
Ziemeros top āra 
lasītava  

                                    6. lpp.

Bārbeles  
mazpulks atjauno 
takas uz tūrisma 
objektiem          
                        5. lpp.

Izauguši Latvijai! 
Arī Jānis no  
Anneniekiem 
                       9. lpp.

 pavasaris, vasara 2021Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts Kārķos šovasar 
zied mazpulka 
sapņu dobe    
                        4. lpp.

Vadītāji gūst  
iedvesmu  
Latgalē                                                                                                                                               
             14.–16. lpp.                      

LAIKRAKSTS ĪSTENOTS IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES  
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS  

2021.–2023. GADAM PROJEKTA “AUGSIM 
LATVIJAI!” FINANSĒJUMA IETVAROS.

GundeGA JēKABsone,  

LAtVIJAs MAZpuLKu pAdoMes 

prIeKšsēdētāJA  

17.-19. jūnijā notika 5. Latvijas 
Lauku kopienu parlaments, kurā 
piedalījās arī Latvijas Mazpulku pār-
stāves Gundega Jēkabsone, Ilze 
Jukņēviča, Ilze Kļava un Žanete Spa-
le. 

Latvijas Lauku kopienu parla-
ments notiek reizi divos gados, un tā 
mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus ri-
sinājumus, kā arī jaunas iespējas 
lauku attīstībai.

Šajās trīs dienās piedalījāmies da-
žādās diskusijās un sarunās, klausī-
jāmies lieliskus pieredzes stāstus no 
kopienu līderiem, radošiem uzņē-
mējiem, jaunienācējiem laukos, paš-
valdību un ministriju pārstāvjiem, 
antropologiem un citiem.

Mēs, Latvijas Mazpulku pārstāvji,  
īpaši uzsvērām jaunatnes lomu lau-
ku attīstībā. No vienas puses, jaunat-
ne ir brīnišķīgs, radošs, entuziasma 
un enerģijas bagāts resurss lauku at-
tīstībā. Jaunie uzņēmēji ienāk laukos 
ar inovatīvām idejām.

No otras puses – ja lauku ciemā ir 
jaunieši un jauni ļaudis izvēlas šo 
ciemu par savu dzīvesvietu, tas no-
teikti ir rezultatīvs rādītājs tam, ka 
šajā pašvaldībā un ciemā viss ir kār-
tībā – infrastruktūra, pakalpojumi 
un sociālā vide ir labi sakārtoti.

Ļoti daudzās diskusijās izskanēja 
digitalizācijas nozīme lauku attīstī-
bā. Un pandēmija jo īpaši pierādīja 
to, ka digitalizācija ir nozīmīgs re-
surss lauku attīstībai. Ne viens vien 
darba devējs un darbinieks ir sapra-
tis, ka var dzīvot Latvijas laukos un 
strādāt jebkur pasaulē. Arī Mazpul-
ku birojs ir iemācījies strādāt attāli-
nāti, un mūsu Žanete, Mazpulku 
sabiedrisko attiecību speciāliste, no 
Rīgas ir pārcēlusies dzīvot uz Sinoli 
un lieliski rūpējas par mazpulku sa-
biedriskajām attiecībām, vienlaikus 
iesaistās vietējās kopienas aktivitā-
tēs, kopā ar citiem jauniešiem rīko 
talkas, svētkus un citas aktivitātes.

Tāpat jau laukos dzīvojošajiem 
digitalizācijas attīstība ir devusi līdz 
šim nesasniedzamas iespējas. Tik 
daudz lauku ļaudis pēdējā gada laikā 
ir varējuši piedalīties dažādos semi-

nāros, apmācībās, pat studēt attāli-
nāti, kas citādi no laukiem nebūtu 
iespējams.

Mazpulkos pandēmijas laikā 
esam ieviesuši attālinātas mazpulku 
vadītāju sapulces, seminārus, esam 
izveidojuši mazpulcēnu padomi, tā-
dējādi sperot būtisku soli augšup pa 
līdzdalības kāpnēm. Arī kopumā sa-
biedrībā redzam, ka tiešsaistes pras-
mes ir būtiski palielinājušas iedzīvo-
tāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. 
Dažādu ministriju rīkotās diskusi-
jās, sapulcēs un apspriedēs nekad 
agrāk  nav bijis tik daudz dalībnie-
ku, jo īpaši no laukiem.

Mēs visi laukos esam lielu pārmai-
ņu priekšā – pašvaldību reforma fi-
ziski lēmējvaru padarīs tālāku no ie-
dzīvotājiem, tomēr arī šajā jomā tieši 
digitalizācija varu var tuvināt iedzī-
votājiem. No mums visiem kopā būs 
atkarīgs, cik iekļauti mēs jutīsimies 
jaunajos novados. Vai atsauksimies 
tad, kad mūs aicinās, vai pieprasīsim 
tad, kad mūs kas neapmierinās, vai 
iesim ar priekšlikumu un darīsim ko-
pā, lai uzlabotu dzīvi savā ciemā? 

“Reforma nedrīkst radīt sajūtu 

vietējās kopienās, ka tās nespēj ie-
tekmēt pašvaldību lēmumus,” savā 
uzrunā teica Valsts prezidents Egils 
Levits.

Mēs ļoti ceram, ka mazpulkos iz-
aug aktīvi un atbildīgi savu kopienu 
iedzīvotāji, kas apzinās, ka drīkst un 
vajag iesaistīties lēmumu pieņemša-
nā par sava ciema attīstību, par jau-
natnes vajadzību risināšanu, un paši 
iesaistīsies sava ciema attīstības jau-
tājumu risināšanā jau tagad un nā-
kotnē.

Visbeidzot Kopienu parlaments 
norisinājās brīnišķīgā Latvijas vietā 
– Stāmerienas pilī. Mums bija inte-
resanti vērot pieredzi, kā tiek rīkots 
šis pasākums. Būtībā tas bija lieliski 
organizēts hibrīdpasākums – daļēji 
klātienē un daļēji tiešsaistē. Piedalo-
ties klātienes diskusijās, mums pir-
mo reizi bija jāuzrāda Covid-19 ser-
tifikāts. 

Ļoti iespējams, ka nākotnē arī 
Mazpulkos vismaz daži pasākumi 
būs jārīko gan tiešsaistē, gan klātie-
nē. Šī pieredze mums noderēs!

Veidosim kopā ideālos Latvijas 
laukus!

5. Latvijas Lauku kopienu parlaments

uZsāKot JAuno 2021./22. MācīBu GAdu, LAtVIJAs MAZpuLKI noVēL
ZInātKārI, uZcītīBu un MērķtIecīBu sKoLēnIeM, dZīVesGudrīBu un rAdošuMu pedAGoGIeM, 

pAcIetīBu un sIrdsMIeru VecāKIeM, VeseLīBu un drošu MācīBu VIdI VIsIeM, Atrodot LAIKu Arī 
BrīVprātīGAJAM dArBAM un ārpussKoLAs AKtIVItātēM neVALstIsKAJās orGAnIZācIJās!
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Lieliski, brīnišķīgi, forši!
GundeGA JēKABsone, džūKstes 

MAZpuLKA VAdītāJA

Vasaras pašā karstākajā brīdī 
Džūkstes un Slampes mazpulku 
jaunieši satikās “Dzīves skolā Gei-
dās”. Pasākuma mērķis bija nefor-
mālā veidā  veicināt jauniešu sa-
darbības prasmes, motivāciju un  
interesi par dažādiem mācību 
priekšmetiem. 

