibinājumu “Vides risinājumu 
institūts” (VRI). Īsteno darba uzde-
vumus saskaņā ar “Augsnes pētnie-
ka rokasgrāmatu” un video pamācī-
bām. 

Projekts “No sēklas līdz sugām 
bagātām pļavām” - sadarbībā ar 
Latvijas Dabas fondu (LDF).  Indi-
viduālais vai grupas projekts. Sa-
skaņā ar vadlīnijām - augu vērtīgo 
pļavu augu iepazīšana, izvēle, izvē-

lēto augu sēklu vākšana, žāvēšana, 
pakošana, nodošana.

Konkurss “Izaugsmes stāsti 
Latvijai” - grupu un individuālie 
projekti Sabiedrības Integrācijas 
fonda projekta “Solis izaugsmei!” 
ietvaros.  Uzdevums - izveidot kā-
das nozīmīgas vietas vai procesa 
(piem., dzimtās mājas, skola, kādu 
svētku tradīcijas) izaugsmes stāstu.

“Labie darbi kopienai” – grupu 
un individuālie projekti. Īsteno  jeb-
kādu pašu izvēlētu brīvprātīgo dar-
bu sabiedrības vai kāda mazaizsar-
gāta indivīda labā. 

“Jaunieši sadarbojas” - grupu 
projekti, tiek īstenoti Sabiedrības 
Integrācijas fonda projekta “Solis 

izaugsmei!” ietvaros. Veido  maz-
pulcēnu sadarbību ar vismaz vēl 
vienu vietējo biedrību vai interešu 
grupu, rīkojot kopīgu aktivitāti, 
identificējot un kopīgi risinot vietē-
jā mēroga problēmu.

“Jaunieši IzAicina” - grupu pro-
jekti Aktīvo Iedzīvotāju fonda projek-
ta “Dodiet Ceļu! Jaunieši!” ietvaros. 
Jauniešu īstenotas iniciatīvas vietējo 
problēmu risināšanai.   Apmācības 
jauniešiem un mentoriem. Projektu 
pieteikumi un atskaites digitālā rīkā. 
Līdzdalība pētījumā un filmā. 

                       ***
Ar Mazpulku projektu nolikumiem 

var iepazīties Latvijas 
Mazpulku mājas lapā.

LAiLA zupA

restarts!
Šā gada aprīlī uzsākam īstenot 

projektu „ReStarts!”, kuru finansē Is-
lande, Lihtenšteina un Norvēģija 
caur EEZ un Norvēģijas grantu prog-
rammu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Projekta mērķis ir restartēt bied-
rības “Latvijas Mazpulki” vadības 
metodes un rīkus, lai tā kļūtu par zi-
noši, moderni, kvalitatīvi vadītu or-
ganizāciju, kas efektīvi virza organi-
zāciju uz tās mērķu sasniegšanu.

 Projektā tiks ieviestas 5 savstar-
pēji saistītas aktivitātes:  
 - izstrādāta organizācijas attīstības 
stratēģija 2021-2027. gadam;  
   - ieviesta kvalitātes vadības rokas-
grāmata;    
   - ieviesti efektīvas vadības rīki; 
  - ieviestas izvērtējuma procedūras 
(M&E pieeja);   
 - apmācīta biedrības vadības ko-
manda.

Kvalitatīvi izstrādāta stratēģija 
ļaus visiem organizācijas vadības 
procesā iesaistītajiem un biedriem 
mērķtiecīgāk virzīties organizācijas 
vīzijas virzienā, mērķtiecīgāk sa-
sniegt tieši tos mērķus, kas identifi-
cēti kā biedrības būtiskākās vajadzī-
bas.

Savukārt izstrādātas vadlīnijas un 
ieviestie IT rīki sekmēs efektīvāku 

laika izmantošanu, ikvienam būs iz-
protami veicamie uzdevumi, izvērtē-
ti vajadzīgie resursi, komunikācija 
un informācijas izplatīšanas tīkli. 
Tāpat vadlīnijas nodrošinās nemai-
nīgāku darbu izpildes kvalitāti, mai-
noties darbiniekiem jeb darbinie-
kiem aizstājot vienam otru.

Sistemātiska mērķu izvirzīšanas 
monitoringa un izvērtējuma (M&E) 
pieeja veicinās organizācijas attīstī-
bu, ļaujot noturēt fokusu uz svarīgā-
ko konkrētajam laika posmam, iz-
vērtējumu balstot datos, ieviešot ne-
pieciešamās rīcības izmaiņas. 

Ejot cauri projekta visiem pos-
miem - kopēja stratēģijas izstrāde, 
organizāciju vadības un IT rīku un 
metožu apguve, konsultācijas, testē-
šana, ieviešana, kā arī darba atvieg-
lošana un efektivizēšana - veidos 
motivētāku, vienotāku, efektīvāku 
biedrības vadības komandu.

redzi?!
Tuvāko divu gadu laikā Latvijas 

Mazpulki īstenos projektu „Redzi?!”, 
kuru finansē Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija caur EEZ un Norvēģi-
jas grantu programmu “Aktīvo iedzī-
votāju fonds”.    
   Projekta mērķis ir veicināt “Latvi-
jas Mazpulku” atpazīstamību sabied-
rībā, uzlabot publicitātes kvalitāti, 
nodrošinot kvalitatīvu mārketingu, 
palielināt privātā finansējuma īpat-

Īstenos divus projektus Mazpulcēnu padome 
– kas tas ir?
GundeGA JēkAbsone

Latvijas Mazpulkus vada Maz-
pulku padome, kas sastāv no vē-
lētiem, pilngadīgiem organizāci-
jas biedriem. Bet jau daudzus ga-
dus esam meklējuši ceļu, kā ne-
pilngadīgos mazpulcēnus iesaistīt 
visas organizācijas pārvaldē.

Nepilngadīgo lauku jauniešu 
iespējai iesaistīties šķērslis vien-
mēr ir bijis attālums no dzīves-
vietas un iespēja nokļūt sanāks-
mes vietā.  Jaunieši laukos ir teri-
toriāli nošķirti, kas samazina vi-
ņu iespējas komunicēt ar citiem 
līdzīgiem jauniešiem, kā arī ma-
zina viņu izpratni par valsts mē-
roga organizācijas struktūru, no-
zīmi un iespējām.  

Šis laiks mums ir parādījis vēl 
vienu veidu – attālināto komuni-
kāciju, kā iesaistīt jauniešus orga-
nizācijas lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot viņiem justies iesaistītiem 
un līdzatbildīgiem par visu orga-
nizāciju. Lai stiprinātu mazpul-
cēnu līdzdalības prasmes, esam 
uzsākuši organizēt mazpulcēnu 
padomes tiešsaistes apmācības. 
Tajā aicinājām darboties mazpul-
ka valdes pārstāvjus, kas jau ir 
ievēlēti savā mazpulkā, līdz ar to 
ir deleģēti pārstāvēt savu maz-
pulku.    

Šis būs apmācību cikls visa ga-
da garumā.  Šajās apmācībās ar 
neformālās izglītības metodēm 
mācīsim jauniešiem, kā efektīvāk 
īstenot valdes darbu mazpulkā - 
par mazpulka vēlēšanu organizē-
šanu, amatu pienākumiem maz-
pulkā un mazpulcēnu grupu pro-
jektu izstrādes soļiem. 

Plānojam uzsvērt sabiedrisko 
attiecību un komunikācijas pras-
mju nozīmi organizācijas atpa-
zīstamības un dzīvotspējas no-
drošināšanā, prasmi izcelt un sa-
prast mazpulka vērtību un nozī-

svaru budžetā. Tā kā mūsdienās ir 
mainījusies cilvēku uztvere, biedrī-
bas “Latvijas Mazpulki” vizuālais ko-
munikācijas veids ir novecojis, un 
tam ir nepieciešama atjaunošana.

Cilvēki mūsdienās labāk uztver 
infografikas, plakātus, nevis infor-
māciju teksta formātā.  
 Lai “Latvijas Mazpulki” ar savām 
PR aktivitātēm sasniegtu plašāku au-
ditoriju, mūsu zīmolam ir jākļūst 
modernākam un interesantākam 
mūsu mērķauditorijām.

Paplašinoties auditorijai, kādu 
mēs sasniedzam, paaugstināsies 
sponsoru interese sadarboties ar mū-
su biedrību, kā arī augs iespējamo 
nākotnes ziedotāju skaits.  
 Lai to sasniegtu mēs:

-  izstrādāsim jaunu zīmola vizuā-
lo identitāti;   
     -  izglītosim biedrus, kā lietot jau-
no vizuālo identitāti,                                     
      -  kā fotografēt un uzturēt sociālos 
tīklus   un kā piesaistīt privāto finan-
sējumu; 

- izveidosim jaunus un kvalitatī-
vus sociālo tīklu materiālus par orga-
nizāciju.

Biedrības ienākumu galvenais 
avots līdz šim ir projektu ienākumi 
82%, projekta ietvaros plānots palie-
lināt privātā finansējuma īpatsvaru 
par 10 %:

- organizēsim minikampaņas;
- piesaistīsim ziedojumus no lau-

ku uzņēmējiem;
- attīstīsim mazpulku suvenīru un 

atribūtikas tirdzniecību.
Projekta rezultātā biedrības tēls 

tiks nostiprināts sabiedrībā, privāt-
personas un uzņēmēji uzzinās, kādu 
ietekmi biedrības darbība sniedz uz 
sabiedrību, tiks paaugstināti nepro-
jektu ienākumi biedrībā, kas kopumā 
veicinās veiksmīgāku biedrības mēr-
ķu sasniegšanu.

mi pagastā, pilsētā.
Un vienlaikus organizēsim 

ideju vētras, diskusijas, pasāku-
mu izvērtējumus par Latvijas 
Mazpulku kopējām aktivitātēm. 

Tāpat jautāsim jauniešu vie-
dokli, par jautājumiem, kas ir po-
litiskajā dienas kārtībā, lai mēs 
patiešām pārstāvētu jauniešu vie-
dokli. Tādējādi iesaistīsim jau-
niešus visas organizācijas dzīves 
veidošanā un lēmumu pieņemša-
nā valstī. 

Mēs ceram, ka tieši no šiem 
jauniešiem izaugs atbildīgi nāka-
mie sabiedrības līderi.  
 Pirmajās apmācībās jaunieši 
ierosināja organizēt mazpulcēnu 
tematisko neformālo sarunu pēc-
pusdienas tiešsaistē. Sarunās pie-
dalās tikai jaunieši un runā par 
sev interesējošām tēmām.  Kā at-
zina jaunieši, šajā laikā viņi ir no-
ilgojušies pēc  komunikācijas ar 
līdzīgi domājošiem. Mēs ļoti ce-
ram, ka vasarā epidemioloģiskā 
situācija stabilizēsies, un aktīvā-
kajiem un motivētākajiem jau-
niešiem, kas būs aktīvi piedalīju-
šies tiešsaistes mācībās, organizē-
sim klātienes 3 dienu apmācības 
“Solis izaugsmei”. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds 

no Kultūras ministrijas  
piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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eLīzA brūkLenA, LAtviJAs JAunAt-

nes pAdoMes vALdes LocekLe, 

LAtviJAs MAzpuLku pAdoMes Locek-

le

Mazpulki manā dzīvē ir bijuši 
jau kopš bērnības, kad skolas gados 
biju mazpulcēns 50. Sunākstes 
mazpulkā, vēlāk likumsakarīgi kļu-
vu par Rīgas Klubiņa brīvprātīgo, 
un šis pavasaris atkal ir iesācies ar 
jauniem mērķiem un izaicināju-

miem. Februāra beigās visiem labi 
atmiņā palikušajā pirmajā Latvijas 
Mazpulku tiešsaistes konferencē es 
kļuvu par daļu no Latvijas Mazpul-
ku padomes. Sajūta kā otro reizi 
dodot mazpulcēna zvērestu - es ap-
solos kalpot Mazpulku organizāci-
jai. Paldies jums visiem par uzticī-
bu!

Tikai pāris nedēļas pēc konfe-
rences, marta sākumā, manā priek-
šā pavērās jauni vārti - es kļuvu par 

Latvijas Jaunatnes padomes valdes 
locekli. Pirms tam es pāris gadus 
līdzās Mazpulku padomes priekš-
sēdētājai Gundegai Jēkabsonei biju 
cītīgi aizstāvējusi Latvijas Mazpul-
ku intereses Latvijas Jaunatnes pa-
domes sanāksmēs. To turpināšu arī 
turpmāk, pat tad, ja kādreiz būs 
vairāk jākoncentrējas uz visu Latvi-
jas jaunatni kopumā, bet tajā jau 
ietilpst arī mazpulcēni!

Tātad – kas ir Latvijas Jaunatnes 

padome? Latvijas Jaunatnes pado-
me (LJP) ir organizācija, kas apvie-
no Latvijas jauniešu organizācijas 
un organizācijas, kas strādā ar jau-
natni. Arī Latvijas Mazpulki ir ilg-
gadēja LJP dalīborganizācija. LJP 
galvenie uzdevumi ir pārstāvēt da-
līborganizāciju intereses, attīstīt 
darbu ar jaunatni, veicināt jauniešu 
pilsonisko līdzdalību un informēt 
sabiedrību par jaunatnes politikas 
aktualitātēm. Es pati LJP raksturotu 

kā tiltu - tiltu starp jauniešu organi-
zācijām un likum devējiem, tiltu no 
vienas organizācijas uz citu. Ir pie-
rādījies, ka spēks slēpjas vienotībā!

Tā es šajā pavasarī apņēmos kļūt 
par vienu no šī tilta balstiem, patu-
rot sirdī Mazpulku āboliņa lapiņu 
un vērtības, apņēmos strādāt, lai 
stiprinātu un vienotu kā Mazpulkus, 
tā visus, kam svarīga Latvijas jaunie-
šu (tātad - Latvijas) izaugsme.

 Augsim Latvijai!

Par tiltiem un Laimes āboliņu

Iepazīsties – Latvijas Mazpulku padome

Mazpulku padomes  
priekšsēdētājas vietniece
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Goda titula “Augsim Latvijai!” 2021. gada laureāti
19. martā tiešsaistē notika ikgadējais Latvijas Mazpulku Goda nominācijas “Augsim Latvijai!” konkurss. 

Savu veikumu veiksmīgi prezentēja un nomināciju ieguva 20 mazpulcēni no 13 mazpulkiem.

Alise ērstiķe,  
staļģenes mazpulks

Alise Staļģenes mazpulkā dar-
bojas no 1. klases. Kopš 2017. gada 
ir mazpulka priekšniece, autoritāte 
mazpulcēniem. Prot organizēt un 
vadīt mazpulcēnus, dara to ar atbil-
dību un interesi, nāk ar savām ini-
ciatīvām. Grupas projektu izstrā-
dāja un izpildīja patstāvīgi, iesaistot 
visus grupas dalībniekus. Izveido-
jusi Staļģenes mazpulka WhatsApp 
biedru grupu. Spēj labi vadīt ko-
mandu un organizēt darbus tajā, 
aizraut, pārliecināt un iedvesmot.  
Visus uzticētos uzdevumus veic at-
bildīgi, izrādot iniciatīvu.  

Ir mazpulka vadītājas palīgs vi-
sās lietās, un viņa ļoti lepojas, ka 
Alise ir īsts mazpulcēns.

samanta nikola Širaka, 
strautiņu mazpulks

Mazpulkā aktīvi darbojas no 2015. 
gada. Pirmie projekti saistīti ar lauk-
saimniecību, novadpētniecību, vides 
apzināšanu. Tie ir precīzi aizpildīti, 
rūpīgi īstenoti, pamatīgi prezentēti 
mazpulkā un Vidzemes forumos. Ar 
lielu interesi viņa piedalās Latvijas 
Mazpulku konferencēs, projektu 
konkursos un aktivitātēs, rudens tir-
dziņos Ates muzejā. Laba organiza-
tore. Iesaistījās  iniciatīvu projektos 
par keramikas virpas un šujmašīnas 
iegādi un linu auduma maisiņu šūša-
nā, kuri noderēja kā dāvanas Latvijas 
Mazpulku 90 gadu svinībās. Piedalī-
jās Latvijas Mazpulku sporta spēlēs 
un “Baltā galdauta svētkos”, piemiņas 
medaļu pagatavošanā dāvināšanai  
par atmiņu stāstiem un iespaidiem 
J.Poļa grāmatā, kura veltīta Strautiņu 
pamatskolas 150 gadu jubilejai; Bal-
tijas ceļam veltītu ziedu paklāju un 
ziedu ugunskuru veidošanā Alūksnē, 
represēto piemiņas brīžiem, pasāku-
mam “Latviešu karavīrs laikmeta 
griežos” un K.Ulmaņa dzimtajās mā-
jās “Pikšās”, 7.Siguldas kājinieku pul-
ka 90. gadadienai Korvā. Par atbalstu 
Samantas Nikolas darbībai mazpulks 
saka lielu paldies viņas ģimenei!

sabīne kokorēviča, 
29. ziemeru mazpulks

Ziemeru mazpulka priekšniece  
jau divus gadus. Ir laba mazpulka 
darba organizatore. Atbildīga, ra-
doša, atraktīva meitene. Visi Sabī-
nes projekti tika izvirzīti rudens 
forumiem, daudzi ieguvuši augstā-
ko novērtējumu. 