Pirmo meistarklasi mums vadī-
ja Līga Reitere. Vargans - sens vi-
kingu mūzikas instruments, kas 
skaņu rada sadarbībā ar mūsu 
ķermeni. Ritms, skaņa, kultūra un 
fizika ir tas, ko māca vargana 
stāsts. 

Vēlāk Līga Reitere mūs aicināja 
sameklēt dažādus savvaļas augus 
tuvējā apkārtnē, un par pārsteigu-
mu paši sev apmēram pusstundas 
laikā Geidu sētā atradām 60 dažā-
dus savvaļas augus. Mācījāmies tos 
atpazīt un izveidojām augu alfabē-
tu. Pārsteidzoša bioloģiskā daudz-
veidība!

Lindas Mednes vadībā mēs at-

tīstīstījām komandas sadarbības 
prasmes. Bet, kā jau tas vasaras 
karstākajā dienā gadās, - saliedējā-
mies ar ūdens palīdzību pavisam 
slapji!

Savukārt nakts trasītē ķermeni 
stiprināt un prātu asināt mūs aici-
nāja Agnese Smiļģe. Izbaudījām 
pārgājienu ar uzdevumiem caur 
viļņojošiem labības laukiem, gar 
šalcošu mežu, bet gaismiņas mums 
spīdināja dzīvnieku acis. 

Mazpulku brīvprātīgā Grēta Au-
ziņa mūs ieveda improvizācijas te-
ātra pasaulē. Improvizācijas pras-
mes noderēs gan mazpulku pro-
jektu aizstāvēšanā, gan skolas un 
citās aktivitātēs. 

 Kāpēc dažreiz balons pārplīst, 
bet citreiz nē? Kāpēc viens kuģis 
notur vairāk akmeņu, bet cits ma-
zāk? Šos un citus fizikas likumus 
dažādās spēlēs mums palīdzēja iz-
prast Arta Blumberga. 

Bet visi kopā mēs plānojām nā-
kamo projekta aktivitāti – ceļoju-
mu uz Vidzemi. 

Pasākuma izvērtējumā aicināju 

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.

jauniešus vienoties par vienu vār-
du, kas raksturo šo pasākumu. Ne-
izdevās! Vienojāmies par trim vār-
diem: “ Lieliski, brīnišķīgi, forši!”

Atkalredzēšanās prieks mazpulkos!
GundeGA JēKABsone,  

LAtVIJAs MAZpuLKu pAdoMes prIeKšsēdētāJA

Šķiet, ka esam pavadījuši smagāko ziemu savā 
pieredzē. Vismaz mēs, jaunākā paaudze! Es ļoti, 
ļoti ceru, ka smagākais mums ir garām! Vasara 
aizsākās ar satikšanos klātienē!  Šogad tā ir jo īpa-
ši emocionāla!

Līdz šim man ir laimējies būt trijos klātienes 
pasākumos. 

Jūnija sākumā Valdemārpils un Upesgrīvas 
mazpulki tikās ģimeņu pasākumā Laumu dabas 
parkā. Tur es piedzīvoju tādu rimtu un harmonis-
ku, mierpilnu prieku būt dabā, kopā ar draugiem. 

Mana - Džūkstes un kaimiņu - Slampes maz-
pulku kopīgo pasākumu jūlija vidū jaunieši rak-
sturoja ar trim vārdiem - lieliski, brīnišķīgi, forši! 
Un es jūtos tieši tāpat! 

Savukārt seminārs  “Ceļa zīmes līdzdalībai” manī 
atstājis iedvesmu un ticību, ka mums galu galā izdo-
sies. 

Es zinu, ka pēc pavisam garas pauzes pārgājie-

nā gar jūru ir saticies mūsu brīvprātīgo Rīgas  klu-
biņš. Tas  bijis saliedējošs un atkalredzēšanās prie-
ka pilns. 

Vakarā, kad rakstīju šo rakstu, biju ceļa jūtīs uz 
mazpulku vadītāju pieredzes un iedvesmas braucie-
nu Latgalē. Es jau zināju, ka tas mūs visus uzlādēs, 
sniegs mums iedvesmu un enerģiju visai nākamajai 
sezonai. Tā arī notika!

Kad Jūs saņemiet šo avīzi, augusts būs jau ie-
griezies pasākumu virpulī, un septembri mēs sa-
gaidīsim noguruši un laimīgi. Pa to laiku būs iz-
auguši mazpulcēnu lielie un mazie ķirbji un citi 
dārzeņi. Visi kopā svērsim un izvērtēsim gada 
darbus.

Lai mums visiem daudz satikšanās prieka mir-
kļu, kas palīdz, motivē un iedvesmo, veicot tos 
neredzamos, dažkārt  garlaicīgos, bet ļoti nozīmī-
gos, izaugsmi veicinošos darbus, mums - pie do-
kumentiem un politiskās diskusijās, mazpulcē-
niem - cīnoties ar nezālēm un projektu veidla-
pām! 

Uz tikšanos! Latvijas Mazpulku delegācija 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā.
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MārA KrAuLe,  808. puZes  

MAZpuLKA VAdītāJA

Šogad 16. martā 808.Puzes maz-
pulks atzīmēja 20 gadu jubileju 
kopš tā atjaunošanas 2001. gadā. 

Tajā gadā Puzes pamatskolas di-
rektore, vēstures skolotāja Nellija 
Sileviča kopā ar nelielu interesentu 
grupiņu projektu nedēļas laikā 
meklēja atbildes uz jautājumu “Kas 
ir mazpulki?”. Kas gan viņu pamu-
dināja izvēlēties šādu tēmu? Atbil-
de ir zināma. Direktores radinieki 
strādāja Druvas vidusskolā un aiz-
rautīgi bija stāstījuši par Druvas 
mazpulka vadītājas Ilzes Kļavas 
veikumu. Projekta prezentācija 
sniedza izsmeļošu atbildi uz jautā-
jumu “Kas ir mazpulki?”, un bija 
skolēni, kas vēlējās kļūt par maz-
pulcēniem. Direktore aicināja ma-

ni kļūt par mazpulka vadītāju, jo 
tolaik, kaut arī biju vācu valodas 
skolotāja, vadīju darbus skolas iz-
mēģinājumu lauciņā. Piekritu kādu 
laiku veikt šo darbu. Sazinājāmies 
ar Ilzi Kļavu, viņa sniedza konsul-
tāciju par nepieciešamajiem doku-
mentiem un veicamajiem darbiem, 
jo projektu pieteikumu iesniegša-
nas brīdis vairs nebija tālu.   
  Puzes pagastā reiz bija divas pa-
matskolas, un abās darbojās maz-
pulki. 2.pamatskolā darbojās 808. 
Puzes mazpulks, un tā kā lielākā 
daļa no jaunajiem mazpulcēniem 
2001.gadā dzīvoja Ameles pusē, 
kādreizējā šīs skolas teritorijā, ne 
mirkli nešauboties, atjaunotajam 
mazpulkam izvēlējāmies šo intere-
santo kārtas numuru. 

Šajos gados neesam paveikuši 
diženus darbus, bet pavisam nema-

nāmi un neuzkrītoši esam veidoju-
ši savas tradīcijas, sējuši un stādīju-
ši, kopuši un vērojuši, priecājušies 
par labāku ražu un skumuši par 
neražas gadiem, bet galvenais – tu-
vākajā apkārtnē vienmēr atgādinā-
juši par mazpulku organizāciju 
Latvijā.