 Laba sportiste. Sabīnei patīk va-
dīt pasākumus, viņa dzied un spēlē 
klavieres. Ir dažādu konkursu uz-
varētāja.

kristofers baldiņš, 
196. bejas mazpulks

Sevi ir pierādījis kā aktīvu, zino-
šu, atbildības pilnu mazpulcēnu. 
Vienmēr ir atvērts, atsaucīgs, izpa-
līdzīgs. Ar interesi veicis katru dar-
bu un pienākumu.  Pilnveidojis zi-
nāšanas un prasmes, izstrādājot un 
realizējot visus projektus. Saņēmis 
atzinības par pārliecinošu projektu 
prezentāciju, piemēram, “Gurķu 
un sīpolu audzēšana”, biznesa pro-
jekti “Sarkanie sīpoli” un “Krāsai-
nie burkāni”, “196. Bejas mazpulka 
vēsture”, “Latviešu karavīrs laikme-
tu griežos”. Kopā ar draugiem īste-
noja grupas projektu” “Sarkanās 
Zvaigznes” mopēdi”, kurā restaurē-
ja vecus mopēdus, meklējot detaļas 
un veicot to atjaunošanu. Prot ana-
lizēt savu darbu un izdarīt secinā-
jumus. Lielu atbalstu guvis no sa-
viem vecākiem un vienmēr uzklau-
sījis skolotāju padomus. Piedalījies 
mazpulku biedrības un novada no-
metnēs, tirdziņos Pļaujas svētkos 
Atē, semināros, Latvijas Mazpulku 
25 gadu atjaunošanas jubilejas 
konferencē “Laiks. Lauki. Labklājī-
ba’’, “Mūsu pēdas šodien”, piemiņas 
pasākumos K. Ulmaņa “Pikšās”, 

ziedu paklāja veidošanā Baltijas ce-
ļa atcerei Alūksnē, dažādās talkās, 
akcijā “Simtozolu meži simtgadu 
Latvijai”. Veiksmīgi startējis maz-
pulku sporta spēlēs. Piedalījies 
Alūksnes novada mazpulku kon-
kursā “Zemes meita, zemes dēls” - 
titulu “Zemes dēls” ieguvis divas 
reizes. Vadījis un palīdzējis plānot 
dažādus pasākumus.  Kristofers ir 
lielisks paraugs mazajiem mazpul-
cēniem un citiem jauniešiem!

Agnese Frīdenberga, 
705. pūres mazpulks

Agnese ir ļoti atbildīga, apzinīgi 
pilda savus pienākumus. Ir sirsnī-
ga, izpalīdzīga, mērķtiecīga. No 
2017. gada ir mazpulka priekšnie-
ce. Liels atbalsts mazpulka vadītā-
jai, jo izrāda pašiniciatīvu, iesaka 
idejas, palīdz tās realizēt. Ar prieku 
palīdz jaunajiem mazpulcēniem, 
sniedz padomus projektu plānoša-
nā un izpildē. Agnese ir cilvēks, uz 
kuru vienmēr var paļauties, jo iz-
darīs visu un pat vēl vairāk.Viņa ir 
izstrādājusi un realizējusi sešus 
projektus, sasniegusi labus rezultā-
tus dārzeņu audzēšanas projektos. 
Vienmēr ļoti precīzi aizpilda maz-
pulka dienasgrāmatas veidlapas, 
rūpīgi izvēlas fotogrāfijas un citus 
ilustratīvus materiālus, pārliecinoši 
prezentē savus projektus. Agnese 
prot izteikt un aizstāvēt savu vie-
dokli gan par mazpulka, gan skolas 
un sabiedrības notikumiem.

Anta narkevičina,  
36. viesītes mazpulks

Anta ir mūsu mazpulka “dvēse-
le”. Ļoti aktīva, izdomas bagāta un 
erudīta meitene. Mazpulkā darbo-
jas 10 gadus un katru gadu izstrā-
dājusi projektus. Ļoti aktīvi pieda-
lās biznesa projektos un vienlaicīgi 
ir arī grupas projektu līdere. Vien-
mēr darbojas pasākumos, kuros 
tiek iesaistīti pilsētas bērni un jau-
nieši lielās grupās.

Annija Liepiņa,  
36. viesītes mazpulks

Annija ir ļoti apzinīgs, zinātkārs 
un čakls mazpulcēns. Vairākus ga-
dus ir bijusi 36. Viesītes mazpulka 
priekšniece. Mazpulkos darbojas 
jau astoto gadu. Visus gadus īste-
nojusi projektus. Labprāt izstrādā 
biznesa projektus. Ļoti vispusīgas 
intereses. Vienmēr ir savs viedoklis 
par daudzām lietām. Labprāt orga-
nizē un vada pasākumus gan maz-
pulkam, gan plašākai auditorijai.

Aleksis beikmanis, 
367. vijciema  
mazpulks

Aleksis mazpulkā aktīvi darbo-
jas septiņus gadus. Aizvadītajos ga-
dos veiksmīgi īstenojis piecus indi-
viduālos projektus. Projekti saistīti 
ar augkopību, vienmēr izstrādāti ar 
lielu interesi, ar dažādiem praktis-
kajiem darbiem, internetā atras-
tiem interesantiem faktiem. Alek-
sis labprāt piedalās dažādās maz-
pulka aktivitātēs, ir izpalīdzīgs un 
atsaucīgs. Piemīt izdoma, labprāt 
uzņemas fotogrāfa pienākumus, 
paspēj apvienot mācības skolā, 
mūzikas skolā un darbošanos maz-
pulkā. Alekša ģimene vienmēr at-
balsta viņa aktivitātes mazpulkā.

Madara krūmiņa, 
541. zantes mazpulks

Madara ir ļoti aktīvs un atbil-
dīgs mazpulcēns. Vienmēr izpilda 
sev uzticētos pienākumus. Vadītā-
ja saka: “Madara ir mana labā ro-
ka!” Viņa piedalās mazpulka pasā-
kumos skolā un ārpus tās, tagad 
cenšas to darīt attālināti. Madara 
ir ar lielu atbildības sajūtu, radoša 
un izpalīdzīga. Visi izstrādātie 
projekti ir par augiem - sīpoliem, 
pupiņām, kartupeļiem, pļavu au-
giem. Projektus raksta rūpīgi, ar 
lielu interesi, jo patīk tas, ko dara. 
Visu iesākto izdara līdz galam. Ar 
prieku palīdz jaunajiem mazpul-
cēniem iejusties mazpulkā un 
sniedz padomus projektu realizē-
šanā. Šogad Madara piedalījās 
Kandavas novada konkursā “Gada 
jaunietis 2020”.

Marta vanderzelle, 
541. zantes mazpulks

Marta aktīvi mazpulkā darbojas 
sesto gadu. Viņai tuvi ir biznesa 
projekti,  iesaistījusies sīpolu, krā-
saino burkānu un pupiņu audzēša-
nas projektos. Arī šajā gadā -  viņa 
ir apņēmusies audzēt ķirbjus. Mar-
ta cenšas piedalīties visos mazpul-
ka rīkotajos pasākumos skolā un 
ārpus tās. Tagad cenšas darboties 
attālināti. Meitene palīdz jaunajiem 
mazpulcēniem iejusties mazpulkā 
un sniedz viņiem padomus projek-
tu realizēšanā. Šogad Marta ieguva 
titulu “Kandavas novada Gada jau-
nietis 2020.”
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Guntis ungurs, 
krāslavas varavīks-
nes vidusskolas maz-
pulks “ceļteka”

Guntis mazpulkā darbojas pie-
cus gadus, sekmīgi piedalījies Lat-
gales reģiona forumos un veiksmī-
gi aizstāvējis savus projektus, kuri 
ir rūpīgi pārdomāti, kvalitatīvi no-
formēti un prezentēti. Gunta ģime-
nei pasniegtas Mazpulku padomes 
pateicības par nesavtīgu atbalstu 
mazpulkam. Guntis ir mērķtiecīgs, 
centīgs, atbildīgs un aktīvs jaunie-
tis. Viņa galvenā īpašība ir čaklums. 
Guntis rūpīgi plāno projekta īste-
nošanas soļus, strādā ar literatūras 
avotiem, cenšas sasniegt labākos 
rezultātus, godprātīgi padara savu 
darbu. Prot uzklausīt, uzmundri-
nāt un dot padomu. Pozitīvs jebku-
rā komunikācijas situācijā.

Guntis mācās 11.klasē, šogad ir 
skolas parlamenta prezidents.  
Guntis prot izvirzīt prioritātes, 
strādāt komandā, uzklausa un res-
pektē citu viedokli. Kopīgi ar ci-
tiem skolēniem rīko konkursus un 
pasākumus, lai uzlabotu skolas dzī-
vi un popularizētu skolas tēlu.

Madara Gaņģe,  
705. pūres mazpulks

Madara ir čakla, sirsnīga, iejūtī-
ga, izpalīdzīga un atsaucīga meite-
ne. Izstrādājusi un realizējusi sešus 
projektus. Pirmie saistījās ar dārz-
kopību un mājturību, bet pēdējos 
divos projektos Madara pievērsās 
pētniecības darbam par savas ģi-
menes kā audžuģimenes pieredzi 
un par Kaives dižozolu. Aktīvi pie-
dalās skolas un mazpulcēnu pasā-
kumos, lielu darbu iegulda Zie-
massvētku Rūķu darbnīcā. 

Meitene mazāk piedalījās ārpus-
skolas pasākumos, jo vajadzēja pa-
līdzēt mammai rūpēties par audžu-
bērniem. Viņa kā otrā mamma rū-
pējas par visiem, vienmēr ar lielu 
sirsnību un mīlestību stāsta par sa-
viem jaunajiem brālīšiem un māsi-
ņām. Vecāki ļoti atbalsta Madaras 
darbošanos mazpulkā. Prieks, ka 
Madara savu nākotni vēlas saistīt 
ar sociālo darbu, ar kuplu ģimeni 
un īstu, latvisku māju laukos.

paula Muceniece,  
139. nīcas mazpulks

Ar Paulu ir ļoti patīkami sadar-
boties, jo viņa ir atvērta, pretimnā-
koša un vērsta uz sadarbību. Paulai 
ir liela atbildības sajūta, uz viņu var 
paļauties. Cenšas katru darbu izda-
rīt pēc iespējas labāk un iesākto 
pabeigt līdz galam. Ar katru gadu 
Paula kļūst arvien pārliecinātāka, 
prot aizstāvēt un pamatot savu vie-
dokli. Viņa ir aktīva, labprāt pieda-
lās dažādos konkursos un projek-
tos. Nebaidās no jaunām iespējām. 
Paula ir motivēta darboties un sas-
niegt savus mērķus, jo, tikai tos ap-
zinoties, mēs varam sapņus piepil-
dīt! 

una kivleniece,  
748. sūnu mazpulks

Una ir čakls, apzinīgs mazpul-
cēns. Savus projektus ar interesi 
rakstījusi,  noformējusi un realizē-
jusi. Ik gadu projekta tēmas kļuva 
aizvien interesantākas, piemēram, 
“Mājās gatavoti ķermeņa skrubji”, 
“Sulas no māju ogām”, “Ārstniecī-
bas sīrupi”. Prezentācijām vienmēr  
sagatavoja produktus degustēša-
nai. Projektus aizstāvējusi sešos 
Latvijas Mazpulku projektu foru-
mos,  divi  projekti ir novērtēti ar 
1. un 1 projekts - ar 2.vietu.  Una 
darbojas skolas domē un jaunsar-
dzē. Trenējas vieglatlētikā. Piedalī-
jās Latvijas Mazpulku sporta spēlēs 
Daugmalē, kopā ar komandu iegu-
va 1.vietu. Mazpulks veiksmīgi  
startēja valsts mēroga konkursā 
“Šodien laukos”. Una par labām un 
teicamām sekmēm iegūst novada 
stipendiju. Viņai ļoti patīk daba un 
aktīva atpūta dabā, arī  ceļojumi 
kopā ar ģimeni. 

Una ir Latvijas Mazpulku pat-
riote. Meitenes darbu mazpulkos 
ļoti atbalsta vecāki, par to saņēmu-
ši Latvijas Mazpulku pateicību.

Milandra zeimule, 
748.sūnu mazpulks

Gudra, kārtīga, čakla, aktīva 
mazpulka dalībniece. Patīk pārgā-
jieni. Viņa spēlē ģitāru. Padodas 
projektu tēmu interesanta izvēle, 
rakstīšana, realizācija un arī  pre-
zentēšana. Projektus prezentējusi 
5 projektu forumos. Par projektu 
“Žāvēti augļi un ogas” ieguva 
1.vietu forumā.    
 Piedalījās Latvijas Mazpulku 
sporta spēlēs Daugmalē, kopā ar 
komandu ieguva 1. vietu. 

No 2019. gada  ir mazpulka 
priekšniece. Šo pienākumu veic ar 
atbildību. Esam kopā startējuši 
konkursā “Šodien laukos”. Mi-
landra iegūst novada stipendiju 
par labām un teicamām sekmēm, 
ir skolēnu padomes prezidente. 
Aktīvi piedalās Krustpils novada 
jauniešu sabiedriskajā dzīvē un 
2020. gadā izvirzīta novada jau-
natnes gada balvai. Milandras dar-
bu mazpulkos ļoti atbalsta vecāki, 
par to saņēmuši Latvijas Mazpul-
ku pateicību. 

velga kusina, brocē-
nu mazpulks

Velga  iesaistījās Šķēdes mazpul-
ka aktivitātēs jau no 4 gadu vecu-
ma. Pirmie darbi bija bez projektu 
rakstīšanas – lai arī tik maza, viņa 
audzēja kāpostus, burkānus, sīpo-
lus sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi”. 
Pirmie Velgas projekti saistīti ar 
puķkopību – audzēti puķuzirņi, 
sausās puķes, gladiolas.  2009. gadā 
Velga par projektu saņēma atzinī-
bu Kurzemes rudens forumā.. Viņa 
piedalījusies rudens forumos, da-
žādos tirdziņos.

Kopš 2015. gada Velga darbojās 
tikko izveidotajā Brocēnu mazpul-
kā, bija liels palīgs vadītājai. Divus 
gadus bija mazpulka priekšniece, 
pēc tam – pasākumu organizētāja. 

Liela nozīme viņas darbībai bi-
jusi pēdējos gados, kad mazpulks 
organizēja radošās nodarbības 
“Latvijas patrioti” 7 – 12 gadus ve-
ciem bērniem. jo šeit bija svarīga 
lielāko mazpulcēnu iesaiste. Velga 
vadīja vienu no komandām – orga-
nizēja nodarbības, mācīja gatavot 
ēst, uzturēja kārtību un bija ļoti ie-
mīļota mazo mazpulcēnu vidū. Vi-
ņa vadīja visiem rīta rosmes un 
spēles brīvajos brīžos. 

Tagad Velga mācās Ogres tehni-
kumā un ir iecerējusi izveidot maz-
pulku Ogrē.

klinta narkevičina, 
36. viesītes mazpulks

Klinta ir mūsu mazpulka vado-
šais spēks. Viņa ir grupas projektu 
kūrētāja. Mazpulkā darbojas jau 
desmit gadus. Pirmos piecus ga-
dus izstrādāja individuālos pro-
jektus, bet pēc tam, redzot viņas 
potenciālu, nolēmām dot Klintai 
iespēju vadīt grupas projektus. 
Dažus gadus pat vadīja divus gru-
pas projektus. Visus projektus ir 
prezentējusi rudens forumos no-
vadā. Viņai ir dotības saliedēt ko-
lektīvu un iedrošināt jaunos maz-
pulcēnus un mazākus bērnus dar-
boties mazpulkā. Ļoti atsaucīga 
un erudīta.

Alīna davidenko, 
daugmales mazpulks 
“dzirkstelīte”

Par Alīnu var droši teikt - izau-
gusi un norūdījusies mazpulkā. 
Viņai var uzticēt vissarežģītākos 
projektus, kurus viņa realizē ar vis-
lielāko atbildību. Alīna palīdz arī 
jaunākajai māsai Renātei izstrādāt 
projektus. Pateicība par atbalstu 
viņu vecmāmiņai Valentīnai! Ar 
saviem projektiem Alīna ir pieda-
lījusies visos Vidzemes novada 
projektu forumos. Alīnai var uzti-
cēt jebkuru pienākumu, tas vien-
mēr būs godam izpildīts. Alīna ir 
aktīva folkloras kopas dalībniece, 
apmeklē mākslas skolu, ir gids 
skolas muzejā.

raivo Lūsis,  
daugmales mazpulks  
“dzirkstelīte”

Raivo Daugmales mazpulkā 
“Dzirkstelīte” darbojas kopš 2016. 
gada un ir ļoti darbīgs mazpulcēns. 
Aktīvi piedalās sava un Latvijas 
Mazpulku pasākumos. Pateicoties 
mammai Ritai, visi trīs brāļi realizē 
smagus un darbietilpīgus projektus 
un gūst labus rezultātus. 2019. ga-
dā Raivo beidza Ķekavas mūzikas 
skolu. Regulāri apmeklē brīvās cī-
ņas nodarbības, kas viņu norūda. 
Raivo vienmēr ir atsaucīgs jebku-
ram darbam.

esmeralda barone, 
daugmales mazpulks 
“dzirkstelīte”

Esmeralda darbojas mazpulkā 
no 2016. gada. Šajā laikā ir kļuvusi 
daudz drošāka un pārliecinātāka. 
Meitene katru projekta darbu veic 
ļoti akurāti un rūpīgi. Liels paldies 
jāsaka viņas mammai Ivetai! Ar sa-
viem projektiem Esmeralda ir pie-
dalījusies visos Vidzemes novada 
projektu forumos. Viņa ir ļoti labs 
gids skolas muzejā, darbojas fol-
kloras kopā, apmeklē mākslas sko-
lu.
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Mazpulku spēks ir dažādu paaudžu sadarbībā
iLze kļAvA, LAtviJAs MAzpuLku 

pAdoMes priekŠsēdētāJAs vietniece

Pirms 30 gadiem Mazpulku at-
jaunošanā iesaistījos pēc Jāņa Ruš-
ko raksta izlasīšanas “Lauku Avīzē”. 
Mani uzrunāja četrdaļīgā Laimes 
āboliņa lapiņa, jo, studējot Latvijas 
Universitātes fizmatos, es trīs vasa-
ras Zaubē vadīju studentu lauk-
saimnieku vienību “Dīva”, kuras 
emblēmā bija trīslapu āboliņš.

1991. gada sākumā savā dzimtajā 
Jaunlutriņu skolā, kur strādāju par 
matemātikas un fizikas skolotāju, 
nodibinājām Jaunlutriņu mazpul-
ku. Tad vēl nepazinām vārdu “pro-
jekts”, tāpēc mazpulcēni darīja “zie-
mas darbus” un “vasaras darbus”. 
Atceros, ka ziemā mana mamma 
mācīja meitenēm tamborēt sedzi-
ņas, bet vasarā katrs kaut ko audzē-
ja dārzā. Interesanta bija cukurbie-
šu audzēšana no īpaši apstrādātām 
sēklām, kas toreiz bija jaunums. 

1992.gada vasarā mani uzaicinā-
ja braucienā uz Zviedriju, kur noti-
ka Ziemeļvalstu 4H klubu nometne 
ar 1000 dalībniekiem. Tur devos 
kopā ar Jauno Zemnieku kluba pre-
zidentu Andri Vilku, kurš vēlāk 
Latvijas valdībā strādāja par finan-
šu ministru. Atceros, kā abi ar And-
ri kāpām uz skatuves un lielās no-
metnes dalībniekus sveicinājām no 
Latvijas, divatā dziedot latviešu tau-
tas dziesmu  “Seši mazi bundzenie-
ki”. Nometnes programmā vienu 
dienu bija 24 km pārgājiens ar 150 
jautājumiem un 12 stacijām. Mar-
šrutā devās komandas pa 4 dalīb-
niekiem katrā. Es biju kopā ar mei-
tenēm no Somijas un Igaunijas un 
puisi no Zviedrijas. Stacijas bija ļoti 
interesantas – vienā darbojāmies 
pie bišu stropa, citā bija jāatpazīst 
dažādu dzīvnieku izkārnījumi, vēl 
kādā uz maketa pareizajās vietās jā-
izvieto cilvēka iekšējie orgāni. Jau-
tājumi, piestiprināti pie kokiem uz 
A4 lapām, bija formulēti gan zvied-
ru, gan angļu valodā par dažādām 
tēmām ar 4 atbilžu variantiem. No-

metnes programmā bija arī radošo 
darbnīcu diena, sporta diena un 
ekskursiju diena. Iegaumēju un ie-
dziļinājos katrā nometnes aktivitā-
tē, lai varētu kaut ko līdzīgu sarīkot 
Latvijā.

 Pirmās divas vasaras nometnes 
rīkojām tikai Jaunlutriņu mazpul-
kam z/s “Ratenieki” saimniecībā, 
ceļot teltis pie “Vilku” mājām. Pēc 
tam – 1995. gadā Jaunlutriņos uz 
nometni pulcējās toreizējā Saldus 
rajona bērni. Spilgti palikusi prātā 
floristikas radošās darbnīcas pre-
zentācija, ko sarīkoja rīdziniece, no 
Saulesdārza atbraukusī Ilze Kaktiņa 
( tagad – Jukņēviča). 

Kopā ar Ilzi Kaktiņu un Ģirtu 
Salmgriezi pēc tam bijām vērtīgā 
pieredzes apmaiņas braucienā pie 
Norvēģijas 4H klubiem, kur pētī-
jām projektu metodes būtību maz-
pulkos. Atceros, ka staigājām pa 
Vigelandas skulptūru parku Oslo, 
un Ģirts teica: “Kļava, ja tu pēc 10 
gadiem vēl nebūsi apprecējusies, 
tad es tevi precēšu.” Pagājis jau vai-
rāk nekā 20 gadu, un precējušies 
neesam … Bet laimīgi, un mīlam 
Mazpulkus joprojām!

Kad 1997. gadā sāku strādāt 
Druvas vidusskolā, tad arī tur jau 
pēc pusgada nodibinājām mazpul-
ku. Un lielākais izaicinājums Dru-
vas komandai bija pirmā Latvijas 
Mazpulku nometne “Visu daru es 
ar prieku!”. Nometnes programma 
tapa, izmantojot Zviedrijas nomet-
nē gūto pieredzi un liekot klāt Dru-
vas skolotāju oriģinālās idejas. At-
ceros, ka brīvprātīgo jauniešu ko-
mandā darbojās Ilze Vārpiņa, Nau-
ris Vārpiņš, Ilze Circene, Zanda 
Kasemira, Ieva Kasemira u.c. Mums 
kopīgiem spēkiem izdevās radīt pa-
sākumu, kas Latvijas Mazpulku 
vēsturē kļuvis par vienu no iedves-
mojošākajiem notikumiem. Gran-
diozu otro nometni sarīkoja Zinai-
da Matisone Daugmalē, trešo – Irē-
na Gasule Malnavā utt.

Un 90-to gadu beigās mani kā 
Latvijas Mazpulku pārstāvi uzaici-

nāja piedalīties konkursa “Sakoptā-
kā lauku sēta” žūrijā. Trīs gadus arī 
mazpulkiem bija iespēja meklēt un 
pieteikt konkursam stiprus un dar-
bīgus lauku ļaudis, bet man bija tā 
laime kopā ar Imantu Ziedoni, Ēri-
ku Hānbergu, Aivaru Berķi un Dai-
nu Bruņinieci apceļot Latviju. 
Draudzība ar šiem viedajiem cilvē-
kiem mani iedvesmoja un deva īpa-
ši radošu enerģiju.

 Imants Ziedonis 2002. gadā iz-
dotajā grāmatiņā “No patikšanas un 
patikšanu” divas reizes pieminējis 
mazpulkus, citējot mūsu konferen-
cē izskanējušo  Kārļa Ulmaņa tei-
cienu:

 “Iekārto savu darbu un dzīvi tā, 
lai tu varētu kādu laiciņu pavadīt ar 
kādu cilvēku, kurš gudrāks par tevi 
un zina vairāk nekā tu pats.” (1921.) 

Piekritīsiet, ka pirms simts ga-
diem izteiktā doma, ir aktuāla arī 
šodien. Esmu pārliecināta, ka Latvi-
jas Mazpulku spēks ir dažādu paau-
džu sadarbībā.

rAndA ķeņģe, biJusī LM  

pAdoMes priekŠsēdētāJA,  

izM MinistriJAs poLitikAs  

iniciAtīvu un AttīstībAs  

depArtAMentA direktorA 

vietniece JAunAtnes JoMā

Sveiki, mazpulcēni!
Visi esam aizvadījuši garu un 

neparastu ziemu, daudz laika pa-
vadot mājās. Šī daudziem bijusi 
jauna pieredze, taču ļoti iespējams, 
ka tad, kad sāksi strādāt, tieši tāda 
būs tava darba vide – virtuāla. Tu 
varēsi veikt darbu no ikvienas vie-
tas, izmantojot datoru un interne-
tu. Līdz ar to varam uzsist sev uz 
pleca, ka šajā gadā esam daudz jau-
na iemācījušies. 

Man mācīšanās sanākusi dubul-
tā, jo pagājušajā rudenī darbu 
mazpulkos nomainīju uz darbu Iz-

glītības un zinātnes ministrijā kā 
jaunatnes politikas eksperte. Tagad 
savā ikdienā domāju ne tikai par 
mazpulcēniem, bet arī citām jau-
niešu organizācijām, jauniešu cen-
triem un savā ziņā - visiem Latvijas 
jauniešiem. 

Varu būt pateicīga, ka mazpulki 
man radījuši izpratni par to, ko no-
zīmē kvalitatīvs, jēgpilns un gan-
darījumu nesošs darbs ar jaunie-
šiem. 

Mazpulku vadītāji ir apbrīnas 
vērti, jo viņi dara labāko, lai iesais-
tītu mazpulcēnus arvien jaunos, 
interesantos projektos un mudinā-
tu jauniešus uzņemties jaunus pie-
nākumus, lai viņi attīstītu savas 
prasmes.

 Mazpulcēni ir drosmīgi un at-
bildīgi un gūst prieku, darot labus 
darbus ne tikai savam, bet arī citu 

priekam.
 Un mazpulku atbalstītāji allaž 

atgādina, ka mums apkārt ir pozi-
tīva un bagāta vide. 

Lai arī tagad mans darbs norit 
ministrijā, es turos pie mazpulku 
vērtībām – uzturēt valstisku paš-
apziņu, darīt savu darbu labi un ar 
prieku! 

Gribu teikt, ka darīt jaunas un 
neierastas lietas dažkārt ir grūti, 
taču, tikai izkāpjot no savas kom-
forta zonas, mēs augam un kļūs-
tam stiprāki. 

Tāpēc novēlu mazpulcēniem se-
kot tam, kas patiešām patīk, un lai-
ku pa laikam uzdrošināties darīt 
lietas, par kurām īsti nezini, vai 
būs pa spēkam. Ar draugu un maz-
pulku vadītāju atbalstu tev izdo-
sies!

Augsim Latvijai!

Aizvien turos pie mazpulku vērtībām

Konkursa “Sakoptākā lauku sēta” žūrija

Kopā ar Andri Vilku Zviedrijā.
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Prieks būt daļiņai no lielā kopdarba!
iLze JukņēvičA, LAtviJAs MAzpuLku 

pAdoMes AtbiLdīGā sekretāre

Sākot darbu Jauno dabas draugu 
centrā “Saulesdārzs” par floristikas 
pulciņu skolotāju 1994. gada pava-
sarī, neko vēl nezināju par mazpul-
kiem.  Iepazīstoties ar darba kolēģi, 
sirmo, uzņēmīgo kungu, Latvijas 
Mazpulku sekretāru Jāni Ruško un 
iepazīstot pasākumus, pamazām 
kļuvu par viņa palīgu un iesaistījos 
vietējās un starptautiskajās aktivitā-
tēs. Latvijas Mazpulki tajā laikā tika 
uzņemti Rulal Youth Europe kā da-
līborganizācija, un Skandināvijas 
4–H klubu kolēģi bija ļoti ieintere-
sēti   Latvijas radniecīgajai organi-
zācijai parādīt un pamācīt, kā strā-
dā viņi savos 4H klubos.   
  Lai arī angļu valodu nekad nebi-
ju mācījusies, mana pirmā ārzemju 
pieredze bija Igaunijas 4H vasaras 
nometne. Pēc tam - pieredzes ap-
maiņas semināri un vizītes  Dānijā, 
Somijā, Zviedrijā un  Norvēģijā, ie-
spēja vides izglītības zinības apgūt 
2 mēnešu kursā Gēteborgas Tautas 
augstskolā, mēnesi gari angļu valo-
das kursi Edwards Language School 
Londonā.  

Viss iepazītais un pieredzētais 
parādīja, cik aizraujošas, izzinošas 
un aktīvas nodarbības varam orga-

nizēt arī Latvijā.   
  Dators, internets un pat mobilais 
telefons bija vēl tikai tuvā nākotne. 
Lai mazpulku vadītāji un mazpul-
cēni uzzinātu jaunumus un plāno-
tos pasākumus, vismaz četras reizes 
gadā Mazpulki Latvijā saņēma ap-
kārtrakstu.  Sākumā Jānis Ruško to 
rakstīja uz rakstāmmašīnas un de-
vās kopēt uz kopiju centru.   Kad 
Saulesdārzā parādījās pirmais da-
tors, mans pienākums bija sagata-
vot apkārtrakstu izdruku datorā 
kopēšanai. Ikreiz tika sapakoti vai-
rāki simti biezu vēstuļu ar pasāku-
mu kalendāru, nolikumiem, pietei-
kuma veidlapām, aptaujām. 

Pirmais Latvijas Mazpulku ie-
sniegtais un īstenotais projekts vi-
des fondam deva iespēju iegādāties 
faksa aparātu, kas likās liels solis in-
formācijas nosūtīšanā un saņemša-
nā, mapēs vēl saglabājušās izbalēju-
šas faksa lapas gan no Latvijas sa-
rakstes, gan ar sadarbības partne-
riem ārzemēs.

Pamazām mainījās arī Mazpulku 
vadība. Ministriju pārstāvjus pado-
mes sastāvā nomainīja aktīvākie 
mazpulku vadītāji, Ilzes Kļavas va-
dībā sāka veidoties jaunu pasāku-
mu tradīcijas - nometne “Visu daru 
es ar prieku!”, sporta spēles, maz-
pulcēnu individuālie un grupas 

projekti. Ražas skates izauga par 
projektu forumiem, tika ieviesta 
sertifikātu sistēma un mazpulcēnu 
Goda nominācija “Augsim Latvi-
jai!”. 

Līdz 2000. gadam mazpulku ak-
tivitāšu organizēšanā tika iesaistīts 
viss Jauno dabas draugu centra 
“Saulesdārzs” kolektīvs, bet pēc 
centra likvidācijas Mazpulki palika 
bez atbalstošās organizācijas, un 
par nozīmīgāko atbalstu un palīgu  
kļuva jau izaugušie mazpulcēni, ap-
vienojoties Mazpulku Rīgas klubi-
ņā.

  Klubiņš palīdzējis man vienmēr 
justies jaunākai un enerģiskākai, ie-
dvesmojoties no Guntas Kalvānes, 
Ineses Āboltiņas, Ilzes Vārpiņas, 
Lindas Mednes, Elīnas Vilmanes-
Meženieces, Ievas Kasemiras, Lās-
mas Mencendorfas, Lolitas Herco-
gas, Solvitas Zeipiņas, Madaras 
Jankovičas, Justīnes Jaudzemas, 
Justīnes Fišeres, Kristiānas Mukā-
nes, Ievas Upītes, Patrīcijas Prindu-
les, Agneses Smiļģes, Līgas Bērnā-
nes, Ievas Karkovskas, Kitijas Oka-
tes-Vjatkovičas, Ievas Kalniņas, Si-
gitas Lovkinas, Elīzas Brūklenas, 
Andas un Rolanda Jēkabsoniem, 
Alda Čigāna,  Intara Pavloviča, Ed-
gara Grāvja, Āra Brenča, Mārtiņa 
Dombrovska, Jāņa Pavasara  un 

edīte MeLne, biJ. 178.pocieMA 

MAzpuLkA vAdītāJA

Biju 178. Pociema mazpulka vadī-
tāja no 1991. gada 6. marta līdz 2017. 
gada 31. decembrim. Pēc manas do-
šanās pelnītā atpūtā pēc 40 darba 
gadiem Friča Bārdas Pociema pa-
matskolā mazpulks no 2009. gada 
darbojās pie Pociema bibliotēkas. 
Mūs ar lielu sirsnību pieņēma biblio-
tekāre Rota Donska. Kopā skaisti 
nosvinējām mazpulka 25 gadu jubi-
leju.

                      ***
 Jūtos gandarīta, ka arī es 1991. 

gada 14. februārī piedalījos Latvijas 
Mazpulku atjaunošanas kopsapulcē 
Rīgā. Lauksaimniecības ministrijas 
lielā zāle bija ļaužu pilna - ap 300 cil-
vēku. Pārsvarā ļaudis ar sirmām gal-
vām, jo Latvijas Mazpulku atjauno-
tāju vidū bija daudz 30. gadu maz-
pulcēnu.

 Toreiz es biju viena no jaunāka-
jām mazpulku vadītājām, bet, kad 
beidzu darbu šajā organizācijā, - vie-
na no vecākajām. 

Toreiz, klausoties Ulmaņlaika 
mazpulcēnu dedzīgajās runās, manī 
uzreiz izkristalizējās doma: pie 30-to 
gadu mazpulkiem mums vairs neat-
griezties, jo dzīve gājusi uz priekšu. 
Bet mēs visi bijām apņēmības pilni 
meklēt jaunas darba formas, par gal-
veno mērķi izvirzījām audzināt aktī-
vu, darbīgu, kārtīgu, labu cilvēku. 

 Atjaunošanas kopsapulcē par 
Latvijas Mazpulku padomes priekš-
sēdētāju ievēlēja LLS priekšsēdētāju 
Vilni Bresi, padomē ievēlēja arī LLS 
mazpulku dienesta vadītāju, vec-

biedru Jāni Ruško. 
Manuprāt, tieši Jānis Ruško bija 

tas cilvēks, kurš Latvijas Mazpulku 
atjaunošanā ieguldīja vislielāko dar-
bu. 

Atjaunot 178. Pociema mazpulku, 
kuru 1933. gadā dibināja Pociema 
skolas pārzinis Alberts Baltiņš, mani 
rosināja kādreizējie mazpulcēni Elza 
Rozīte, Oskars Laka, Elmārs Purnis, 
Zigrīda Ģērmane un citi. Ļoti ieinte-
resēta bija arī LLS Limbažu nodaļas 
vadītāja Rita Bormane. 

Un sākās mans SIRDSDARBS 26 
gadu garumā. 178. Pociema mazpul-
ku atjaunoja uz skolēnu ražošanas 
brigādes pamata,  kura trīs gadus bi-
ja labākā Latvijā. Skolēni nopelnīja 
skolai pirmo krāsu televizoru. Bērni 
vasarās strādāja sovhoza “Katvari” 
fermās un tīrumos, Sovhoza admi-
nistrācija man apmaksāja darba un 
atpūtas nometnes vadīšanu. Bez 
maksas pusdienojām sovhoza ēdnī-
cā. Par darbu bērni saņēma atalgoju-
mu. Vēl nesen ar savu kaimiņieni, 
modes mākslinieka Dāvida māmuļu 
Rasmas kundzi pārrunājām, ka ģi-
menēm tas bija liels atspaids. Sovho-
za “Katvari” direktori Jānis Treijs un 
Jānis Priedīte, kā arī speciālisti bija 
bezgala sirsnīgi un atsaucīgi. 

178. Pociema mazpulks atjauno-
jās, pateicoties strādīgiem bērniem, 
kas  ar lielāko prieku stājās mazpul-
kā.  

Mazpulka atjaunošanas pasākums 
notika 1991. gada 6. martā skolas zā-
lē. Pirmo nozīmīti - zaļo laimes četr-
lapīti - no Ritas Bormanes saņēma 
Linda Majore. Toreiz ap 20 bērni de-
va mazpulcēna Svinīgo solījumu. 

Arnolds Auziņš žurnālā “Skola un 
Ģimene” mūs nodēvēja par varenu 
pulku. Dzejnieks bija pārsteigts, ka 
mazpulka zēni skolas vajadzībām 
pat malku skalda. Audzējām dārze-
ņus kopgaldam, devāmies uz purvu 
lasīt dzērvenes, rīkojām nometnes, 
rīkojām talkas skolas apkaimē, Bār-
du dzimtas muzejā “Rumbiņi”. Kad 
Latvijas Mazpulkos ieviesa projektu 
sistēmu, arī mūsu mazpulcēni sāka 
tos izstrādāt un doties uz projektu 
forumiem. 