Katru gadu atceramies 1991. ga-
da barikāžu dalībniekus. Pavasaros 
vērojam gājputnu atgriešanos, vai-
rākas reizes esam piedalījušies stār-
ķu skaitīšanas darbā, veicam dabas 
novērojumus. Lieldienās krāsojam 
olas, gatavojam dekorus un cildi-
nām Lieldienu tradīcijas, stādām 
kokus Meža dienās. Ar interesan-
tām pašu gatavotām dāvanām un 
apsveikumu kartītēm mazpulcēni 
sveic vecākus Mātes un Tēva die-
nās. 

Vasarā visi mazpulcēni līdzās sa-

viem projektu pienākumiem sa-
ņem kopīgu uzdevumu, un tā vai-
rākkārt ir audzētas saulespuķes, 
ķirbji, lai varētu piedalīties novada 
Ķirbju festivālā, pupiņas, dālijas.

Ik gadus vasarā notiek mūsu tra-
dicionālais nakts pārgājiens, kurā 
iepazītas dažādas pagasta vietas, un 
pārgājienu bieži vien vada vecāki, 
veiksmīgi dažādojot tā norisi.

Daudzi mācību gadi iesākās ar 
līdzdalību Ventspils novada Pagas-
tu dienās Ventspilī. Tad mazpulcē-
ni ik gadus piedāvāja pilsētniekiem 
izaudzēto ražu vai pašu gatavotās 
dāvaniņas un konditorejas izstrā-
dājumus, arī sēnes un ogas.   Ce-
rams, ka šī tradīcija reiz varēs at-
griezties.

Ikgadēja ir līdzdalība Lāčplēša 
dienas un 18.novembra svētku pa-
sākumos pagastā un Ventspilī. 

14.novembrī mazpulcēni piedalījās 
J. Rubeņa fonda rīkotajā atceres pa-
sākumā un lāpu gājienā piemiņas 
vietā mežā pie Ilziķa ezera.

Ziemassvētku dekoru un apsvei-
kumu gatavošana, piparkūku cep-
šana pieder pie gada noslēguma 
darbiņiem, kad sveicam pagasta 
vientuļos pensionārus un represē-
tos pagasta iedzīvotājus.

Pēdējos gados priecājamies par 
interesanto sadarbību ar Valde-
mārpils un Upesgrīvas mazpul-
kiem. Mūsu jubilejā saņēmām lielu 
pārsteigumu - mīļas dāvanas no 
draugiem.

Kas gan ir tas spēks, kas mani 
pašu vēl notur šajā darbā? Tā ir 
manu mazpulcēnu un viņu vecāku 
atsaucība, kā arī iespēja satikties ar 
brīnišķīgiem cilvēkiem - daudziem 
mazpulku vadītājiem visā Latvijā.

Atjaunotajam Puzes mazpulkam – jau 20 gadi!

Ceļa zīmes līdzdalībai
LAILA ZupA, proJeKtA  

AKtIVItāšu KoordInAtore

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši” 
ietvaros divos Latvijas reģionos 
notika aktivitāte “Ceļa zīmes līdz-
dalībai”  . 

19. jūlijā daļa projekta dalībnie-
ku tikās Saldus novadā, Oskara 
Kalpaka muzeja un piemiņas vietā 
“Airītes”. Mācībās piedalījās jaunie-
šu grupas no Brocēnu, Upesgrīvas, 
Valdemārpils un Irlavas mazpul-
kiem un Ezeres mazpulka “Asni”, 
kā arī  viņu mentori, 

20. jūlijā Alūksnes pils pagalmā 
tikās un mācībās piedalījās jaunie-
šu grupas un viņu mentori no 
Alūksnes novada 29.Ziemeru, 
Strautiņu, 196. Bejas un Sējas maz-
pulka, Alūksnes mazpulka “Pa-
Galms” un  Alūksnes ģimnāzijas 
mazpulka “Zīle”.

Mācību mērķis bija paaugstināt 
savu un komandas motivāciju un 
ieraudzīt jaunas iespējas sava pro-
jekta attīstībai. 

Mācības vadīja Randa Ķeņģe, 
un to laikā tika izmantota Volta 

Disneja daiļrades stratēģijas tehni-
ka. Dalībnieki iejutās sapņotāja, 
reālista un kritiķa lomās, lai attīstī-
tu savus projektus. Aktivitātes no-
rises laikā jaunieši nonāca pie da-
žādiem risinājumiem un papildi-
nājumiem, kas uzlabotu projekta 
ideju, un saplānoja konkrētākus 
uzdevumus projekta procesam.

 Pēc tam jaunieši prezentēja sa-
vus projektus, un mentori tos pa-
pildināja ar ieteikumiem. Tālāk 
dalībnieki vērtēja savas dzīves 
prioritātes un sava projekta reali-
zēšanas ietekmi. 

Dalībnieki spēlēja arī neformā-
lās izglītības spēles un izvērtēja 
mācības. 

Lūk, dalībnieku vērtējums par 
to, ko viņi  ņems līdzi no aktivitā-
tes:  

-  iedvesmu turpināt iesākto;
- V. Disneja tehnikas ideju: vis-

pirms sapņošu, tad realizēšu;
- prieku un omulīgu mirkli, ko-

municējot ar citiem;
- jaunu pieredzi, iegūtās zināša-

nas;
- lielu prieku piedalīties sevi iz-

zinošās un iedvesmojošās aktivitā-
tēs.

 Projekts “Dodiet ceļu! Jaunie-
ši!” ir komplekss projekts, kas ie-
tver 11 savstarpēji saistītas aktivi-
tātes, kuras tiks īstenotas ar mērķi 
uzlabot jauniešu līdzdalības iespē-
jas Latvijas lauku reģionos, lai viņi 
būtu pārliecinātāki par savu spēju 
ietekmēt lēmumus savā novadā un 
justu lielāku piederību Latvijai. 
Vairākas projekta aktivitātes tieši 
iesaista jauniešus, taču projekta 
galvenais uzdevums ir sekot līdzi 
jauniešu līdzdalības procesam, 
analizēt to, lai uzlabotu jaunatnes 
politiku Latvijas reģionos.

Projektu finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina, un Norvē-

ģija, caur EEZ un Norvēģijas 
grantu programmu “Aktīvo 

iedzīvotāju fonds”.

Pirmie mazpulcēni pēc Puzes mazpulka atjaunošanas. Palīdzējām dižkokam.
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Mazpulcēnu ozoliņi aug Puzes Mežaparkā
MārA KrAuLe

2017. gadā Puzes pamatskolas 
skolēni pie skolas iesēja ozolzīles 
ar domu, ka 2018. gadā tās sadīgs, 
un jaunie ozoli būs skolēnu dāva-
na Latvijas simtgadei. Pavasaris 
pienāca ar nepatīkamu pārsteigu-
mu - nebija izdīgusi neviena ozol-
zīle. Varēja vainot izmantoto sēk-
las materiālu, bet ticamāks šķita 
viedoklis, ka rūpīgi iesētās ozolzī-
les kļuva par ziemas barības krāju-
mu kādam grauzējam.

2018. gada rudenī bija bagāta 
ozolzīļu raža. 808.Puzes mazpulka 
dalībnieki atkārtoja ozolzīļu sēša-
nu, bet šoreiz manā dārzā. Mūsu 
darbs vainagojās panākumiem, 
mazie ozolu stādiņi sadīga. Šogad 
tie jau bija paaugušies, un mēs no-
lēmām tiem sameklēt piemērotu 
vietu Puzes pagastā, lai tos iestādī-

tu un tie kļūtu par mazpulka 20 
gadu jubilejas simboliem.