 Spilgtā atmiņā man brauciens uz 
pirmo Latvijas Mazpulku ražojumu 
un darba skati 1991. gada 29. oktobrī 
Rīgā, Saulesdārzā. Uz to mūs aizvizi-
nāja sovhoza “Katvari” autobuss. Šo-
feris Aldis Skrastiņš palīdzēja uz iz-
stādes telpu aiznest smagākos ekspo-
nātus - ķirbjus un lielo grozu ar dār-
zeņiem. 

Uz darba skati Ogrē 1992. gada 
30. oktobrī mums nācās doties ar vil-
cienu, jo nebija vairs sovhoza. 

Abās skatēs mūs augstu novērtēja. 
Saņēmām LLS priekšsēdētāja Viļņa 
Breša parakstītu Atzinības rakstu un 
Atzinības rakstu no tautas izglītības 
ministra Andra Piebalga. 

Uz pirmajām mazpulku skatēm 
bērni varēja vest arī dzīvniekus. Jop-
rojām atceros Kaspara Pauliņa bran-
go tītaru un Evas Saukumas brīnu-
maino gaili, kurš nepārtraukti dzie-
dāja. 

 Nevaru aizmirst skaisto draudzī-
bu ar Saeimas deputāti Ingunu Rībe-
nu. Viņa ciemojās mūsu vasaras no-
metnē, sekoja  atbildes brauciens uz 
Saeimu. Ar deputāti iepazināmies 
Lestenē, leģionāru piemiņas pasāku-

mā. Nekad neaizmirsīšu, kā mazas 
lauku skoliņas mazpulcēni ar karavī-
ru dziesmām spēja līdz sirds dziļu-
miem aizkustināt simtiem cilvēku. 

 Un kur tad draudzība ar trimdas 
tautiešiem - kādreizējiem pociemie-
šiem un novadniekiem! Nu jau viņi 
staigā mūžības ceļus, tāpat kā mūsu 
atbalstītājs Arvīds Bļodnieks. No-
teikti jāatzīmē Katvaru pagasta zem-
nieces Līgas Magones milzīgais ie-
guldījums mazpulku ideju populari-
zēšanā, izglītošanā un ģimeniskuma 
veidošanā. Viņas zemnieku saimnie-
cībā “Priedītes” mazpulcēni prezen-
tēja projektus, devās izjādēs ar bērī-
šiem, rīkoja piknikus... Līgiņa bija 
izteikta Katvaru pagasta līdere. Maz-
pulks kopā ar viņu datorsalikumā 
izveidoja grāmatu “Sāpju ceļos rūdī-
tie” par Katvaru pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri bija spiesti mērot drausmu 
pilno ceļu uz Sibīriju. Līgas pāragrā 
aiziešana mūžībā mums visiem ļoti 
sāpēja, viņu mīlēja un cienīja visu 
paaudžu cilvēki. 

Lielu lepnumu par saviem maz-
pulcēniem es izjutu pēc prestižā 
konkursa “Sējējs” žūrijas komisijas 
uzņemšanas. Šādas reizes bija piecas. 
Ar aizrautību savu veikumu komisi-
jai prezentēja Monta, Rasa, Maija, 
Evija un viss mazpulks. Un pēc tam 
lielās balles Rīgā! Iepriekš minētie 
mazpulcēni nopelnīja arī Mazpulku 
augstāko apbalvojumu - sudraba ka-
rotīti. 

Jāni un Eviju par burkānu audzē-
šanu pieņēma zemkopības ministrs 
Mārtiņš Roze. Birztaliņu konkursā 
ar 1936. gada mazpulcēnu stādīto 
birzīti tikām uz noslēguma pasāku-

mu “Māmuļā”. Toreiz no Amerikas 
bija atbraukusi bērzu stādītāja Jāņa 
Mieža dzīvesbiedre Austras kundze. 
Skaistus brīžus esam  piedzīvojuši 
Kārļa Ulmaņa dzimtajās “Pikšās”. 
Vislielākā pateicība, ka varējām 
daudz kur pabūt, pienākas mūsu lab-
vēlim, mūsu Labajai Zvaigznei, vie-
tējam uzņēmējam Imantam Ķiku-
lim. Vislielāko pārsteigumu Imants 
man sagādāja, kad no Latvijas Maz-
pulku sporta spēlēm Ķeizarmežā 
pārveda kausu. 

Šo 30 gadu laikā mūspusē maz-
pulki darbojušies Alojā, Umurgā, 
Puikulē, Pālē, Lādē, Lādezerā, Vidri-
žos, Salacgrīvā. Ar visiem bijusi lie-
liska sadarbība. Šobrīd mūspusē 
mazpulki darbojas Liepupē, Staicelē 
un Limbažu ģimnāzijā. 15 gadu ga-
rumā esmu bijusi kopā ar Baibu 
Mantiņu.     

Vienmēr esmu apbrīnojusi ilgga-
dējās Mazpulku padomes priekšsē-
dētājas, tagad priekšsēdētāja vietnie-
ces Ilzes Kļavas entuziasmu, enerģi-
ju, spēju visus aizraut un iedvesmot. 

Arī Ilze Jukņēviča ir apbrīnas 
vērts, saulains cilvēks, ar gaišu skatu 
uz dzīvi. 

Mūspuses mazpulku dzīve 30 ga-
du garumā nenoliedzami ir saistīta 
ar vietējo laikrakstu “Auseklis”. 

Tencinājums arī avīzei “Maz-
pulks”. Joprojām glabāju diplomu ar 
uzrakstu “Preses Pankūka”, ko man 
piešķīra toreizējais avīzes redaktors 
Ģirts Salmgriezis. 

Visiem mazpulku vadītājiem un 
mazpulcēniem novēlu darboties ar 
degsmi, aizrautību, mīlestību. 

Lai ar sauli laukā ejam!

26 mīlestības un darbīguma  gadi 

daudziem, daudziem citiem. Un ir 
patiess prieks par klubiņa līderiem, 
kas kļuva par kolēģiem – Randas 
Ķeņģes, Austras Pavāres, Zanes 
Šteinbergas, Lailas Zupas, Elīnas 
Jogures un Žanetes Spales!

Šobrīd jauna ziņa mazpulku pas-
tā ir viena interneta klikšķa attālu-
mā, bet prieks, ka mazpulki šajos 30 

gados pēc atjaunošanas ir spējuši 
saglabāt vēsturisko vērtību un augt 
līdzi mūsdienu strauji mainīgajai 
realitātei, turot cieņā mazpulku pa-
matvērtības un rūpējoties par maz-
pulcēnu, vadītāju, brīvprātīgo klu-
biņa kopības sajūtu un izaugsmes 
iespējām, un arī es esmu daļiņa no 
lielā kopdarba.
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Bārbeles mazpulks – otrais atjaunotais
voLdeMārs  bArens, 286. bārbeLes  

MAzpuLkA  vAdītāJs   

Pēc  vairākām  publikācijām  
presē  un Bauskas  rajona  Lauk-
saimniecības  pārvaldes  speciālista  
Normunda  Pūķa ieteikuma  1989.
gada  23. novembrī   tika  atjaunots   
286. Bārbeles  mazpulks. Mazpulku  
reģistrēja  kā otro  atjaunoto  maz-
pulku  Latvijā. 

Mazpulka  atjaunošanas  sapulcē  
piedalījās  14  dalībnieki. Tā  kā  pēc  
mazpulka  vecbiedru  stāstījumiem  
katram mazpulcēnam  bija  kaut  
kas  jāaudzē, jāveic  rokdarbi  un 
pētījums, tad mazpulkā  aktīvi  ie-
saistījās  arī  mācību  pārzine Dace  
Penķe. Tika  pieņemts  mazpulka  
pagaidu  nolikums, ievēlēta  valde  
un izstrādāts darba  plāns. Pirmajā  
gadā  meitenes  mācījās  cept  
smalkmaizītes, iekārtot  dzīvokli. 
Zēni  mācījās  gatavot  darba  rīkus, 
iejūgt  zirgu. Kopā  mācījās,  kā  au-
dzēt  dažādus  augus, notika  kon-
kursi  par  dabu.  

Pirmajos gados, lai  popularizētu  
mazpulka  darbu  visā skolā, tika  
rīkoti  atpūtas  pasākumi  - kafejnī-
cas, kurās  meitenes  pārdeva pašu   
ceptās  smalkmaizītes. Atpūtas  va-
karos  notika  sacensības  un atrak-
cijas , kas  saistītas  ar  lauksaimnie-
cības tēmu. Tika  pētīta  Bārbeles  
mazpulka  vēsture. Vasarā   maz-
pulcēni  īstenoja  iecerētos  projek-
tus. Notika  pārgājieni  pa  Bārbeles  
pagastu. 

1991. gada  14. februārī  Rīgā   
notika  Latvijas  Mazpulku  organi-
zācijas atjaunošanas  kopsapulce.  

No  Bārbeles  mazpulka   piedalījās  
14  dalībnieki. Par  mazpulka  vei-
kumu  pirmajos  gados  sapulcē  ru-
nāja  arī  Bārbeles  pārstāve  Marika  
Antonova.  Kopsapulces dalībnie-
kus sveica   LLS  priekšsēdētājs  Vil-
nis Bresis  un Evaņģēliski  luteriskās 
baznīcas  arhibīskaps  Kārlis  Gailī-
tis.  Bārbeles  mazpulka vadītājus V. 
Barenu  un D. Penķi  intervēja  Lat-
vijas  radio.  Kopsapulcē  pieņēma  
Statūtus  un ievēlēja  padomi.

1991. gada  vasarā  no  26. jūnija   
līdz  28. jūnijam  Bārbeles  maz-
pulks  organizē   pirmo  atjaunoto  
mazpulku salidojumu  Bauskas  ra-
jona  mazpulcēniem.  Tas  notika  
Bārbeles  pagasta  Avotu līcī. Uz  sa-
lidojumu  ieradās 62 mazpulcēni  
no  Bārbeles, Griķu, Codes, Mežot-
nes un Skaistkalnes  skolām.  

Pirmajā  dienā  salidojuma  da-
lībnieki  devās  uz  “Evertu” mājām, 
kur iepazinās  ar  dažādiem  sena-
jiem  darba  rīkiem, bet  pie  Rukšu  
ezera  bija ugunskurs  un dažādas  
sacensības.  Otrā dienā  mazpulcē-
niem  nodarbības  vadīja  speciālisti  
- agronomi , zootehniķi  un  vetār-
sti.  Bārbeles  skolas  skolotāja  
Antra  Ropāja  un  Skaistkalnes  vi-
dusskolas  skolotājs  Jānis  Kalniņš  
mācīja  salidojuma  dalībniekiem  
tūrisma  iemaņas. Priekšnesumus  
sniedza   Bārbeles  skolas  deju  an-
samblis  “Zvaniņš”  un Uzvaras  vi-
dusskolas  folkloras  ansamblis. Ot-
rajā  dienā  salidojumu  apmeklēja  
arī  Latvijas  Mazpulku  padomes  
sekretārs  Jānis  Ruško, mazpulku  
vecbiedri   un  Mazpulku   palīdzī-
bas  fonda  pārstāvis  no Anglijas 

Laimonis Krieviņš, kurš  pasniedza  
Griķu, Bārbeles  un Skaistkalnes   
mazpulkiem  20 angļu  mārciņas  
lielu  balvu  kā  pirmajiem  atjauno-
tajiem  mazpulkiem Latvijā. 

Trešajā  dienā   brokastīs  kolho-
za „Bārbele” priekšsēdētājs  Jānis  
Kadiķis  salidojuma  dalībniekus  
cienāja  ar  pienu un  medu. Tika  
pārrunāti  nometnes  rezultāti  un 
turpmākā  darbība  rajonā.  Maz-
pulcēni   nodziedāja  mazpulka  
himnu  un nolaida  nometnes  ka-
rogu. 

Bārbeles  mazpulks  visus  gadus  
piedalījās  rudens  darbu  skatēs.  
1994. gadā  rudens  darbu  skate  
notika  Jelgavas  Lauksaimniecības  
universitātē. To  apmeklēja  arī  Lat-
vijas  Valsts  prezidents  Guntis  Ul-
manis.  Bārbeles  mazpulka  meite-
nes  Diāna  Vasiļauska , Anita  Au-
ziņa   un Kristīne  Cera  bija  tautas  
tērpos. Pēc  uzrunas Valsts  prezi-
dents  pienāca  pie  Bārbeles  izstā-
des, pagaršoja dzērveni no tortes, 
parunājās  ar  meitenēm   un pa-
rakstījās  mazpulka  dienasgrāma-
tā. 

 Mazpulkā  gadu  gaitā  ir  izvei-
dojušās  daudzas  tradīcijas. Viena  
no  nozīmīgākajām  ir jau no  atklā-
šanas dienas  2009. gadā -  sadarbī-
ba  ar  Ausekļu  dzirnavu  muzeju. 
Mazpulcēni  katru  gadu  Sējas  un 
Pļaujas  svētkos veic  dažādus  de-
monstrējumus. Katru  gadu  notiek  
sakopšanas  talkas  pie  Bārbeles  sē-
ravota un Pilveru pilskalnā. Lai  sa-
liedētu mazpulku, tiek  plānoti  
grupas  projekti. Tas  ir svarīgi, jo  
tagad  mazpulcēni  mācās 3 skolās.

1935. gadā 20. janvārī pie 
Daugmales 6-klasīgās pamatsko-
las tika nodibināts 555.Nāves sa-
las mazpulks, kura vadītāja bija 
skolotāja Aina Brakše. Mazpulkā 
darbojās 15 mazpulcēni. No 1936. 
gada 19. novembra mazpulka va-
dība nodota skolas pārziņa Kārļa 
Kļaviņa rokās.

1937. gada 14. februārī Daug-
males 6-klasīgajā pamatskolā no-
tika 555.Nāves salas mazpulka 
karoga iesvētīšana.

Mazpulkā darbojās rokdarbu, 
ēdienu gatavošanas, mājsaimnie-
cības un sporta sekcijas. Maz-
pulks bija līdz Otrajam pasaules 
karam.

 No padomju gadiem pieminē-
šanas vērts ir kāds interesants 
fakts, kas liecina, ka arī tolaik bija  
cilvēki, kas ar radošu garu centās  
bērnos audzināt zemes un darba 
mīlestību, ieinteresēt viņus  lauk-
saimniecības  darbos un mācīt  
strādāt. 

No1978. gada Daugmales as-
toņgadīgajā skolā darbojās ražo-
šanas brigāde – skolēnu kolhozs 
“Dzirkstelīte”. Brigādi vadīja Zi-
naida Matisone. Tas bija lielā kol-
hoza modelis ar valdi un speciā-
listiem - agronomi, dārznieki, 

zootehniķi, grāmatveži, mehani-
zatori. 

Bērni aprūpēja  noteiktu hek-
tāru daudzumu dažādu dārzeņu, 
piedalījās  rajona ražošanas bri-
gāžu sacensībās un piecas reizes 
izcīnīja ceļojošo karogu, kas ta-
gad glabājās skolas muzejā. 
Daugmalieši piedalījās arī repub-
likas sacensībās “Mēs – tavi saim-
nieki, zeme! ”. Lielais kolhozs or-
ganizēja skaistas ekskursijas uz 
Maskavu, Kijevu, Ļeņingradu, 
Odesu, Lietuvu, Armēniju. 

1992. gada 21. februārī pēc 
mazpulku vecbiedru Maigas Mil-
vickas un Roberta Petkēviča ie-
rosmes Daugmalē tika atjaunots 
mazpulks.

Kad vajadzēja izvēlēties maz-
pulka nosaukumu, tas vienbalsīgi 
tika nosaukts par Daugmales 
mazpulku „Dzirkstelīte”, jo tā sau-
ca skolēnu kolhozu, kurā padom-
ju laikā  aktīvi darbojās Daugma-
les bērni. 

Atjaunotajā mazpulkā iestājās 
40 dalībnieki, un par mazpulka 
vadītāju kļuva  Zinaida Matisone. 
Tika izveidotas četras sekcijas: 
puķkopības, rokdarbu, novadpēt-
niecības un amatniecības.

Sanāksmē piedalījās radio žur-

nāliste Vija Piese. Radio raidī-
jums par mazpulka atjaunošanu 
skanēja 1992. gada 9. martā.

Jau no pašiem pirmsākumiem 
mazpulks darbojās ļoti aktīvi. 
Organizēja talkas Nāves salā un 
Jāņu kalnā. Interesanta bija “Kar-
tupeļu balle” un “Lētākās sviest-
maizes pēcpusdiena”. 

Visiem ļoti patika mazpulcē-
nu pieccīņa, kur vajadzēja sa-
censties lauksaimniecībā, prak-
tiskajā matemātikā, mājturībā, 
Daugmales vēsturē un sportā. 
Interesanti bija  draudzības pa-
sākumi  ar  Carnikavas mazpul-
ku un viņu vadītāju Genovefu 
Kozlovsku. Visiem atmiņā pali-
kusi mazpulka nometne Daug-
males pilskalnā. 

Mazpulks piedalās visos lielajos 
Latvijas Mazpulku organizētajos 
pasākumos.  1999. gadā Daugma-
lē notika lielā mazpulku nometne 
“Visu daru es ar prieku!”, divas 
reizes organizējām Vidzemes no-
vada projektu forumus un sešas 
reizes –Latvijas Mazpulku sporta 
spēles.

 Sagatavots pēc 
Daugmales pamatskolas 

muzeja materiāliem

Mazpulks Daugmalē vakar un šodien

555. Nāves salas mazpulka grupa pēc parādes Rīgā 1936. gadā. No kreisās: 
Aleksandrs Mellens, Otīlija Multiņš, Osvalds Liepa, Velta Roze, Ausma Pē-
tersone, Austra Šteins, Skolotāja Aina Brakše, Austra Ābele, Alberts Ville.

Mazpulka dalībnieki “Pikšās” pie K. Ulmaņa pieminekļa.
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Raibo atmiņu kamolu tinot 
GuntA roMuLe, biJusī Šķēdes, 

tAGAd Lutriņu MAzpuLkA   

vAdītāJA

Mana mammīte kādreiz darbo-
jās Otaņķu mazpulkā. Daudz stās-
tīja par mazpulka organizāciju. 
Tāpēc, kad sākās Latvijas Mazpul-
ku atjaunošana, arī pati nolēmu 
darboties mazpulka organizāci-
jā.1994. gada 21. janvārī  mazajā 
Šķēdes sākumsskolā nodibināju 
mazpulku.

Mūsu mazpulka dzimšanas die-
na bija laikā, kad jāsāk plānot maz-
pulcēnu pavasara un vasaras darbi.
Pirmajā gadā mūsu skoliņā bija ti-
kai 1. un 4. klase, tāpēc arī mazpul-
cēnu bija maz. Mums notika no-
darbības, visu apspriedām un 
daudz mācījāmies. Pēdējos gados 
mazpulkā nemainīgi bija 25 dalīb-
nieki, un bērni, kas no sākumssko-
las aiziet, mazpulku nepameta.

Kā viens no svarīgākiem notiku-
miem mazpulku dzīvē bija gads-
kārtējās ražojumu un darba skates. 
Tām bērni gatavojās ļoti nopietni, 
katram bija vēlēšanās labi parādīt 
savu veikumu

Lūk, tikai viens piemērs! 
1995.gadā Latvijas Mazpulku 

rudens darbu skate notika Bulduru 
dārzkopības tehnikumā. Mūsu ma-
zais mazpulcēns Vairis Štālmanis 
piedalījās skatē ar saviem trusīšiem. 
Pavasarī bija izsludināts konkurss 
par lielāko bieti. Lielāko cukurbieti 
- 2,810 kg - izaudzēja mazpulka da-
lībnieks Vairis Štālmanis. 1996.ga-
dā rudens darbu skate notika Sal-
dus lauksaimniecības tehnikumā, 
un 1.godalgoto vietu  trušu audzē-
šanā ieguva Vairis Štālmanis. 1996. 
gadā mazpulcēni piedalījās arī kon-
kursā “Mācos saimniekot!”, ar la-
biem rezultātiem to darīja arī Vai-
ris, un  pieauga viņa interese par 
trušu audzēšanu. 1997. gadā Vaira 
Štālmaņa saimniecību Latvijas Sīk-
dzīvnieku audzētāju biedrības spe-
ciālisti atzina par piemērotu vaislas 
trušu reprodukcijai. Vairis saņēma 
attiecīgu sertifikātu.

Staltākie puiši Kaspars Kauškals, 
Sergejs Švidjuks, Ralfs Mednis, 
Kristaps Asars un meitenes Signe 
Medne, Luīze Andersone, Ilze Asa-
re, Kitija Balcere mazpulkā darbo-
jās kopš  2. klases. Viņi bija čakli 
strādātāji. Jāatzīst, darba tikums ir 
no ģimenēm, kurās ir arī strādīgi 
vecāki.Tāpēc man nebija grūti vi-
ņiem lūgt palīdzību. 

Palīgi man bija arī mazpulka 
krusttēvs Juris Mednis un krust-
māte Liene Andersone. 

Daudz mūsu mazpulku atbalstī-
ja mazpulka vecmāmiņa Vera 
Ogule. Vai vecmāmiņa mums stās-
tīja pasakas? Nē. Īstenībā par ve-
ciem laikiem - kas Šķēdē bijis ag-
rāk, kā darbojies mazpulks Zutēnu 
skolā, kas atradās pāris kilometrus  
no Šķēdes. Viņa pati nebija bijusi 
mazpulkā, toties Zutēnu mazpul-
cēni ir bijuši viņas brālis un māsa. 

Šogad aprit 30 gadi kopš sākās 
Latvijas Mazpulku darbības atjau-
nošana, un mūsu mazpulks darbo-
jas 27. gadu. Tāpēc aicināju dažus 

savus bijušos mazpulcēnus kopīgi 
tīt  pa savam pavedienam no atmi-
ņu kamola!

Gvido Osis: 
-7. klasē audzēju bietes un kopu 

bites. Man bija 3 bišu saimes. Bija 
jāvāc medus, jādod bišu maize. 
Man palīdzēja onkulis Guntars 
Bahs. Bet es pats arī gāju pie bitēm. 
Nebaidījos, man nekad nav bijis 
bail, un  neesmu arī sakosts. Iegu-
vu divu veidu medu - gaišu un 
stiprāku. To pārdevu gan Šķēdē, 
gan Saldū. Man pašam labāk garšo 
stiprais. Medus ir pareizi jāēd - tīrā 
veidā ar rupjmaizi.  

 Man ļoti patika braukt uz spor-
ta spēlēm, darboties Šķēdes maz-
pulkā.

Ralfs Mednis: 
– Šķēdes mazpulkā darbojos jau 

no 2. klases, jo mana skolotāja bija 
mazpulku vadītāja. Ļoti patika 
braukt uz sporta spēlēm. Tās noti-
ka visā Latvijā. Atceros, kā brau-
cām uz Zilupi, tās bija tālākās spē-
les, uz kurām bijām braukuši. Un 
mūsu Šķēdes mazpulkam bija ļoti 
labi panākumi visās sporta spēlēs, 
bijām vieni no labākajiem. Katru 
gadu braucu uz mazpulku skatēm, 
kur arī vienmēr ieguvu labu vērtē-
jumu. Biju lepns, ka bija man tikša-
nās pie prezidenta  Gunta Ulmaņa. 
Piedalījāmies mazpulcēnu projek-
tā ”Šķēdes upītes stāsts” — tīrījām 
upīti, un pirmo reizi traktoru kra-
va bija pilna ar riepām, dzelžiem, 
mucām utt. Arī lielajā  nometnē tī-
rījām šo upīti.

 Mazpulkā vienmēr bija ļoti in-
teresanti mazpulkā – gan darbos, 
gan atpūtā.

Ilze Tararuja /Asare:
 – Mans mazpulcēna ceļš sākās 

sešu gadu vecumā, tad “Tiruļos” 
man audzēšanai piešķīra šķirnes 
kartupeļus. Atceros, kā rakstījām 
projektus, bija sapulces, kur visu  
pārrunājām, gatavojāmies rudens 
skatēm, nometnēm. Atmiņā aiz-
vien ir  Šķēdes upītes tīrīšana. Zie-
mu nodarbībās cepām picas, cepu-
mus. Bija sadraudzības pasākumi 
ar citiem mazpulkiem.

Kitija Balcere (Anglijā): 
– Mazpulkā darbojos no 2. kla-

ses. Atceros, ka es savā dārzā au-
dzēju sīpolus.   
 Braucām uz rudens skatēm. Ap-
ciemojām arī mazpulcēnu dārzus 
vasarā. Piedalījos sporta spēlēs, 
nometnēs.

Kā mēs priecājāmies, ka maz-
pulka vadītāja uzrakstīja Nīderlan-
dei projektu par datorklases ierī-
košanu ar visiem datoriem! Tajā 
laikā mums datori nebija.   
 Mums bija jautra jauno biedru 
uzņemšana, un solījums bija jāiz-
pilda, sēžot uz zirņiem. Arī maz-
pulcēnu krusttēvs ar krutsmāti tā 
darīja.     
    Jauki bija mazpulkā! 

Kristaps Asaris: 
- Manas mazpulcēnu gaitas aiz-

sākās, kad mācījos 2. klasē. Man 
nepatika sēt un ravēt, bet  izdo-
māju, ka taisīšu putnu būrīšus 
strazdiem, zīlītēm, mušu ķērā-
jiem, pūcēm. Pavasarī skatījos, 
kādi putni dzīvo manos putnu 
būrīšos.

Biju uztaisījis savam rotaļu lācī-

tim māju ar visām mēbelēm un 
mašīnu ar piekabi. Tagad es esmu 
mēbeļu galdnieks. Un pats es sev 
esmu uzcēlis māju.

Linda Frīdenberga: 
– Jauki bija mazpulkā! Iesaistī-

jos, jo mana klases audzinātāja bija 

arī mūsu mazpulka vadītāja. Ko tik 
mēs tajā laikā nedarījām! Tagad tas 
viss lieti noder dzīvē. Atceros, 
Saldū bija organizācija “ĒVA”, ko 
vadīja Aija Mauriņa. Un mēs ar pa-
šu darinātiem spilventiņiem pie-
dalījāmies” izstādē “No ĒVAS pū-
ralādes”. 

Ralfs Mednis. Vairis Štālmanis.

Mazpulka krustvecāki Liene Andersone un Juris Mednis. Mazpulcēni Tīra Šķēdes upīti.
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Tāds bija sākums Staļģenē
AndA skrupskA, stAļģenes 

MAzpuLkA vAdītāJA

 1995. gadā pārcēlos uz Staļģeni, 
kura nu bija mana otrā darba vieta. 
Pirms tam desmit gadus nostrādā-
ju Vīgantes pamatskolā, kur maz-
pulka darbu organizēja un vadīja 
ļoti darbīgā un iedvesmojošā Hilija 
Čakste. Pati būdama strādīga un 
radoša, mācīja bērniem būt rūpī-
giem, centīgiem un iesākto darbu 
pabeigt līdz galam. Zināju, ar ko 
nodarbojas mazpulcēni, jo piedalī-
jos dažādos mazpulka pasākumos 
un pavadīju mazpulcēnus izbrau-
cienos. Tajā laikā Aizkraukles rajo-
nā mazpulks bija katrā skolā, tādēļ 
ļoti izbrīnīja fakts, ka Jelgavas pusē 
bērni maz pazīst jauko darbošanos 
mazpulkos. 

Iepazīstot savas audzināmās 
klases bērnus, 4. klases pavasarī ie-
interesēju skolēnus par iespēju iz-
veidot mazpulku. Jaunsvirlaukas 
pagasta padomes priekšsēdētājas 
Intas Savickas iedrošināta un Staļ-
ģenes skolas direktores Birutas 
Liepas atbalstīta, 1998. gada 8. ap-
rīlī nodibināju Staļģenes mazpul-
ku. Iesākumā atsaucība nebija pā-
rāk liela, pieteicās septiņi bērni. 
Pirmie mazpulcēni ir Alīna Anku-
doviča, Aiva Ziemele, Madara 
Lapkovska, Kristīne Krūmiņa, 
Oļegs Kananovičs un Aleksejs Ša-
kuns. Diemžēl kopīgā fotogrāfija 

nav saglabājusies. Viņi visi izaugu-
ši par krietniem darba darītājiem, 
zinu, ka tas ir arī Latvijas Mazpul-
ku organizācijas nopelns. 

 Jau pirmajā vasarā bērni čakli 
strādāja savos dārzos, lai 7. oktob-
rī, sava Svinīgā solījuma svētkos, 
rādītu veikumu ražas skatē. Uz kat-
ra mazpulcēna galda bija ļoti dažā-
das lietas: gan izaudzētais, gan rok-
darbi, gan pašu gatavoti ziemas 
krājumi un ēdieni. Visi bijām sa-
traukti, jo veikumu vēroja arī pārē-
jie skolas bērni un izjautāja žūrijas 
komisija. Darbu visi bija paveikuši 
kārtīgi, arī galdi bija iekārtoti, taču 
ne visiem labi veicās stāstījums.  

Pirmajā Staļģenes mazpulka ra-
žas skatē vislabāk veicās Aivai Zie-
melei, kura ar izaudzētajiem sausa-
jiem ziediem devās uz Zemgales 
novada mazpulku darba skati Jē-
kabpils Agrobiznesa koledžā. Ar 
interesi vērojām citu mazpulcēnu 
veikumu. Tur bija pašu audzēti dār-
zeņi un augļi, meiteņu veidoti rok-
darbi un puišu kokamatniecības iz-
strādājumi, arī izaudzētie dzīvnie-
ciņi būros. Visiem prātā palikusi 
viena tītara skaļā buldurēšana.  
  Skates sākumā notika divas die-
nas, ļaujot mazpulcēniem vairāk 
iepazīties un sadraudzēties atpūtas 
vakaros. Draudzību varēja turpināt 
lielajās mazpulku nometnēs, kas 
lauku bērniem kļuvis par īpašu no-
tikumu mazpulcēna gadā. Arī va-

dītāji ar interesi gaidīja tās, lai gan 
diennakts atbildība par saviem 
mazpulcēniem neļāva atslābt. 

Mūsu pirmā Latvijas Mazpulku 
nometne notika 1999. gada vasarā 
Daugmalē, kur vairāk sadraudzē-
jāmies ar Dobeles rajona mazpul-
cēniem un vadītājām. Ilgus gadus 
piedalījāmies Penkules mazpulka 
organizētajās “Raibajās dienās”. 
Organizējām arī sava mazpulka 
nometnes.

 2000. gadā sākās draudzība ar 
TLMS “Staļģene” audējām, un stu-
dija katru gadu ziemas mēnešos 
mūs pulcē Vakarēšanas pasākumā. 

2001. gadā Jaunsvirlaukas pa-
gasta lauku konsultantes Guntas 
Saulājas saimniecībā notika mūsu 
pirmā pieccīņa, kuras gaitā gatavo-
jām ēst, atbildējām uz erudīcijas 
jautājumiem, veicām sportisku 
stafeti, veidojām rokdarbiņus un 
piķējām stādiņus. Tā bija abpusēja 
patikšana, jo Gunta kļuva par mū-
su mazpulka krustmāti. Katru ga-
du vasaras sākumā ciemojamies 
viņas mājās. Esam rīkojuši pat glie-
mežu skriešanās sacensības! 

2003. gada Latvijas Mazpulku 
sporta spēlēs Engurē izcīnījām 1.
vietu un ieguvām tiesības rīkot 
Latvijas Mazpulku sporta spēles 
Staļģenē. 

Tādi bija mani sākuma gadi 
Staļģenē. Un tie aizvien turpinās – 
ar Laimes āboliņa lapiņu pie sirds.

Es – mazpulcēns
viktoriJA MAļukovA,  

11.vALkAs MAzpuLkA vAdītāJA

Valkā mazpulks tika atjaunots 
2000. gadā. Jāsaka godīgi, to, kā es 
atnācu uz mazpulku, tā īsti pat ne-
atceros. Droši vien  pie vainas bija 
draudzenes. Mēs bijām vismazākās 
– no sākumskolas,  bet mazpulkā 
darbojās arī puiši un meitenes no 
vidusskolas klasēm.

Tas, kas palicis ir atmiņā, ir tāds 
viens liels sajūtu kopums par vi-
siem gadiem mazpulkā: ko mēs da-
rījām, kas mums patika un ko mēs 
esam ieguvuši, darbojoties Latvijas 
Mazpulkos. 

 Mums patika  tas, ka mazpulks 
darbojās nevis skolā, bet Valkas 
Bērnu un jauniešu interešu centrā. 

Mums bija jauka mazpulka vadī-

tāja Inga Alksne, pie kuras mēs pat 
gājām uz mājām gatavoties kādam 
pasākumam vai pabeigt nepabeig-
tos darbus. Inga strādāja Valkas no-
vadpētniecības muzejā, tāpēc dau-
dzas aktivitātes pavadītas arī muze-
ja telpās. 

Man mājās vēl tagad glabājas 
mape ar maniem individuālajiem 
projektiem. Ir arī sertifikāti par 
grupu darbiem. Domāju, ka būs jā-
aiznes atrādīt tagadējiem mazpul-
cēniem savi projekti, jo....tie visi ir 
aizpildīti ar roku! Neticami, ka 
mums pašiem tajā laikā bija tāda 
uzņēmība rakstīt ar pildspalvu tā-
dus garus projekta pielikumus ar 
dažādiem aprakstiem. Mani pro-
jekti bija ikdienišķi - pētīju papa-
gaiļus, jūrascūciņas, apkopoju in-
formāciju par sava vārda nozīmi un 

Vidzemes rudens forums Ilzenē  2015. gadā, kad tikko esmu kļuvusi par vadītāju.

Rosība Bērzupes mazpulkā
intA bALčūnA, bērzupes  

MAzpuLkA vAdītāJA

Darbīgs un interesants iesācies 
2021. gads Bērzupes mazpulcēniem. 
Janvāra mēnesī noritēja ikgadējā ak-
cija “Palīdzēsim ziemā putniem!”. 
Pagatavojām un izlikām skolas ap-
kārtnē putnu barotavas, lai palīdzētu 
spārnotajiem dārza draugiem pava-
dīt aukstos ziemas mēnešus. 

Nozīmīgākais notikums bija pie-
dalīšanās Latvijas Mazpulku orga-
nizētajā un Latvijas Valsts mežu at-
balstītajā projektā “Tiešsaistē ar 
mežu”. Tematiskajā nodarbībā vēro-
jām un atpazinām meža dzīvnieku 
pēdas sniegā. Bērzupes apkārtnē 
novērojām zaķu, lapsu un stirnu at-
stātās pēdas. Iepazinām 7 koku un 
krūmu sugas tuvējā mežā. Pēc izzi-
nošās ekskursijas mazpulka klasē 

veicām sīkākus koku un krūmu za-
riņu izpētes darbus. Noskaidrojām 
un salīdzinājām pumpuru lielumu, 
novietojumu, mizas krāsu, biezu-
mu, smaržu, serdes veidu. Turpmāk 
mazpulcēni paši pratīs atpazīt dabā 
alkšņus, bērzus, ozolus, vītolus, kār-
klus, ievas un lazdas.

 Ik gadu februārī skolā atzīmējam 
Sveču dienu. Veltījām šim notiku-
mam trīs nodarbības. Radoši izkrā-

sojām zīmētas sveces, veidojām 
gaismekļus ar tīšanu no daudzkrā-
sainām dzijām un lējām parafīna 
sveces dažādās formiņās.

Labā atmiņā visiem audzēkņiem 
palikusi gardo sviesta vafeļu cepša-
nas un degustēšanas diena.

Pēc sniega nokušanas dodamies 
uz talku Annenieku kapsētā. No ce-
liņiem un kapu kopiņām savācām 
ziemas vēju nolauztos koku zarus. 

Darbiņš pavisam viegls, tomēr ļoti 
derīgs, lai palīdzētu tuvinieku pie-
miņas vietu sakopšanā no tālienes 
atbraukušajiem un vietējiem ļau-
dīm.

Tuvojas arī mazpulka projektu 
pavasara pieteikumu laiks. Ir iecere 
šogad realizēt grupas projektu, lai 
iepazītu un savāktu pavasara augu 
ārstnieciskās tējas, kuras atrodamas 
mūsu skolas apkārtnē.

objektiem, kuriem ir arī dots no-
saukums “Viktorija”. 