Kopā ar Puzes pagasta pārval-
des vadītāju Santu Šēniņu un 
mazpulka ilggadējo atbalstītāju, 
Latvijas Valsts mežu Rindas iecir-
kņa mežkopi Gunti Cīruli  izvēlē-
jāmies ozoliņu iestādīšanas vietas 
Puzes Mežaparkā.

Darbu paveicām maija sākumā. 
Puzes Mežaparks nu kļuvis par 18 
ozoliņiem bagātāks, visi jau skais-
ti sazaļojuši, un ļoti ceru, ka tie 
izaugs un gadu gaitā vēstīs par to, 
ka dīguši no Latvijas simtgades 
gadā salasītajām ozolzīlēm. 

Paldies atbalstītājiem, paldies 
vecākiem par palīdzību, priecājos, 
ka darbs ir paveikts un tā būs pa-
liekoša vērtība, ko 808.Puzes 
mazpulka mazpulcēni atstās pa-
gastā savas 20 gadu jubilejas ga-
dā.

MārA KrAuLe 

Viena no 808.Puzes mazpulka 
tradīcijām ir nakts pārgājiens. Arī 
šī vasara nav izņēmums, un maz-
pulcēni kopā ar vecākiem, brāļiem 
un māsām devās kopīgā pasāku-
mā, kur braukšana ar mašīnām mi-
jās ar dažādām aktivitātēm un pār-
vietošanos pa meža ceļiem. Pužiņi 
jau divpadsmito reizi devās šādā 
pārgājienā un šogad iepazina ne-
lielu stūrīti Ances pagastā. 

“Smilkšos” pārgājiena dalībnie-
kus uzņēma darbīgā Grīnvaldu ģi-
mene, kas meža vidū, Stendes upes 

ielokā iekopusi skaistu sētu. Saim-
niece Ilze pastāstīja par paveikto, 
parādīja savu saimniecību, dalījās 
pieredzē par tomātu un ķiploku 
audzēšanu. 

Daudz prieka mazpulcēniem sa-
gādāja senās kāpas Ierkalnā. Pār-
vietošanās pa smilšu kalniem un  
skriešanas sacensības raisīja patie-
su jautrību.

Pārgājiena laikā mazpulcēni vei-
ca dažādus uzdevumus, spēlēja 
spēles, piedalījās sportiskās aktivi-
tātēs, sagatavoja apsveikumus, de-
joja un izbaudīja satikšanās prie-
ku.

Nakts  
pārgājiens Ancē

Solījuma svētki Sūnu mazpulkā
dAInA KALVe, 748. sūnu  

MAZpuLKA VAdītāJA 

 Laikā, kad mostas daba, arī Latvijas Mazpulki pošas jaunajam darba 
cēlienam.  10. maijā 748. Sūnu mazpulks kļuva kuplāks par 12 jauniem, 
aktīviem mazpulcēniem. Svinīgā solījuma svētku laikā viņi to nodeva  
un saņēma nozīmītes ar zaļo Laimes lapiņu, kas simbolizē četras vērtības 
- labu sirdi, čaklas rokas, asu prātu un stipru veselību.   

Labus vārdus jaunajiem mazpulcēniem teica Sūnu pamatskolas direk-
tore Inese Ziediņa, 3. klases audzinātāja Sandra Sondore Vanaga un 
Krustpils novada deputāts Kārlis Stars. Kārlis novēlēja mazpulcēniem, 
lai par padarīto darbiņu mazpulkā priecātos ne tikai skola un vecāki, bet 
arī paši mazpulcēni. Savukārt skolas direktore mazpulcēniem dāvināja 
mapes un pildspalvas ar skolas logo, lai projektu rakstīšana un realizāci-
ja ir veiksmīga. 

Pēc svinīgās daļas vecākie mazpulcēni bija noorganizējuši spēles un 
dažādus uzdevumus. Visi atpūtāmies dabā un cepām desiņas ugunsku-
rā.

Ko jaunie mazpulcēni sagaida no darbošanās mazpulkos? 
Toms vēlas braukt ekskursijā, Krišjānis - doties pārgājienā, Sofija grib 

uzzināt daudz jaunas informācijas. Gati interesē konkrētas zināšanas par 
dabu, Samantu  - par augiem. Melanī vēlas veidot dažādu darbu izstādes, 
bet Ārons grib ātrāk rakstīt un realizēt projektus. 

Mazpulcēni, mēs jums vēlam izturību, darba prieku, veselību, daudz 
jaunu un spīdošu ideju!
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Bārbeles mazpulka darbīgā vasara 
VoLdeMārs BArens, BārBeLes  

MAZpuLKA  VAdītāJs 

Šajā  vasarā  Bārbeles  mazpulkā 
īstenojām grupas  projektu  “Tū-
risma  takas  sakārtošana  uz  Pil-
veru  pilskalnu” . Tā  kā  pilskalns  
un apkārtējais   mežs  pieder  vai-
rākiem privātīpašniekiem, pēc  
veiktajiem meža  ciršanas  darbiem 
taka  bija  sapostīta.  Mazpulcēni  
trīs  talkās  veica  takas  atjaunoša-
nu uz  pilskalnu un atjaunoja  
“Bebru  taku” līdz  Misas  upei. 
Pilskalns  atrodas  6 km  no  Bārbe-
les, tādēļ  uz turieni  devāmies  ar  
velosipēdiem. 12.gadsimtā  Pilve-
ru  pils  atradās zemgaļu  Upmales  
valstiskajā  veidojumā, kuras centrs  
bija  Mežotnē. Pēc grupas  projekta  
pabeigšanas 16.jūnijā  aktīvākie  
grupas  projekta  dalībnieki  devās  
ekskursijā  uz  Mežotnes  pilskal-
nu. 

Šajā  gadā  lielāku  vērību  pie-
vērsām  pētījumiem mežā. Tika  
veikti  pārgājieni  ziemā, pavasarī,  
un 22. jūlijā  notika  trešā – vasaras  
nodarbība.  Iepriekšējās  nodarbī-
bās  vairāk  pētījām zemsedzi, krū-
mus, ārstniecības  augus, putnus, 
meža  dzīvniekus. 22.jūlija  nodar-
bība  bija  “Čiekuriņa  meža  lauku-
ma  izpēte”.  Mazpulcēnu  grupas  
savā  atzīmētajā  laukumā  izpētīja  
kokus  un krūmus  un aizpildīja  
darba  lapas . Tika  sastādīta viena 
“Koka  pase”. Pēc  tam  mazpulcēni  
“viesojās” pie  skudrām  un veica  
pētījumu. 

Noslēgumā  bija  “Stirnu  buka” 
medības, kuru  medības  ir pašlaik 
atļautas, un tika  baudīti  cepumi  
un  sula .  

Nākamā nodarbība  mežā būs  
par  ēdamām  un  indīgām  sēnēm. 
Rudenī  tiks  apkopots  albums  par  
veiktajiem pētījumiem  mežā.

KrIstīne žILInsKA, sēJAs MAZpuLKA 

VAdītāJA

Sējas mazpulks savu vasaras no-
darbību 14.jūnijā, kā jau ierasts, aiz-
vadīja darbīgi. Tulpju dobi aizpildī-
jām ar samteņu stādiem, kuru ziedi 
mūs priecēs, rudenī  sagaidot skolā.