Atceros, kā piedalījāmies Valkas 
rajona un Vidzemes rudens foru-
mos, sporta spēlēs. Rajonā mazpul-
kiem notika pavasara salidojumi, 
vasaras skolas, mazpulku popielas. 
Bija jautri!

Lūk, kādu apkopojošu atziņu par 
mazpulka laikiem ir devusi mana 
draudzene, arī bijušais Valkas maz-
pulcēns Līga Lutere Kārkliņa:

“Mazpulks bija vieta, kur tika ie-
gūts daudz jaunu zināšanu. Lieliska 
brīvā laika pavadīšana pēc skolas! 
Rakstot projektus, varēja apgūt gan 
pašu projektu rakstīšanu, gan uzzi-
nāt vairāk par jaunām tēmām. Aiz-
stāvot projektus, tika gūta pieredze 
runāt auditorijas priekšā. Šī piere-
dze noteikti palīdzēja tālākajās sko-
las un studiju gaitās. Un vasarās ti-
ka apmeklētas kā lielās, tā rajona 
mazpulku nometnes, kur bija ie-
spēja satikt jaunus paziņas, kā arī 

interesanti un aizraujoši pavadīt 
laiku.”

Es divus gadus mazpulkā biju 
sekretāre, bet Līga - grāmatvede. 

2008. gada maijā ieguvu biedrī-
bas “Latvijas Mazpulki” Goda no-
mināciju “Augsim Latvijai!. Aktīvas 

mazpulcēna gaitas man apsīka līdz 
ar skolas beigšanu. 

Tagad es strādāju Valkas novad-
pētniecības muzejā, tāpat kā kād-
reiz Inga. 

Un  -  kopš 2015. gada esmu at-
pakaļ savā mazpulkā! 
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atmiņā ir 13 tematiskas ziedu   in-
stalācijas rudeņos Kārļa Ulmaņa 
dzimtajās mājās “Pikšās”. 

Visi mazpulcēni    atceras mūsu 
jaukās  vasaras nometnes “Visu da-

ru es ar prieku!”.                                   
 Ar to – visu darīt ar prieku – es 

sāku savu atmiņu pierakstu un ar 
to arī  beigšu.

Augsim Latvijai!  

Jānis bērtiņŠ, 29.zieMeru 

MAzpuLkA vAdītāJs

Dalīšos ar atmiņām, kuras esmu 
24 gadus rūpīgi krājis, strādādams 
par 29.Ziemeru mazpulka vadītā-
ju.

1997. gada maijā sanāca Zieme-
ru pamatskolas skolēnu sapulce, 
un es klātesošos iepazīstināju ar 
mazpulku vēsturi un visu, ko biju 
uzzinājis par šo organizāciju. 
Alūksnes arhīvā atradu senu  avī-
zes rakstu par 29.Ziemeru mazpul-
ka vēsturi. Pastāstīju par četrām 
mazpulku vērtībām, kurām pie-
vērsīšos arī šajās savās atmiņās.

                  
                         ***
Pirmā vērtība – laba sirds
Visus bērnus mudināju darīt vi-

su no sirds. Liels vai mazs darbiņš, 
bet, darīts no sirds, nesa lielu prie-
ku. Un kā atbalsts šai atziņai dzima 
Ilzes Kļavas organizētā pirmā Lat-
vijas Mazpulku nometne “Visu da-
ru es ar prieku!” Druvā. Tur es ie-
pazinos ar mazpulku vadītājām – 
lieliskiem un dzīvespriecīgiem cil-
vēkiem. Pārgājienā sadraudzējos 
ar Zinaidu Matisoni no Daugma-
les, Eleonoru Obrumāni no Lu-
dzas, Genovefu Kozlovsku no Car-
nikavas – sirds cilvēkiem. Tās bija 
dienas, kas  palikušas atmiņā kā 
sirsnīgākie un skaistākie mirkļi 
manā Mazpulku laikā. Šo draudzī-
bu mēs kopjam vēl šobaltdien.

Otrā vērtība – čaklas rokas
Pirmajos gados mazpulcēni sū-

tīja uz Saulesdārzu aprakstus par 
to, ko viņi darījuši un kādas iema-
ņas apguvuši. 

Ziemerieši rakstīja par kāpostu 
audzēšanu. Pirmie darbi bija no-
vērtēti. Ilze Kaktiņa – Juhņēviča 
rakstīja: “Darbi vienveidīgi, visiem 
par vienu un to pašu augu – kāpos-
tiem. Vērtējums – viduvējs.”

Sapratām, ka uz Vidzemes maz-
pulku rudens darbu skati mums 
jāpacenšas. Rudenī puiši uzmeista-
roja vilcieniņu -  bānīti – Alūksnes 
atpazīstamības simbolu. Ar to mēs 
devāmies uz savu pirmo Vidzemes 
mazpulku rudens darbu skati Smil-
tenē. Piecos vagoniņos – katrā savi 
-  pašu audzēti dārzeņi.

Nākamajos forumos piedalījā-
mies aizvien ar ko jaunu. Pienāca 

rudens, darbnīcās tapa “Mazpulka 
mājiņa” ar atvērtu logu. Dace Do-
rofejeva tamborēja aizkariņus. 
Mudīte un Kristaps Brīdaki veido-
ja kamīna pulksteni. Kāds mazpul-
cēns darināja sīpolu virteni, bija arī 
vēl citi paša audzēti vai darināti 
eksponāti. Taču žūrija Malnavā 
mūs “palaida garām”. Visiem pa-
sniedza Atzinības, tikai ziemerie-
šiem to nebija. Gāju jautāt. Izrādās, 
visiem mēs patikām, bet nebija sa-
skatīts kopdarbs…

Vēlāk skolas vestibilā “Mazpul-
ka mājiņa” kalpoja kā stends, kurā 
atspoguļojās dažādi mazpulka dar-
biņi un notikumi. 

Par forumiem kopumā gribas 
teikt atzinīgus vārdus. Gatavojoties 
tiem, tika veikts liels darbs. Gribē-
jās uz katru no tiem braukt ar citu 
tēmu un tomēr atraktīvi parādīt tās 
iespējas, ko dod mazpulks, un mū-
su darbošanos dažādos virzienos.

Vilciens bija, māja bija… Uz 
Daugmales forumu jābrauc ar ko 
citu! Un uz Daugmali ceļoja “Četri 
čemodāni” -  ar dažādiem mazpul-
cēnu sarūpētiem priekšmetiem, 
apdarināti ar dabas materiāliem. 
Ekspozīciju papildināja kausēta 
stikla darbi (autors Jānis Keišs) un 
stiprās latviskās zīmes koka apdarē  
rāmīšos. 

Uz Madonu ziemerieši brauca 
ar “Dzīves ceļa rādītājiem”- koku 
ar galveno vērtību zīmēm, bet Mal-
navas forumā eksponējām “Tūris-
ma dzirnavas”. Uz četriem dzirna-
vu spārniem tika aprakstīti un po-
pularizēti četri  mazpulcēnu izvei-
doti pārgājienu maršruti pa dzimto 
Ziemera pagastu, piemēram,  
Sandras Daumes “Ceļš uz veco 
Ziemera skolu”, Kristapa Brīdaka 
“Mūsu kalni ziemā”. Bulduru  foru-
mā sanāca kopā visas Latvijas maz-
pulki, un uz to Ziemeru mazpulks 
brauca ar instalāciju “Nākotnes 
ciems – Māriņkalns”. Baznīca, dzī-
vojamā māja, viesu nams un pirti-
ņa. Īsta guļbūves pirtiņa miniatūrā 
– vēl šodien kalpo kā interjera ele-
ments mūsu mazpulka telpās. 

Sekoja vēl instalācijas “Kāpnes” 
forumā Tirzā, “Vēja zvani” Smil-
tenē. Instalācija “Zvaigznes” neti-
ka uz forumu , jo toruden nevarē-
jām piedalīties. Bet kuģi ar maz-
pulka darbiem vilka Minhauzens 
Liepupē. 

Trešā vērtība – gudra galva
Par šo vērtību uzskatu Ziemeru 

mazpulka sasniegumus, piedalo-
ties konkursā “Augsim Latvijai!” 
un dalību Zemkopības ministrijas 
konkursā “Sējējs”.

Sudraba karotīti un Atzinības 
rakstu saņēmuši 36 Ziemeru maz-
pulka dalībnieki. Viņu veikums un 
izaugsme vērtējama kā teicama. 
Mazpulkā ir izauguši tādi Latvijas 
Mazpulku lepnumi kā Lolita Her-
coga, Patrīcija Prindule.

Konkursa “Sējējs” laureāti ir Ar-
mands Paulovičs, Jānis Paulovičs, 
Dainis Smelteris, Sanija Cīrule, 
Agita Auziņa, Lolita Hercoga. 

Pats mazpulks startēja konkursā 
“Sējējs” ar projektu “Velna pēda” 
un izcīnīja sudraba medaļu.

Ceturtā vērtība – stipra veselība
Šī vērtība ir ļoti nepieciešama 

ikvienam, to uzskatām par cilvē-
kam pašu dārgāko. Lai būtu vesels, 
lai veiktos visos darbos, jābūt stip-
ram, sportiskam. 

Sporta spēles ir viena no maz-
pulku aktivitātēm, kurā piedalā-
mies katru gadu. Atceros prieku 
un zaudējuma rūgtumu. Ir diplo-
mi un kausi. Ir negulētas naktis un 
bezgalīgi garas orientēšanās tra-
ses. Ir arī projekti par veselības 
tēmu. 

Mūsu populārajā konkursā “Ze-
mes meita un Zemes dēls” tika ap-
spēlēta gan dienišķā maize,  piens 
un medus, gan veselīgs dzīves-
veids, gan dabai draudzīga saim-
niekošana. Konkurss sākumā no-
ritēja pašu mazpulkā, tad tas kļuva 
populārs. Uz to ir braukuši novada 
mazpulki no Strautiņiem, Ilzenes, 
Alūksnes, gan ciemiņi no Liepu-
pes, Ludzas, Rēzeknes, Valkas. Pē-
dējos gados Alūksnes novada 
mazpulku vasaras nometnēs Bejā 
vesela diena tiek veltīta šim kon-
kursam. Nometnes vada skolotāja 
Ineta Pūpola, kura tagad arī vada 
Bejas mazpulku. 

                       ***                                                       
Visi mūsu novada mazpulki 

darbnīcās un pasākumos turas ko-
pā. Kā paliekoša vērtība ir   ziedu 
ceļa veidošana Alūksnē, atzīmējot 
Baltijas ceļa gadadienas. Tāpat – 
ziedu paklājs un tirdziņi Pļaujas 
svētkos Ates dzirnavās. Paliekošā 

AirA sALeniece, vALdeMārpiLs 

MAzpuLcēnu krustMāte

Laiks aizsteidzies nemanot. Lie-
kas, ka nupat Valdemārpilī pulcējās 
mazpulcēni no visas Latvijas. Taču 
jau pagājuši 20 gadi kopš ši nozī-
mīgā, interesantā, radošā pasāku-
ma mazpilsētā. Tas bija būtisks pa-
sākums ne tikai mazpulcēniem, bet 
visiem pisētas iedzīvotājiem.

Valdemārpils pilsētas apkārtne 
bija pārvērtusies krāsainā telšu pil-
sētiņā.Mazpilsētas iedzīvotāji stās-
tīja bērniem un jauniešiem par sa-

vas pilsētas vēsturi, ievērojamākām 
vietām. Šī bija ceturtā Latvijas 
Mazpulku nometne “Visu daru es 
ar prieku”.

  Iebraucot Valdemārpilī, maz-
pulcēnus sagaidīja un sveica folklo-
ras kopa. Visi dalībnieki tika cienā-
ti ar sieru. Valdemārpils luterāņu 
baznīcā notika dievkalpojums, ku-
ru vadīja mācītājs Mārcis Zeiferts. 
Pēc dievkalpojuma visi devās uz 
Dupurkalna estrādi. Gājiena sāku-
mā brauca pajūgs, kurā sēdēja 
mazpulku vecbiedri.

 Nometni atklāja Valdemārpils 

un Tiņģeres mazpulku vadītāja Ri-
ta Rozenberga. Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Ilze Kļava toreiz sa-
cīja, ka iebraucot Valdemārpilī, vi-
ņu pārsteigusi jaukā sagaidīšana un 
kuplais dalībnieku skaits no Latga-
les.

Savās atmiņās dalījās mazpulku 
vecbiedri.

Nometnē piedalījās 565 bērni 
un jaunieši  kopā ar saviem vadītā-
jiem. Katra diena mazpulcēniem 
bija aktīva un notikumiem bagāta. 
Nedēļas laikā tika apskatīts Lībiešu 
krasts. Prieks par jūru īpaši bija 

mazpulcēniem no Latgales. Maz-
pulcēni piedalījās dažādās atrakci-
jās un radošajās darbnīcās.

Gardi visus mieloja SIA ”Aus-
ters” īpašnieks Artis Svitiņš ar savu 
komandu. Es biju atbildīga par to, 
lai visi būtu paēduši.

Cik jaukas bija ballītes vasaras 
vakaros! Atceros, ka vienā teltī bija 
ielīdusi čūska! Tā arī neizdevās 
čūsku noķert.

Tagad priecājos, ka Valdemār-
pils mazpulkā darbojas mana maz-
meita Lizete Marta, kura mācās 
Rīgā Teikas vidusskolā. Aktīvs ir 

arī mazpulka vadītājas Andas Dze-
nes mazdēls Toms, kurš mācās Do-
beles ģimnāzijā.

Esmu mazpulka krustmāte. Vē-
roju mazpulka darbību jau daudzus 
gadus.Esmu gandarīta, ka mūsu 
skolā tik aktīvi mazpulcēni un viņu 
vadītāja Anda Dzene. Pirms pie-
ciem gadiem Valdemārpilī jau otr-
reiz bija lielā mazpulku nometne.

Skumji, ka mūsu vidū vairs nav 
pirmās mūsu mazpulka vadītājas 
Ritas Rozenbergas. Bet priecē tas, 
ka Valdemārpils mazpulcēni ir vie-
ni no labākajiem Latvijā.

Četrlapu āboliņš – mazpulku vērtību simbols

Atceroties mazpulcēnu nometni Valdemārpilī
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iLze pētersone, 239.kārķu   

MAzpuLkA vAdītāJA

Tas bija pirms 87 gadiem, kad 
1934. gada 20. aprīlī Latvijas Lauk-
saimniecības Centrālbiedrībā tika 
apstiprināts 239.Kārķu mazpulks, 
gan arī šodien - pat zoom platformā 
atklājot Latvijas Mazpulku konfe-
renci. Šie vārdi neatstāj vienaldzīgu 
ne mazu, ne lielu mazpulcēnu.

  Pirmās Latvijas Republikas lai-
kā Kārķu mazpulks paspēja darbo-
ties tikai sešus gadus. Bet ar to pie-
tika, lai sirdīs uz laikiem tiktu iesēta 
mīlestības sēkla pret dzimto zemi, 
un pirmie mazpulcēni to nesa dziļi 
sirdī cauri visiem padomju lai-
kiem. 

Tiklīdz atnāca trešā atmoda, 
Mirdza Cekula, Laimonis Vīlisters, 
Dzidra Ābele, Klāra Mieze un citi 
bijušie mazpulka dalībnieki dalījās 
savās atmiņās. Ar cieņu viņi  atcerē-
jās mazpulka vadītāju - skolas pār-
zini Drulli. Kā īpaši tika minēti 
1934. gada 30.  oktobrī notikušie 
Darba svētki Kārķu mazpulkā, ku-
ros 26 dalībnieki rādīja savus sa-
sniegumus lauksaimniecībā. Šajā 
reizē risinājās arī mazpulku pieccī-
ņas sacensības.

 1935. gada 7. oktobrī notika 239.
Kārķu mazpulka karoga svētki un 
ražas skate. Pagasta pašvaldība dā-
vināja mazpulka karogu un apbal-
voja  18 centīgākos mazpulka dalīb-
niekus. 1935. gada decembrī maz-
pulku darba izstādē Rīgā 239.Kārķu 
mazpulks ieguva 3.godalgu.

 Mazpulcēniem pastāvēja pakā-
pes – raženais, diženais, līdum-
nieks, kas aicināja jaunos censoņus 
uz aizvien labāku darbu savā lauci-
ņā. Audzējamo kultūru varēja mai-
nīt, bet daudzi audzēja cukurbietes. 
Vasarā mazpulku vadītājs brauca 
pārbaudīt lauciņus. Visi centās tos 
kopt, cik labi iespējams.

 1936. gada aprīlī Kārķu maz-
pulks slēdza līgumu ar valsts cu-

kuru monopola pārvaldi par 15 
tonnu cukurbiešu nodošanu. Izau-
dzētā raža pašiem bija jāved uz 
Piksāru staciju. Par nodoto pro-
dukciju saņēma naudu. Mirdza 
Cekula atceras, ka saņēmusi 28 la-
tus un nopirkusi rokas pulksteni. 
Tas rādījis laiku arī dzīves nestun-
dās Sibīrijā. 

 Bijušie mazpulcēni atcerējās in-
teresantās nometnes. Valdim Gai-
lim visspilgtāk atmiņā palikušas 
Latvijas Mazpulku 10. gadadienas 
svinības Rīgā 1939. gadā. Svētki il-
guši trīs dienas, notikušas sporta 
sacensības,  priekšnesumi. V.Gailis 
savā vecuma grupā ieguvis 3. vietu 
šaušanā. Notikusi arī parāde taga-
dējā Uzvaras laukumā.

 1940. gadā mazpulku organizā-
cijai aizliedza darboties.

 239.Kārķu mazpulku atjaunoja 
1991. gada 20. novembrī. Skolas di-
rektore Valija Ābele mazpulku va-
dīja no atjaunošanas dienas līdz 
2013. gadam, kad devās pelnītā at-
pūtā.  Pirmo reizi solījumu deva 11 
mazpulcēni. Par mazpulka valdes 
priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Rozi. 
Valija Ābele atceras, ka mazpulcēni 
audzēja dārzeņus, organizēja izstā-
des, tirdziņus.   

1992. gada pavasarī  Kārķos no-
tika pirmais toreizējā Valkas rajona  
mazpulku salidojums. Pie mums 
laika gaitā mazpulcēni tikušies arī 
Valkas rajona rudens darbu skatēs, 
ziemas un pavasara aktivitātēs, 
mazpulku vasaras skolās. Novada 
mazpulki piedalījās Kārķu Meža 
dienās.  

Valkas rajona un vēlāk – novada 
rudens  skatēs, arī Vidzemes foru-
mos  Kārķu mazpulks vienmēr ie-
guva godalgotas vietas. 1997. gadā 
Valda Mežecka, Ilmārs Matīss, Pē-
teris Pētersons saņēma 5 latus lielu 
naudas prēmiju, un tajos laikos tā 
bija pietiekoši liela summa. Ar kat-
ru gadu aizvien lielāka vērība tika 
veltīta projektu rakstīšanai un īste-

nošanai. Mazpulcēns Sandis Kras-
tiņš slēdza līgumu ar z/s “Ezerkau-
liņi” par biešu un kartupeļu audzē-
šanu. Iegūto ražu pārdeva, nauda 
tika ieskaitīja bankas kontā. 

Daudzi mūsu mazpulcēni bija 
radoši, atsaucīgi. Sandis un Madara 
Krastiņi 2013. gadā saņēma Goda 
nominācijas “Augsim Latvijai!” bal-
vu - sudraba karotīti. 

Gan Rīgā, gan Valkas novadā 
mazpulku aktivitātes bija labi orga-
nizētas, dalībnieki jutās gaidīti. Va-
lija Ābele uzskata, ka jebkurš maz-
pulku pasākums praktiski sagata-
voja skolēnus dzīvei. 

2014. gadā Valijas Ābeles darba 
lauku pārņēma skolotāja Ģertrūde 
Ābele. Arī viņa visu darīja ar sirds-
degsmi. Mazpulks darbojās, pie 
skolas kopjot ābelītes, bišu dravu, 
iepazīstot apkārtnes floru un fau-
nu. 

 No 2018. gada Kārķu mazpulka 
vadība uzticēta man. Mēs turpinām 
kopīgi darboties, lai arī mazpulcē-
nu vecumu grupa ir jaunāka. Kārķu 
skola ir likvidēta, taču mazpulks 
darbojas. Mazpulcēni piedalās pa-
gasta talkās, labdarības pasākumos, 
projektos. Viņi ir praktiski iepazi-
nušies ar graudkopības darbu gaitu 
no sējas līdz ražas nonākšanai kaltē. 
Visvairāk mazpulcēniem patīk do-
ties vienam pie otra aplūkot un dar-
boties mazpulcēnu saimniecībās. 
Mīļa nodarbe pēc labi padarītiem 
darbiem ir garda cienasta pagatavo-
šana. Patlaban plānojam individu-
ālos projektus, bet mūsu kopējais 
projekts būs puķu dobe Kārķu pa-
gasta centrā. 

Darbojoties Covid-19 režīmā, 
gūstam jaunas prasmes un iemaņas 
zoom platformā dažādas nodarbī-
bās, ko organizē Saulesdārzs. 

Sakāmvārds teic – kāds darbs, 
tādi augļi. Mēs ceram – pūlēsimies, 
un mūsu gaitas ritēs raiti. To mēs 
arī novēlam ikvienam mazpulkam 
un mazpulcēnam.

Kārķu mazpulks ar sauli sirdī laiku lokos

LAiMA zvirbuLe, strAutiņu  

MAzpuLkA dALībniece  

   
Strautiņu mazpulks šī mācību  

gada sākumā  Latvijas Mazpulku 
iniciatīvu projektā tika  pie virpas 
māla darbu veidošanai. Ar to katru 
piektdienu nodarbībās varējām 
strādāt un iemācīties kaut ko jau-
nu. Priecājamies par to, ka pēc co-
vid noteikti varēsim virpot glītus  
keramikas trauciņus. 

 Tagad gatavojamies savu indi-
viduālo projektu darbu uzsākša-
nai, kā arī plānojam jauno grupas 
projektu par malēniešu valodu 
projektu konkursā “Jaunieši sadar-
bojas”.

 Pirms iestājās attālinātais mācī-
bu darbs, mēs ļoti cītīgi gatavojām 
dažādas izvēles ēdienus pēc recep-
tēm  nodarbībās “Cepums ar drau-

gu”. Nodarbībās gatavojām arī at-
starotājus, šuvām sejas  maskas..

 Tad pienāca covid-19, nebija ie-
spējas satikties, doties uz forumu, 
ekskursijās… Bet sākām piedalīties  
attālinātajās nodarbībās, kuras ir 
ļoti jaukas! 

 Šajā  īpašajā laikā darām lietas, 
lai mūsu mazpulka darbība turpi-
nātos. Mūsu mazpulks aktīvi ie-
saistās  Latvijas Mazpulku valdes 
apmācībās, konferencē, mazpul-
cēnu neformālās tematiskās zoom 
sarunās dažādām interešu gru-
pām. 

Katrs veidojām savu Lieldienu 
dekoru.

Piedalījāmies  Vidzemes TV vi-
deo sižeta veidošanā par Alūksnes 
novada mazpulku dalībniekiem, 
kuri piedalās konkursā par augstā-
ko apbalvojumu - sudraba karotīti. 

Aizvien apgūstam 
ko jaunu
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Mazpulki – tā ir “diagnoze uz mūžu”
siLviJA dorŠA, “MAzpuLkA” 

redAktore

Mana tieša saskarsme ar maz-
pulku darbību notika 1992.gada 
rudenī, sākot direktores darbu to-
reizējā Valkas rajona Skolēnu na-
mā.

 Tas bija lielu pārmaiņu laiks, ko 
raksturo daudz neskaidrību, taču 
vienlaikus – arī iespējas īstenot 
jaunas idejas un ”reabilitēt” brīvās 
Latvijas laika  pieredzi, formas un 
metodes darbā ar bērniem un jau-
niešiem. Skolēnu namam kopš 
1991./92. mācību gada bija uzticē-
ta arī  mazpulku darbības veicinā-
šana un atbalsts Valkas rajonā. 
Mazpulku atjaunošanā aktīvi dar-
bojās LLS pārstāvji Dainis Paul-
sons, Aigars Roķis, rajona Tautas 
izglītības pārvaldes vadītājs Agris 
Saliņš, tautas daiļamata meistare, 
TLM studijas “Saulīte” vadītāja 
Brunhilde Pētersone. No Skolēnu 
nama  par šo darbu atbildēja meto-
diķe Aija Liedaga.

 1991. gada nogalē un 1992. ga-
da sākumā darbu  bija uzsākuši un 
oficiāli atjaunoti  deviņi mazpulki: 
Brantu (vadītāja Dzintra Cerbule), 
239.Kārķu (vadītāja Valija Ābele), 
376.Vijciema (vadītāja  Hilda Krei-
le), 31.Bilskas (vadītāja Ērika Zalā-
ne), 687.Ērģemes (vadītāja Tamāra 
Elziņa), 162.Grundzāles (vadītāja 
Biruta  Priedīte), 664.Blomes (va-
dītāja Mudrīte Vestfāle), 1130.
Smiltenes (vadītājas Vilja Mauriņa, 
Dita Brūzīte), Smiltenes 2. pamat-
skolas mazpulks (vadītāja Dzintra 
Ozoliņa).  

Pavasarī bija noticis pirmais 
mazpulku salidojums Kārķos. Nu 
priekšā bija svarīgs notikums – ru-
dens darbu skate. To organizējām 
mūsu namā, un tā arī guvu pirmos 
īstos iespaidus par mazpulkiem. 
Sapratu, ka šo darbu atbalstīšu vi-
siem spēkiem. Un kopā ar Aiju un 
mazpulku vadītājām darījām visu 
iespējamo ( un dažkārt – arī neie-
spējamo), lai mazpulku darbs būtu 
pamatīgs un aizraujošs. 

Vēlāk darbu uzsāka 126. Ēveles 
mazpulks (pirmā vadītāja Ilze Ca-
ra), Sedas  mazpulks ( Raja Vasiļje-
va), Palsmanes ( Inita Seņka). Ne-
ilgi darbojās  Birzuļu, Zvārtavas, 
Plāņu, Trikātas mazpulki. 

Ļoti vēlējāmies, lai arī Valkā bū-
tu mazpulks, taču pagāja diezgan 
ilgs laiks, kamēr atradām īsto cil-
vēku. Un tā 2000. gadā tika atjau-
nots 11.Valkas mazpulks, kura pir-
mā vadītāja deviņus gadus bija In-
ga Alksne. Inga veiksmīgi darbojās 
arī kā  rajona mazpulku darba ko-
ordinatore. Diemžēl smagais 2009. 
gads Ingu aizveda tālu no dzimte-
nes. Arī es rudenī  aizgāju no dar-
ba. 

Bet – 2010. gadā atgriezos “na-
miņā” kā 11.Valkas mazpulka va-
dītāja. 2015. gada septembrī ar lie-
lu prieku sagaidīju mūsu bijušo 
mazpulcēnu Viktoriju Maļukovu, 
lai nodotu mazpulka vadību viņas 
rokās. 

Domāju, ka apgūto prasmju, la-
bu darbu un piedzīvojumu pilnos 
laikus nav aizmirsuši bijušie maz-
pulku dalībnieki. Bijām rajons, ku-
rā ir daudz mazpulku, organizējām 
dažādus kopīgus pasākumus, ne 
tikai tradicionālos rajona pavasara 
salidojumus un rudens forumus. 
Vairākkārt uzņēmām pie sevis 
Smiltenē un Valkā Vidzemes ru-
dens forumu dalībniekus. 

1996. gada vasarā Ērģemē noti-
ka Valkas rajona mazpulcēnu pir-
mā vasaras skola, kurā piedalījās 
100 mazpulcēnu. Tā kļuva par tra-
dīciju, un ik vasaru tikāmies pie 
cita mazpulka. Pēdējoreiz visi tikā-
mies 2009. gada vasarā Vijciemā. 

Liels notikums, kas prasīja 
daudz spēka, bija lielā Latvijas 
Mazpulku nometne Valkā 2003.
gadā, kurā pulcējās 600 mazpulcē-
ni. 

Ar prieku visi gaidīja ziemas 
ballītes, kad braucām ciemos  kat-
ru reizi pie cita mazpulka. Īpaši 
visiem patika popiela Kārķos. 

Vairākus gadus kāda ģimene no 
katra mazpulka piedalījās sirsnīga-

jā konkursā “Mana ģimene”. 
Rajona mazpulki piedalījās ar 

Valkas rajona BJIC, dažādu noza-
ru speciālistu  un labvēļu atbalstu 
organizētās vides izglītības  kon-
kursos. Kopīgās nodarbībās maz-
pulku komandas apguva un pēc 
tam konkursos parādīja zināšanas 
par kādu noteiktu tēmu, piem., 
mežs, ūdens, savā vidē veica prak-
tiskus un radošus  darbus  un no-
slēgumā guva  novērtējumu savam 
veikumam.  

Regulāri mazpulku vadītāji un 
mazpulku aktīvs tikās semināros, 
kursos. 

Novadu reforma mūs sadalīja pa 
četriem  novadiem. Diemžēl šo-
dien daudzu mazpulku vairs nav… 
Valkas novadā mazpulki darbojas 
Ērģemē un Kārķos (vadītāja Inese 
Pētersone), Valkā (vadītāja Vikto-
rija Maļukova) un Vijciemā ( vadī-
tāja Anita Lotiņa). Anita Lotiņa 
vada arī Bilskas mazpulku, vienīgo  
Smiltenes novadā.

Šādi darbojoties ar mazpulkiem 
savā ikdienā, ar prieku iesaistījos 
arī “Saulesdārza” komandas orga-
nizētajos semināros, kursos. Kā 
mazpulka vadītāja es īpaši novēr-
tēju brīnišķīgo iespēju kopā ar savu 
mazpulku iesaistīties Latvijas – 
Šveices sadarbības projektā. 

 Diezgan ilgi darbojos Latvijas 
Mazpulku padomē, kas man deva 
iespēju iepazīt un sadarboties ar 
daudziem lieliskiem cilvēkiem, ar 
kuriem esam “uz viena viļņa”.

Lai gan pēc izglītības esmu žur-
nāliste, lielākā manas darba dzīves 
daļa aizvadīta pedagoģiskā darbā. 
Un tā nu sanācis, ka žurnālistikā 
atgriezties man likuši tieši Maz-
pulki, uzņemoties mūsu avīzītes 
redaktora pienākumus. Laikam jau 
taisnība maniem dēliem, kas mani 
reizēm paķircina  par šo “diagnozi 
uz mūžu”. 

Sveicot visus mūsu kopīgajā ju-
bilejā, novēlu Mazpulkiem aizvien 
saglabāt  aizrautību, paaudžu sa-
darbības prasmi, darba gribu un 
siltas jūtas pret mūsu Latviju!

Par brīvprātīgo  
darbu Portugālē
zAne siksnA, LAtviJAs  

MAzpuLku brīvprātīGā 

Ierodoties jaunatnes brīvprātīgā 
darba projekta ietvaros Portugālē, 
likās, ka seši mēneši nepaies tik āt-
ri, tomēr, beidzoties projektam, 
sapratu, ka ar šo laiku bija par 
maz.

Neskatoties uz Covid-19 ierobe-
žojumiem, mēs atradām veidu, kā 
palīdzēt vietējai kopienai. Veido-
jām dažādus informatīvos mate-
riālus, piemēram, kā šķirot atkritu-
mus, kā veidot tīrīšanas līdzekļus 
no sadzīvē izmantojamiem pro-
duktiem, kā izgatavot papīru un 

ziepes mājas apstākļos, apkopojām 
dažādas receptes u.c.

Brīvprātīgais darbs ļāva man ie-
pazīt vairāk citu kultūru, un es sa-
pratu, ka mēs nemaz neesam tik 
dažādi.

Komunicējot ar vietējiem iedzī-
votājiem, bija patīkami redzēt, ka 
tur cilvēki ir daudz atvērtāki, sa-
protošāki un atsaucīgāki.

Mani kolēģi - pārējie brīvprātī-
gie- arī bija paši jaukākie cilvēki, 
kurus esmu sastapusi. Kopā strā-
dājot, nekad neizsīka idejas, un 
vienmēr bija jautri.

Liels paldies jāsaka Migelam un 
Marčellai, kuri bija kā mūsu ak-

mens, pie kura pieturēties. Es ap-
brīnoju viņu izturību šajā pandē-
mijas laikā! Viņi paveica lielisku 
darbu! Labāku uzņemošo organi-
zāciju es nevarēju vēlēties.

Šī pieredze mani ir diezgan 
daudz izmainījusi. Atļaujos domāt, 
ka man tagad ir cits skats uz pasau-
li, un varu ķerties klāt lietām ar 
lielāku atdevi un entuziasmu.

Iesaku katram izmantot iespēju 
doties Eiropas solidaritātes korpu-
sa brīvprātīgajā darbā, jo tas ir ne-
atņemams ieguvums, tiešām node-
rīga pieredze. Ja būtu iespējams, es 
dotos šajā piedzīvojumā atkal un 
atkal, un atkal!

Latvijas Mazpulku atjaunotnes 10. gadadienas svinības Valkā 2001. gadā.

Leģendārais mazpulku zirgs. Latvijas – Šveices projekta nometnē Kārķos.

Ar Lindiņu un Jāni vienmēr bija lieliski sadarboties.
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Mana dzīve ar mazpulku COVID-19 laikā
vivitA siLirovA, ALūksnes  

MAzpuLkA ”pAGALMs” dALībniece

Mana dzīve pirms COVID-19 
bija noteikti interesantāka, vairāk 
pavadīta ar draugiem nekā tagad. 
Kad sākās pirmās attālinātās mācī-
bas, man bija sajūta, ka tas ir liels 
eksperiments, jo nekas tāds ie-
priekš nebija piedzīvots. Mācījos 
palikt mājās viena, dzimšanas die-
na bez draugiem, visa dzīve it kā 
tikai datorā. Šobrīd man pietrūkst 
satikšanās ar draudzenēm/giem, 
iešanas iepirkties, laika kopā pava-
dīšanas un noteikti satikšanās tie-
šajā kontaktā/dzīvē. Es domāju, ka 
neviens no mums nezināja, ka šis 
vīruss tik īpaši ietekmēs visu dzī-
ves un varbūt pat mainīs nākotni. 
Mana dzīve šajā laika posmā ir 
mainījusies daudzos veidos, pie-
mēram, tā, ka pietrūkst socializē-
šanās, komunicēšanas un brīvības 
brīvā valstī. Es teiktu, ka mēs dzī-
vojam istabas restēs.

Mazpulks man ļoti palīdz atbrī-
voties no stresa, kas iegūts skolas 
tiešsaistēs, mājās. Biju dusmīga par 
visu, kas notiek vīrusa dēļ. Bet dar-
bošanās mazpulkā liek aizmirst ik-
dienas lietas, problēmas, jo visu 
laiku aktīvi darbojamies: piedalos 
mazpulka tiešsaistēs, semināros, 
konferencē. Piemēram, nodarbībā 

‘’Sirsnīgas sarunas pirms Valentīn-
dienas’’ pārrunājām, kā pagatavot  
kādu radošu darbiņu, ar kuru sav-
starpēji varam dalīties. Tā bija  ie-
dvesma kaut ko radīt pašai. Nodar-
bību ciklā “Dari kā es!”  veidojām 
prezentācijas par sev tuvu tēmu. Tā 
kā mans hobijs ir grāmatu lasīšana 
un filmu skatīšanās par Hariju Po-
teru, es stāstīju par šo varoni. Esam 
dalījušās arī ar savām īpašo ēdienu 
receptēm, veidojām dekoru no 
krāsainiem sāļiem, meklējām at-
bildes uz erudīcijas jautājumiem. 
Lai izkustētos fiziski, veidojām de-
koru no sniega vai ledus. Manā pa-
galmā uzradās sniegavīrs Lidija. 
Noslēgumā katrs saņēma pašu vei-
dotu pateicību par piedalīšanos. 
Mazpulkā arī zīmēju. Visvairāk 
man patika, ka pirmo reizi rakstī-
jām projektu “Jaunieši izaicina”.  
Turpinot attālinātās  zoom nodar-
bības, veidosim “sapņu ķērāju” un 
Lieldienu dekoru.