Skolas parka priedē nolasījām 
jauno čiekuru ražu, lai taptu priežu 
čiekuru ievārījums Ziemassvētku 
dāvanu laikam. Bērni vēroja čieku-
ru krāsas un struktūras pārvērtības 
vārīšanas procesā.

 No leknajiem rabarberu kātiem 
tapa rabarberu kūka “Sapnis,” ko  
par gardu atzinām visi.

Izstaigājām arī skolas meža taku 
un peldējām uz nebēdu dīķītī pie 
skolas.

Visi  bērni ir iesaistījušies grupas 
projektā “Dzīvā augsne,” kura mēr-
ķis ir vērot un salīdzināt augsni da-

Kāda bagāta diena!

žādās Latvijas vietās.
Pēc pusdienām viesojāmies pie 

biškopja Teodora Karlsona, kur vē-
rojām bišu dzīvi tuvplānā un rāmī-
šu sagatavošanas darbu. Iegādājā-
mies vaska rituli, no kura tapa 
skaistas un smaržīgas svecītes.

Bija tik laba gaisotne, ka šķīrā-
mies tikai vakarpusē.  

 Prieks par mūsu jaunajiem maz-
pulcēniem Kristapu un Alenu, kuri 
skolas gaitas uzsāks tikai rudenī, 
bet jau pilntiesīgi iesaistījās maz-
pulkā ar savu čaklo roku darbu.
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ArItA AndendorfA, upesGrīVAs 

MAZpuLKA VAdītāJA, proJeKtA 

AKtIVItāšu KoordInAtore 

Vasara šovasar lutina ar siltajiem 
saules stariem. Tā iesākas ar projek-
ta “Prieks kopā būt!” pasākumu 
ciklu “Prieks kopā būt ģimeniskās 
vērtībās!”. Darba ir daudz, lai šajā 
neparastajā laikā visu varētu orga-
nizēt un plānot, jo apstākļi ir mai-
nīgi, neparedzami. Pasākumu ciklā 
ir paredzētas piecas aktivitātes sešās 
dienās, kurās dalībniekiem un ģi-
menēm dota iespēja sekmēt tradīci-
jas un vērtības ģimenē, gūt jaunu 
pieredzi un piedzīvot neparastus iz-
aicinājumus. Mērķis ir sekmēt sati-
cīgas, prasmīgas un atbalstošas vi-
des veidošanu.

Pirmā aktivitāte notika Laumas 
dabas parkā, kur ģimenēm bija ie-
spēja brīvā atmosfērā izbaudīt par-
ka piedāvātās iespējas. Iepazināmies 
ar parka saimnieku Riekstiņu ģime-
nes pieredzes stāstu, kā paaudžu 
darbs ieguldīts parka tapšanā un 

veidošanā. 
Dalībnieki gida pavadībā iepazi-

nās ar bišu taku un pavēroja bites. 
Ģimenes dienu pavadīja aktīvi un 
izzinoši. Tajās valdīja saliedēta gai-
sotne, uzticība un aktīva darboša-
nās.

Otrajā aktivitātē ģimenes devās 
laivu braucienā pa Abavas upi 17 ki-
lometru garā maršrutā. Daudziem šī 
bija pirmā laivošanas pieredze, brīvā 
laika pavadīšana kopā neierastā vi-
dē, sadarbojoties un izzinot savas 
ģimenes komandas garu. Prieks bija 
dzirdēt no kādas pasākuma dalīb-
nieces, ka vizināties ar laivu ir labāk 
nekā sēdēt telefonā vai mājās skatī-
ties televizoru.

Trešā cikla aktivitāte -  “Saimnie-
ku un saimnieču dienas” - divas die-
nas noritēja Kalmaņu Kalnmaļu ģi-
menes sētā. Dalībnieki darbojās ra-
došās meistarklasēs, bet  brīvos brī-
žus izmantoja, lai spēlētu komandu 
spēles. 

Ģimenes iepazinās ar senču dar-
barīkiem, ar kādiem darbojās dalīb-

Prieks kopā būt!

nieku omes un opīši. Pēc tam visi  pa 
grupiņām gatavoja dažādus ēdienus 
ar mūsdienīgajiem traukiem. Bija 
iespēja salīdzināt, kā mainījusies ik-
diena saimniecēm un saimniekiem 
no pagātnes uz mūsdienām.

 Ēdiena gatavošana brīvā dabā, 
došanās uz mežu pēc makšķerkā-
tiem, kuriem pēc tam stiprinātja klāt 
makšķerauklas , pludiņus un āķus, 
lai dotos uz Lubezeres ezeru pēc kā-
da loma. Ticiet vai nē, bet zivis tika 

noķertas! Liels prieks par kopā dar-
bošanos bija gan bērniem, gan   ve-
cākiem.

Vēl notiks divas aktivitātes, lai ie-
pazītu piejūrā dzīvojošo tradīcijas 
un kultūrvēsturisko mantojumu. 
Mākslas dienā dosimies ciemos pie 
saviem sadarbības partneriem – aiz-
putniekiem. Ģimeņu mākslas plenē-
rā veidosim mākslas darbus. Kopējā 
meistarklasē bērni un vecāki gatavos 
dažādus gardumus. Projekts noslēg-

sies ar pasākuma cikla izvērtējumu.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sa-

biedrības integrācijas fonds no pie-
šķirtajiem Latvijas valsts budžeta lī-
dzekļiem programmas “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” ietvaros. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no  

piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem, programmas 
“Gimenei draudzīga pašvaldība” 

ietvaros.

JānIs BērtIņš, 29.ZIeMeru 

MAZpuLKA VAdītāJs

29. Ziemeru mazpulks un biedrī-
ba “Mēs skolai” realizē kopprojektu 
“Āra lasītava”. Cik tālu mēs esam ti-
kuši ar sadarbības projektu?   
 Laukums lasītavai atrodas pie 
Ziemeru skolas un bērnudārza, jo 
projekta mērķauditorija ir jaunāko 
klašu skolēni un bērnudārza grupi-
ņas.   

Projekta galvenais objekts – “Pa-
saku namiņš uz vistas kājas” ir jau 
gatavs. Namiņā glabāsies pasaku grā-
matas. Tās projekta dalībnieki vasa-
ras garumā savāc no iedzīvotājiem. 

Blakus namiņam atradīsies jau 
vasaras gaitā tapušie soli klausītā-
jiem un soliņš pasaku lasītājam.

Top āra lasītava

ILZe pētersone, 239.Kārķu   

MAZpuLKA VAdītāJA

239.Kārķu  mazpulks, saņēmis 
projekta programmas “Solis iz-
augsmei” atbalstu, ar lielu iedves-
mu un darba prieku realizē projek-
tu “Mūsu sapņu dobe”.

Projekta iecere sākās ar kopīgu 
‘’prāta vētru” par to,  ko mēs varētu 
labu izdarīt, lai tas būtu vērtīgs ie-
guldījums visai sabiedrībai. Tā mēs 
kā suns Funs domājām, domājām, 
līdz izdomājām – tā būs mūsu sap-
ņu dobe, kas priecēs mūs, mūsu 
draugus, garāmgājējus, garām-
braucējus, tūristus un visu sabied-
rību! Vispirms aprunājāmies ar 
Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju, 
kādreizējo mazpulcēnu Pēteri Pē-
tersonu par iespējamo dobes vietu 
un atbalstu. Mums tika ierādīta 
brīnišķīga vieta pašā pagasta cen-

trā pie Zaķa soliņa ceļa Valka – Rū-
jiena malā. 