Mēs, mazpulcēni, katrs savā mā-
jā audzējam puķu dēstus (samte-
nes) un garšvielas (baziliku).  Un 
ejam pretī pavasarim. 

Protams, esot īstās mazpulka 
nodarbībās, bija tiešs kontakts ar 
vadītāju Sandru un pulciņa dalīb-
niecēm, bet caur ekrānu tev nav 
tieša acu kontakta, kas palīdz sa-
prasties ar cilvēku. Viss liekas kaut 

kur tālu. Bet labāk tā, nekā ieslēg-
ties istabā un būt pilnībā vienam. 

Šis ir arī iespēju laiks. Mācos ko 
jaunu -  sadarboties tiešsaistēs, iz-
teikt viedokli. Visas prasmes, ko 
brīvprātīgi iemācos mazpulkā, 
noderēs arī skolā. Esmu atklājusi, 

ka patīk brīvprātīgais darbs, un 
gribu kaut ko organizēt citiem 
jauniešiem. Es noteikti ticu, ka 
laimi var atrast pat tumšākajos 
brīžos, ja vien atceras ieslēgt gais-
mu. 

Paldies manai skolotājai Sandrai 

par patiesu sapratni un dotajām ie-
spējām, paldies draudzenēm maz-
pulkā par manis izturēšanu un pa-
līdzību stresa brīžos, un arī paldies 
maniem vecākiem, kas ir man bla-
kus šajā  dzīves radītajā eksperi-
mentā!

MArtA MitenberGA, vALdeMār-

piLs MAzpuLkA dALībniece

Valdemārpils mazpulkā darbo-
jos otro gadu. Līdz tam vēroju, kā 
tur veicās manam lielajam brālim 
Artūram un māsīcām Maijai un 
Agatei. Ļoti vēlējos piebiedroties 
viņiem. 

Bieži devos brālim līdz uz Val-
demārpils mazpulka pasākumiem, 
kamēr kļuvu par vienu no  viņiem. 
Ļoti baidījos no projektiem. Uz-
traucos, vai spēšu tos veikt. 

Vadītāja Anda pārliecināja ma-
ni, lai mēģinu. 

Pagājušajā vasarā bija mans pir-
mais projekts, un tas bija biznesa  
projekts. Vajadzēja audzēt pupas  
‘’Ezerkauliņiem’’. Kad saņēmu pu-
pas,  tad sapratu, ka tas nav joks. 
Ar vecākiem visu izrunājām, kas 
un kad būs jādara. 

Tētis sastrādāja zemi, bet tad uz-
nāca sausums un,  lai pupas neno-
kalstu, tās nevarēja stādīt. Kad uz-
lija neliels lietutiņš, aicināju palīgā  
brāļus, mammu, omi, vadītāju, lai 
sastādītu manu lielo pupu daudzu-
mu. 

Tad sākās lielais gaidīšanas laiks. 
Brālis palīdzēja sagādāt lazdu kār-
tis, lai pupas varētu piesiet, kur tām 
vīties uz augšu. 

Un pupas ar katru dienu aiz-
vien straujāk vijās augšup. Tās 

ziedēja skaistiem, baltiem zie-
diem. Kad izskatījās, ka neveido-
jas pākstis, ļoti uztraucos, vai vis-
pār man kas izaugs. Visi mani 
mierināja un iedrošināja, lai gai-
du rudeni. 

Prieks bija liels, kad viņiem izrā-
dījās taisnība, un pākstu parādījās 
tik daudz, ka tās nespēja visas no-
gatavoties. Kuras bija gatavas, tās 
novācu.

Žāvēšanai istabā uz grīdas izklā-
ju avīzes, uz kurām izbēru pupas .
Laiku  pa laikam tās apmaisīju. 
Drīz tika saņemts iesaiņojamais 
materiāls. Saiņošana man ļoti pati-
ka. Pašai bija jāsaraksta  etiķetes, 
uz kurām redzams mans vārds un 
mazpulks. 

Visi, kuri veikalā ‘’Maxima’’ 
pirks manis izaudzētās pupas,  zi-
nās mani. Tas, ka esmu ražotāja,  
man liekas tik satraucoši un aiz-
raujoši. Pie manis pēc ražas atbrau-
ca ‘’Ezerkauliņu’’  pārstāvji.  Biju 
lepna un priecīga. Mans pirmais 
projekts bija izdevies. Esmu gan-
darīta par saņemto naudiņu. 

Šogad  pieteicos audzēt bizne-
sam ķirbjus. Nevaru sagaidīt sēklas 
un sēšanu. Es un vēl trīs mazpulcē-
ni no Valdemārpils mazpulka šo-
gad audzēsim ķirbjus.

Lai mums, visiem ķirbju audzē-
tājiem, ir labvēlīga vasara!

Kā es kļuvu  
par mazpulcēnu

LAiLA zupA, MAzpuLku proJektu 

koordinAtore

5. februārī ar produkcijas ievie-
tošanu veikala plauktos noslēdzās 
mazpulcēnu biznesa projekts “Pu-
piņas”. 

2020. gadā mazpulcēni iesaistī-
jās biznesa projektā “Pupiņas” sa-
darbībā ar SIA “Ezerkauliņi”. 31 
mazpulcēns no 15 mazpulkiem 
pārdeva izaudzēto ražu - 320 kg 
pupiņu. Tā tirdzniecībā nonāca   
trīs “Maxima XXX” formāta veika-
los Rīgā.  

Lai bērni un jaunieši pilnveidotu 
savu uzturu ar pākšaugiem, tika 
piedāvāts pašiem audzēt veselīgu 
produktu, kuru var gan iekļaut sa-
vā ēdienkartē , gan  kvalitatīvo pro-
dukciju pārdot. 

Mazpulcēni audzēja divu šķirņu 
pupiņas Borlotto Red Top (krūmu 
pupas) un Phaseolus coccineus 
Spagna bianco (kāršu pupas). 

Pupiņas iesēt sanāca vēlu pava-
sarī, jo zeme ilgi bija auksta.  Sēlijas 
pusē maijā vēl uzsniga sniegs!,  
Līdz ar to izaugušās pupiņas ilgāk 
ziedēja, un vēlāk nogatavojās pāks-
tis. Septembra beigās mazpulcēni 
vāca ražu no lauka un žāvēja labi 
vēdināmās telpās. 

Čaklākie mazpulcēni bija no 15 
mazpulkiem - 808.Puzes, 139. Nīcas, 
Sējas, 541. Zantes, Rēzeknes “Taure-
nīša”, Stoļerovas, Daugmales “Dzirk-

Noslēdzies  biznesa projekts “Pupiņas”

stelītes”, 196.Bejas, 36. Viesītes, Val-
demārpils, 477. Nautrēnu, 239. Kār-
ķu, Upesgrīvas un Liepupes.

Dārzeņu audzēšanas biznesa 
projektus mazpulcēni sadarbībā ar 
SIA Ezerkauliņi īsteno kopš 2006. 
gada. Katru gadu mazpulcēni au-
dzē citu kultūru. Pirmajos gados 
audzēja kāpostus, burkānus, bietes. 
Pēdējos gados aicinām mazpulcē-
nus pievērsties neparastākām kul-
tūrām,  piemēram, krāsainie bur-
kāni, sīpoli Latvijas karoga krāsās. 
Šogad tās ir divu šķirņu pupiņas. 

Mazpulcēnu biznesa projektu 
sadarbība ar veikalu tīklu Maxima 
Latvija ir kopš 2011. gada.  Tādējā-
di mazpulcēnu audzētie dārzeņi ar 
mazpulcēna - audzētāja personīgo 
vārdu pieejami plašam patērētāju 
lokam. 

Pupiņu audzēšanas projekts 
īstenots Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2020. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.
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kristīne ŽiLinskA,  

sēJAs MAzpuLkA vAdītāJA

Atjaunotais Sējas mazpulks sa-
vu darbību uzsāka pirms pieciem  
gadiem ar diviem mazpulcēniem. 
Viens no mūsu pirmajiem pārgā-
jieniem bija pirmajā rudenī uz In-
čukalna Velnalu . 

Gadu gaitā dalībnieku skaits ir 
ļoti pieaudzis, arī kopīgo aktivitā-
šu  bijis gana daudz.

Šajā pavasarī mums brīvlaikā 
izdevās nelielā pulciņā realizēt 
pārgājienu, kurš sākās pie Inču-
kalna Velnalas, bet noslēdzās pie 
skolas.

 Pārgājiena sākumā iepildījām 
līdzpaņemtajās pudelēs avota ūde-
ni. Kad bērni bija izrāpušies gar 
Velnalas stāvajām sienām alas ār-
pusē, notika āra nodarbība. Tajā 
gatavojām zaru saišķīšus, kam 
prognozēts saplaukt ap Lieldienu 
laiku. 

Pārgājienā no Murjāņiem uz 
Loju, sasniedzot galamērķi – sko-
lu, bijām veikuši ap 14 kilometrus. 
Balvā bija iespēja redzēt sen nere-
dzēto skolu.

Bērni teica, ka tādā pārgājienā 
varētu iet katru nedēļu. Tiklīdz si-
tuācija mūsu novadā atkal stabili-
zēsies, noteikti iesim atkal.

Svaigs gaiss un smaidīgi ceļa-
biedri dzīvei piedod gaišākas krā-
sas!

Ejam pretī 
pavasarim

zAne ŠteinberGA, proJektA  

koMunikāciJAs koordinAtore

Esam uzsākuši projektu ”Dodiet 
ceļu! Jaunieši!” Jaunietim, kurš vēl 
tikai iepazīst sabiedrībā valdošās 
normas un noteikumus, kurš vēl ne-
pārzina lēmumu pieņemšanas pro-
cesu, ir viegli apjukt šajā ceļu kartē 
“Kā būt aktīvam sava novada iedzī-
votājam?” Pētījumi rāda, ka iespējas 
iesaistīties ir, bet jaunieši tās neiz-
manto. Kāpēc? To mēs vēlamies no-
skaidrot un mainīt.     

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” 
ir komplekss projekts, kas ietver 11 
savstarpēji saistītas aktivitātes, ku-
ras tiks radītas ar mērķi uzlabot jau-
niešu līdzdalības iespējas Latvijas 
lauku reģionos, lai viņi būtu pārlie-
cinātāki par savu spēju ietekmēt lē-
mumus savā novadā un justu lielāku 
piederību Latvijai. Vairākas projek-
ta aktivitātes tieši iesaista jauniešus, 
taču projekta galvenais uzdevums ir 
sekot līdzi jauniešu līdzdalības pro-
cesam, analizēt to, lai uzlabotu jau-
natnes politiku Latvijas reģionos. 

   Mēs vēlamies, lai lauku jauniešu 
acīs ceļi uz aktīvu līdzdalību savā 
novadā būtu labāk saskatāmi, glu-
dāki, lai šī līdzdalības pieredze vi-
ņiem radītu gandarījumu, lai viņi 
vēlētos nākotnē uzņemties arvien 
lielākas un nozīmīgas pilsoniskas 
iniciatīvas.

12. martā veiksmīgi tika aizvadī-
ta pirmā nodarbība no semināru 
cikla “Ceļa zīmes līdzdalībai’’.

Semināru cikls tiek rīkots ar mēr-
ķi, kas palīdzētu jauniešiem orien-
tēties viņu līdzdalības iespējās un 
gūtu motivāciju un prasmes paši sa-
vām iniciatīvām. 

Pirmajā daļā jauniešus un viņu 
mentorus uzrunāja projekta ‘’Do-
diet ceļu! Jaunieši!’’  vadītāja Gun-
dega Jēkabsone un projekta satura 
metodiķe, izaugsmes trenere Randa 
Ķeņģe.     

Otrajā nodarbības daļā dalībnie-
ki tika sadalīti divās grupās - vienā 
grupā jaunieši, bet otrā -  mentori. 
Ar jauniešiem strādāja biedrības 
“Piedzīvojuma gars’’ indivīdu izaug-
smes treneris Atis Ķenģis, kurš mo-
tivēja jauniešus iesaistīties un orga-
nizēt iniciatīvas savā ciemā, kas risi-
nātu jauniešu vajadzības. Jaunieši  
pētīja  “Pumpurs’’ projektu pietei-

kumus, dalījās ar savām projektu 
idejām un daudz izmantoja Mural 
tāfeli. 

Savukārt ar mentoriem strādāja 
biedrības ‘’Piedzīvojuma gars’’ ko-
mandu izaugsmes trenere Ilze 
Bergmane. Tika diskutēts par to, 
kādas ir lomas darbā ar jauniešiem, 
kā būt vienā komandā ar jaunie-
šiem, kas ir mentorings - kā darīt 
un kā labāk nedarīt. 

Projektu finansiāli atbalsta Nor-
vēģija, Islande un Lihtenšteina. Ei-
ropas Ekonomikas zonas un Norvē-
ģijas granta apjoms 105 000 eiro. 
Projekta mērķis ir stiprināt demo-
krātijas kultūru Latvijā, integrējot 
Norvēģijas pieredzi, attīstot jaunie-
šu spējas ietekmēt lēmums savos 
reģionos un vietējo pašvaldību spē-
ju iesaistīt jauniešus pilsoniskajā 
līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu adminis-
trē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo 
iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekono-
mikas zonas un Norvēģijas finanšu 
instrumentu programma, kas Latvi-
jā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. 
gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko 
sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību 
un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupu spējas.

Sācies projekts “Dodiet 
ceļu! Jaunieši!’’ 

viktoriJA MAļukovA,  
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11.Valkas mazpulcēni ziemas 
mēnešos aktīvi piedalījās zīmēša-
nas konkursos, kuros ieguva arī 
balvas. 

Sevišķi ražīgs bija janvāris, kad 
vienlaikus piedalījāmies divos kon-
kursos.  Valkas novada laikraksta 
“Ziemeļlatvija” izsludinātajā zīmē-
jumu konkursā “Uzzīmē ziemas 
prieku!, katram dalībniekam vaja-
dzēja attēlot, kā tiek pavadīta zie-
ma un kas rada prieku ziemā. Kon-
kursā pavisam kopā bija iesūtīti 
232 zīmējumi ne tikai no Smilte-
nes, Valkas un Strenču novadu jau-
najiem māksliniekiem, bet arī no 
Valmieras, Salaspils, Daugavpils, 
Naujenes un citām Latvijas tuvām 

un tālām vietām.
Starp konkursa uzvarētājiem arī 

Valkas mazpulcēns Emīls Ozols, 
kurš balvā ieguva jauku pasaku 
grāmatu. Tā kā ziema tā pa īstam 
vēl negrib atkāpties gaidītā pavasa-
ra priekšā, Emīlam būs drēgnajos 
vakaros jālasa pasakas. 

Otrs konkurss bija par kaķiem. 
To izsludināja “Kaķu sēta” Preiļos. 

Lai gan temats bija “Janvāra ka-
ķis”, mazpulcēni zīmēja, gleznoja 
un veidoja kolāžas, kurās attēloja 
savus mājas mīluļus visdažādākajās 
situācijās. Arī šajā konkursā kon-
kurence bija sīva, bet pie lielākām 
vai mazākām balviņām tika katrs. 

Mazpulcēni ar nepacietību gai-
da un labprāt piedalās dažādos 
konkursos, kur var radoši izpaus-
ties!

Radošums arī katram 
savās mājās!

AritA AndendorFA,  
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pēdojam mežā
Ievērojot valstī noteiktos epide-

miloģiskos  ierobežojumus, 18. feb-
ruārī devāmies meža ekspedīcijā 
“Pēdojam mežā”. Kā vienmēr -  sau-
le spīdēja spoži, jo mazpulcēni de-
vās dabā, šoreiz - mežā. 

Mērķis bija vērot un izzināt tu-
vākās apkārtnes mežu ziemā. Kādas 
pēdas tur var sastapt? Kādi dzīvnie-
ki pēdo pa Uguņciema mežiem? 
Kādi ir pēdu raksti sniegā.?

Secinājums - pēdu daudz. Dzīv-
nieki, kas atstājuši savas pēdas,  ir 
brieži, stirnas, zaķi, lapsas, alnis, 
suņi, kaķi. 

Neparastas pēdas, ko dzīvnieki 
atstāj, ir barības meklēšana mežā 
ziemā. Bija sagatavots arī mazais 
tests mazpulcēniem, kurā  jāatpa-
zīst dzīvnieku pēdas. Lai sasildītos, 
izspēlējām pasaku “Vecīša cimdiņš”, 
kur visi dzīvnieciņi, kas iegāja cim-
diņā, kārtīgi izdejojās! 

Mazpulcēniem bija lieliska mā-
cība, kā doties ziemas pārgajienā. 
Sasniedzot galamērķi,  visi sildījās 
ar siltu tēju un pašgatavotajām 

Upesgrīvas mazpulks 
vēro dabu

sviestmaizēm. Mazpulcēni paši 
mācījās rūpēties par uzdotiem pie-
nākumiem. 

esam labākie  
piekrastes vērotāji!

2. martā pārstāvji no Latvijas 
Zaļās Kustības ieradās Upesgrīvas 
pamatskolā, lai mūs sveiktu ar ie-
gūto pirmo vietu Piekrastes vērotā-
ju (Coast Watch) projektā. Tikša-
nās notika, ievērojot  noteiktos 
pulcēšanas ierobežojums. Tās  lai-
kā tika apspriesta arī turpmākā sa-
darbība.    

Liels ir prieks un gandarījums 
par paveikto darbu, vērojot mūsu 
Upesgrīvas jūrmalas piekrasti.

 Pārgājienā devāmies 15. oktobrī. 
Mazpulcēni sadalījās divās koman-
dās, kurām,  ejot pa piekrasti, bija 
jāpēta un jāvēro. Pēc pārgājiena da-
lībnieki aizpildīja piekrastes vērotā-
ju anketas, kopīgi ar vadītāju izvei-
doja prezentāciju, kura tika iesūtīta 
konkursa organizatoriem. 

Pārgājienā vērojām, kā ūdens bi-
ja atkāpies no krasta. Tika mērīta 
temperatūra piekrastē un izdarīti 
secinājumi, ka jūras ūdens ir siltāks 
nekā zemsedze liedagā.  
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