Vispirms ķērāmies pie rakstu 
darbiem - uzrakstījām projektu 
puķu stādu iegādei. Bija liels prieks, 
ka mūsu ideja tika atbalstīta, un 
darbs varēja sākties!  

Sadarbībā ar vietējo biedrību 
“Ugunspuķe” saņēmām  dārzkopī-
bas speciālista konsultāciju, kā pa-
reizi veidot dobi un ielabot augsni. 
Kārķu pagasta pārvalde sarūpēja 
melnzemi un kūdru. Vairāki pie-
augušie iesaistījās velēnu rakšanā 
un dobes sagatavošanā. Tad sākās 
pats skaistākais – atraitnīšu krāsu 
izvēle, stādu iegāde un stādīšana. 
Jāpiebilst, ka mēs izveidojām ne ti-
kai šo lielo atraitnīšu dobi. Maz-
pulcēni palīdzēja arī izveidot lielo 
dobi pie autobusu pieturas. Šajā 
dobē tika ieklāts ģeotekstils, iestā-
dīti košumkrūmi un skujeņi, arī 

ļoti skaista Serbijas egle, kas turp-
māk augs un priecēs kā pagasta 
Ziemassvētku egle.  Vairs nebūs 
katru gadu svētku priekam mežā 
jāzāģē egle.

Mūsu darbs, kas aizsākās agrā 
pavasarī, turpinās. Katru nedēļu 
mazpulcēni sapulcējas pie savas 
sapņu dobes – ravē, nolasa atraitnī-
tēm noziedējušās ziedkopas, laista 
puķes. Puķu dobe tik ļoti visus prie-
cē un vieno, ka katru reizi darbā ie-
saistās ne tikai mazpulcēni, bet arī 
viņu draugi, draugu draugi, radi,  
un tas ir dzirksteļojošs prieks - būt 
kopā un darīt skaistas, labas lietas.  
  Projekta realizācija ir ne tikai 
idejas materiālā atbalsta labs iz-
mantojums. Tā ir lieliska pieredze 
apgūt jaunas prasmes. Kas to zina, 
varbūt tieši šis projekts un šī vasara 
būs nozīmīga, lai kāds mazpulcēns 
dienās izvēlētos kļūt par dārznie-

Puķu dobe priecē un vieno

ku! Mēs lepojamies ar savu skaisto 
dobi, ar savu pagastu un ar to, ka 
esam mazpulcēni!

 Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Laukumu labiekārtosim augusta 
mēnesī. Darbos piedalīsies arī bied-
rības “Mēs skolai“ dalībnieki. Iece-
rēts pasaku meža motīvs.  Ceram 
arī uz ziedotāju finanšu līdzekļiem.

Projekta vadītājas Evelīna Anna 
Podegrade un Amanda Ksenija Mī-
haļova jau plāno    lasītavas atklāša-
nas pasākumu. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no  

piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem, programmas 
“Gimenei draudzīga pašvaldība” 

ietvaros.
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Iepazīstot vēsturi, ir  iespēja 
būt aktīviem mūsdienās
Artūrs AndreJs MItenBerGs,  

VALdeMārpILs MAZpuLKA dALīBnIeKs

Valdemārpils mazpulcēni ko-
pā ar Upesgrīvas mazpulcēniem 
un Talsu novada Daugavas Va-
nagu grupu 16. jūlijā piedalījās 
Mozuļu kaujas piemiņas pasāku-
mā pie Baltā krusta Latgalē. Mūs 
uzaicināja piedalīties biedrības 
“Daugavas vanagi Latvijā” Talsu 
nodaļas vadītāja Inta Libreiha.

 Brauciena laikā viņa pastāstī-
ja mazpulcēniem par palīdzības 
sniegšanu bijušajiem karavīriem 
un to ģimenēm, par piemiņas 
vietu,  pieminekļu un kapu kop-
šanu.

Bijām pie pašas Krievijas ro-

bežas. Karstā jūlija diena nespēja 
nogurdināt darbīgos mazpulcē-
nus un vadītāju Andu Dzeni. 
Mūsu gatavotais ziedu dekors 
pie Baltā krusta bija pateicības 
simbols latviešu karavīriem, kuri 
krituši 1944.gada 15.-18.jūlijā sī-
vās kaujās Zilupes krastos.

Pasākumā piedalījās Valsts ro-
bežsardzes pārstāvji, Vispasaules 
Daugavas Vanagu priekšsēdētājs 
Aivars Sinka, vietējie Ludzas un 
Rēzeknes novada aktīvisti. Pie-
miņas brīža noslēgumā Zilupē 
tika iemestas ziedlapiņas, kuras 
ievāktas no Kurzemes un Latga-
les ziedu dārziem. Dziedājām 
valsts himnu. 

Viesmīlīgi Ludzā mūs sagaidī-

ja BJC direktore Eleonora Obru-
māne, kura ir arī mazpulka vadī-
tāja. Viņa interesanti pastāstīja 
par Ludzas vēsturi, iepazīstināja 
ar BJC darbu un cienāja ciemi-
ņus ar gardu tēju. Jauka bija teat-
ralizētā ekskursija Ludzas pils-
kalnā ,,Lūcijas nakts pasakas”. Tā 
bija iespēja izceļot pilsdrupas 
caur teikām un aktīvu darboša-
nos.

 Dažādu paaudžu vienotība 
bija nenovērtējama. Paldies par 
patriotisma noskaņas radīšanu 
Valdemārpils mazpulka vadītājai 
Andai Dzenei un Talsu Dauga-
vas Vanagu priekšsēdētājai Intai 
Libreihai!

AGAte eVerItA Betnere, VALde-

MārpILs MAZpuLKA dALīBnIece

… Balts galdauts pland vējā starp 
ābelēm un plūmēm. No dzijas vei-
dotie sarkanbalti bumbulīši līdzi pli-
vinās. Uz galda liekam bērzu tāss ri-
pas. Uz ugunskura kopā ar dāmu 
klubiņa “Skārleta” dāmām vārām 
biešu zupu. Priecīgi mums palīdz 
brīvmāksliniece, aktrise Inese Pu-
dža. Visi esam pacilātā garastāvoklī 
un laimīgi…

Es izjūtu svētku neaprakstāmo 
sajūtu un mīlestību pret savu zemi 
Latviju! Jau otro gadu šie svētki mū-
su mazpulkam ir nedaudz savādāki, 
jo parasti mūsu svētku galdus klā-

jām mūsu mazpulka vadītājas sētā 
un pie tiem aicinājām visus Valde-
mārpils iedzīvotājus, kā arī citus vie-
sus. Sēta vienmēr bija ļaužu pilna. 

Bet šogad gluži tā nevarēja. Taču 
galdu  vadītājas dārzā klājām un 
priecājāmies, ka ar mums kopā ir 
Dāmu klubiņa dāmas. 

Marta kopā ar mammu gatavoja 
želejkūku Latvijas karoga krāsās ar 
baltās šokolādes uzrakstu “Latvija”.   

Bet Raitis, Emīls un Jānis svētku 
galdu klāja savas mājas pagalmā pie 
K. Valdemāra bijušās skolas, Emīlija 
un Nikola - savās, arī Ksenija klāja 
baltu galdautu un aicināja savu ģi-
meni svinēt Latvijas Neatkarības 
dienu.

4. maijs – svētku  
diena mums un jums

Artūrs AndreJs MItenBerGs, 

VALdeMārpILs MAZpuLKA  

prIeKšnIeKs

Man tik ļoti iepatikās māsīcas 
Maijas darbošanās Valdemārpils 
mazpulkā, ka pats pieteicos darbo-
ties mazpulkā 2014. gadā. Toreiz 
mācijos 2. klasē. Aizrāvos ar tomā-
tu audzēšanu, un biju ļoti priecīgs, 
ka pēc projekta aizstāvēšanas maz-
pulkā man bija jādodas savu pro-
jektu prezentēt Kurzemes novada 
projektu skatē.

 Nākamajā gadā mani uzrunāja 
kartupeļu audzēšana, cīnījos ar ra-
vēšanu un kolorādo vabolēm un 
veiksmīgi paveicu arī šo projektu. 

Un tad mazpulka vadītāja ieteica 
iestāties ‘’Trušmīļu skolā’’ . Tas bija 
tik interesants laiks, braucām mā-
cīties uz Lutriņiem pie trušmīļu 
skolas “mammas” Guntas Romu-
les. Jā, mēs tā arī viņu saucām - par 
trušu mammu! Bija nopietnas ap-
mācības mazpulcēniem un vecā-
kiem, mūsu mammas devās uz 
kursiem, lai iestātos Truškopju aso-
ciācijā. Tad mēs “Jaunļobās” saņē-
mām trušus, un es tiku pie Bur-
gundas šķirnes garaušiem. Sākās 
nopietns darbs, lai sagatavotu tru-
šus izstādēm. Man ļoti patika dar-
boties ar trušiem, gādāt sienu, au-
dzēt salātus un pētersīļus, kā arī 
burkānus, lai būtu ar ko barot. Pro-
tams, devu arī spēkbarību un vita-
mīnus. Nepatika, ka viņi pirms iz-
stādēm jāmoka ar potēm. Man iz-
stādēs bija augsti rezultāti  (95.5 un  
95), labākais šķirnes jauntrusis un 
labākā jauntrušu kolekcija. Vairā-
kus pārdevu.

 Un tagad jau otro gadu es rūpē-
jos par Valdemārpils mazpulka at-
pazīšanu sociālajos tīklos. 

Katru gadu strādājam arī dažā-
dus grupas projektus. Visvairāk 
man patika grupas projekti ‘’Lat-
viešu karavīrs laikmetu griežos’’. 
Ļoti, ļoti priecājos, ka man bija ie-
spēja darboties Latvijas Mazpulkos 

Mans mazpulcēna ceļš

un tieši Valdemārpils mazpulkā. 
Es esmu bijis kasieris, priekšnieka 
vietnieks un tagad - priekšnieks. 
Jāsāk prātot, kam nodot vadības 
grožus tālāk. Klusībā ceru, ka būs 
tāds mazpulcēns, kuram patiesi 
svarīga būs Valdemārpils mazpul-
ka turpmākā darbība. 

Es vienmēr būšu priecīgs palī-

dzēt tāpat, kā man ir palīdzējuši 
Edžus un Maija. Viņi man iemācīja 
būt stipram un atsaucīgam, drau-
dzīgam, paveikt katru uzdevumu 
ar mīlestību.

Mazpulcēni veic daudz labu 
darbu, cenšas būt izpalīdzīgi un ie-
priecināt citus. Latvijai šī jauniešu 
organizācija ir ļoti, ļoti vērtīga.
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VIVItA sILIroVA, ALūKsnes 

MAZpuLKA “pAGALMs”  

dALīBnIece

Vasara ir laiks, kad mazpulcēni 
var aktīvi plānot projektus.  
Alūksnes mazpulks “PaGalms’’ rea-
lizēs projektus ‘’Velo izbrauciens pa 
Alūksni’’ un “Ieskrien dabas pē-
dās!”. 

Velo izbrauciens pa Alūksni vei-
cinās Alūksnes pilsētas un Alūksnes 
mazpulka “PaGalms’’ sadarbību, 
veidos jauniešus aktīvākus - ar savu 
iniciatīvu. Jauniešus aicinās izkus-
tēties, iesaistīties sportiskās aktivi-
tātēs un nākotnē kļūt par tādu kā 

gidu, lai arī citi dotos izbraucienā 
pa Fītinghofu dzimtas parku, kur 
apmeklēt ievērojamākās vietas 
Alūksnē.

Sadarbojamies ar Alūksnes paš-
valdības kultūras darba speciālisti 
Valdu Zeltiņu projekta darba satu-
riskajā izveidē un  ar ‘’Velo ostu’’, lai 
jaunieši, kuriem nav sava velosipē-
da, varētu to izīrēt. Tiekamies ar  
Alūksnes BJC direktori Evu Aizupi 
un metodiķi Ievu Rakovu, lai preci-
zētu norises laiku. Biedrība ‘’Latvi-
jas mantojums’’ palīdzēs ar projekta 
apkopojuma vizuālo noformēšanu. 
Jauniešiem būs interesanta nodarbe 
- veidot kopīgu projekta video. 

 Mūsu mērķis ir aktualizēt to, ka 
nepieciešams izveidot velomaršru-
tu un  velosipēdu īri. Mēs paši sa-
stādām maršrutu, izveidojam velo-
karti (par pamatu ņemot bukletus 
no Alūksnes Informācijas un tūris-
ma centra), aicinām tajā piedalīties 
vietējos iedzīvotājus un viesus. 

Mēs, mazpulcēni, vēlētos uzla-
bot aktīvu jauniešu iesaistīšanos 
Alūksnes dzīvē. Cik bieži pastaigā-
jamies pa parku, bet neizpētām, 
neizlasām informāciju. Kopā iepa-
zīt ko jaunu ir jautrāk! 

Projektā “Ieskrien dabas pēdās!” 
ar mums norīkoto transportu 
brauksim uz “Saullēkta dārzu’’ 

Aluksnē, kur apskatīsim  piecas ak-
mens skulptūras – “Čiekurs”, “Ko-
lumba ola”, “Diānas dzimšana”, 
“Kalna ezers”, “E-ola”. 

Tālāk dosimies uz Mārkalni, kur 
kultūras darba organizatore mums 
pastāstīs par ievērojamākajiem ak-
meņiem pagasta teritorijā.  Ap-
meklēsim Ķēniņkalna akmeni, 
Saules pulksteni, kas izveidots no 
20 tonnu smaga laukakmens. Mār-
kalnes brīvdabas estrādē ‘’Lakstī-
galas’’ ieraudzīsim Saules akmens 
otru pusi un iepazīsim Draudzības 
akmeni. Spēlēsim spēles, skriesim 
brīvā dabā un apbrīnosim akme-
ņus, kas tik milzīgi izveidojušies il-

gā laika posmā. 
Tālāk ceļš vedīs mūs uz Pededzes 

pagastu, kur mēs kopā ar Pededzes 
jauniešiem piedalīsimies  aktivitā-
tēs Pasaku takā. Piedalīsimies spēlē 
ar 9 stacijām. Nav nekā labāka par 
sportiņu, spēlēm un pikniku svaigā 
gaisā! Noslēgsim visu ar mūsu vei-
dotu spēli, kurā būs iespēja iegūt 
pašu sagatavotas balviņas. 

Projekta ietvaros uzzinām daudz 
jauna, mācāmies sadarboties, ie-
saistāmies piedzīvojumā, iepazīs-
tam citus jauniešus,  popularizējam 
veselīgu dzīvesveidu. Sekojiet līdzi 
informācijai un dodieties kopā ar 
mums Alūksnes novada dabā!

Lai  iepazīstinātu citus, jāiepazīst pašiem

JAnīnA šIrInA, MežVIdu MAZpuL-

KA ‘’cIeLAVIņA’’ VAdītāJA 

Mežvidu mazpulks ‘’Cielavi-
ņa’’ šogad īsteno grupas projektu 
“2 metri caur puķēm’’. Pagasta 
centrā pa asfaltētā laukuma ap-
malēm sējām  vasaras puķes, ik 
pa diviem metriem mainot  puķu 
sortimentu. Atbildīgais par sējas 
darbiem bija mazpulcēns Mak-
sims Gribuļs.

 Jūlijs mūs sāka priecēt ar zie-
diem, kuru krāšņumu  baudīsim 
līdz rudens salnām.

 Tam piekrīt mazpulka priekš-
nieks Kristers Bambulis, noraugo-
ties caur selekcionāra Jāņa  Vasa-
rieša dāvātajām un mazpulcēnu 
stādītajām dienlilijām.

Ziedi 
priecēs 
līdz  
rudens 
salnām

ALIse ērstIķe, stAļģenes  

MAZpuLKA dALīBnIece 

Staļģenes mazpulkā viens no 
gaidītākajiem pasākumiem ir ra-
došās dienas “Vasaras vidū”. Arī 
šajā vasarā no 21. līdz 24. jūlijam 
devīto reizi piedzīvojām priekpil-
nās, jautrās, radošās dienas. Šī ga-
da tēma bija “Atpakaļ uz skolu!”, jo 
gandrīz viss iepriekšējais mācību 
gads bija pavadīts attālinātajās mā-
cībās un mazpulku nodarbībās.  

 Kā ierasts, radošās dienas atklā-
jām ar zvēresta nodošanu, kārtības 
noteikumu atkārtošanu un slepeno 
draudziņu izlozēšanu. Tā kā ilgi 

nebijām tikušies, savu kopā būša-
nu sākām ar ledlaužiem, lai atkal 
sadraudzētos un iepazītu viens ot-
ru labāk.    
    Un tad jau sākās mācības -  katru 
dienu vidēji 5 mācību stundas, ku-
rās apguvām ļoti nopietnas zināša-
nas. Dabas zinībās  mācījāmies 
audzēt kristālus un veidot lavas 
lampas. Mākslas nodarbībās pie-
vērsāmies ritmikai, apguvām deju 
soļus.  Mūzikas stundās, atbilstoši 
dziesmu svētku laikam, dziedājām 
zināmas latviešu dziesmas. Tehno-
loģijas nodarbībās  veicām dažādus 
rokdarbus, strādājot ar dažādiem 
materiāliem – ādu, džutu auklu, 

diegu, koku, dabas materiāliem. 
Un, protams, nevarējām iztikt bez 
latviešu valodas jeb šajā gadījumā 
- teātra mākslas, mēs  iestudējām 
anekdotes. Angļu valodas prasmes 
apguvām vēlos vakaros, brīvdabas 
“kinozālē” skatoties kinofilmas.

 Bet, visu laiku mācoties, var ļoti 
nogurt, tāpēc starpbrīžos izbaudī-
jām ūdenspriekus, dažādas spēles 
un okeāniju. Par godu olimpiska-
jām spēlēm Tokijā, mums notika 
sava olimpiskā daudzcīņa ar sešiem 
sporta veidiem - šķēpa mešana, ve-
sera mešana, šaušana, soļošana, 
barjerskrējiens,  svarcelšana. Kā jau 
ierasts skolā, jādodas kopīgā eks-

kursijā! Braucām aplūkot Salaspils 
botānisko dārzu. Ļoti jaukas gides 
vadībā, uzzinājām tik daudz intere-
santas informācijas ne tikai par tur 
sastopamajiem augiem, bet arī, kā 
ģeoloģiski ir veidojušies zemes ieži, 
kā augus izmantot veselības uzla-
bošanā, kulinārijā. Mājupceļā izlo-
cijām kājas “Labirintos” Zorģos. 
Un pēdējā naktī, kad pilnmēness 
spīdēja viskošāk, pēc pusnakts de-
vāmies nakts trasītē, kur drauga 
plecs bija ļoti nepieciešams, lai pār-
varētu bailes. 

Mūsu skolā ierasts mācību gadu 
noslēgt ar karoga svētkiem, kuros 
godina dažādu jomu uzvarētājus. 

Arī pie mums sestdienas vakarā 
vecāki tika aicināti uz noslēguma 
ceremoniju, kurā sumināja labākos 
sportistus trīs vecuma grupās, sa-
ņēmām liecības ar vērtējumiem 
visos apgūtajos priekšmetos, tei-
cām paldies atbalstītājiem un rādī-
jām apgūtos priekšnesumus - de-
jas, dziesmas, anekdotes. Vecākiem 
tika demonstrēts video rullītis ie-
skatam, ko bērni šajās dienās pa-
spējuši izdarīt, apskatīt un iemācī-
ties. Noslēgumā kopīgi baudījām 
kūku. 

 Nu atliek gaidīt jauno mācību 
gadu ar jauniem pasākumiem, pa-
nākumiem un zināšanām. 

Radošās dienas Staļģenē –  
viens no gaidītākajiem pasākumiem

sAMAntA nIKoLA šIrAKA, strAutIņu 

MAZpuLKA dALīBnIece

Kā katru gadu, mēs ar lielu cen-
tību izstrādājam dažādus projek-
tus. Ik gadu tie viens no otra atšķi-
ras.

Šogad mēs nolēmām īstenot 
projektu “Strautiņu mazpulka jau-
nieši izaicina!”.    Projekta īstenoša-
nā iesaistās 15 zinātkāri, čakli maz-
pulcēni.

Projekta mērķis ir uzlabot jau-
niešu iesaistīšanos Alsviķu pagasta 
dzīvē. Mēs vēlamies  veidot regulā-
ru un labu sadarbību ar savu pa-
gastu, kā arī aicināt pagasta  jau-
niešus uz interesantiem, izzino-
šiem pasākumiem, talkām, aktivi-
tātēm. Sadarbosimies ar Alsviķu 
pagasta pārvaldes vadītāju Ingrīdu 
Sniedzi un  Alsviķu kluba vadītāju 
Marinu Ramani  projekta darba sa-
turiskajā izveidē un par konkrē-
tiem laikiem darāmajiem darbiem, 
pasākumiem, aktivitātēm, 

Ar Strautiņu pamatskolas direk-
tori Ingrīdu Pedeci precīzi  tiks sa-
runāti laiki un transporta pakalpo-

jumu nepieciešamība projekta rea-
lizēšanai, lūgsim darba rīkus talkai. 
Ar biedrību “Latviskais manto-
jums” vienosimies par projekta ap-
kopojuma vizuālo noformēšanu. 
Iesaistīsimies ievērojamu, vēsturis-
ku pagasta objektu atpazīšanā un 
sakopšanā. Ar vietējiem iedzīvotā-
jiem – tūrisma objektu zemes īpaš-
niekiem   tiks sarunāta iespēja at-
rasties uz viņu zemes.

 Esam plānojuši veikt daudz la-
bu darbu mūsu pagastā. Kopā mēs 
varam! Veicot labos darbus, būs 
daudz ieguvumu: mūsu pieredze 
un zināšanas kļūs plašākas;  izvei-
dosies regulāra sadarbība ar pagas-
ta pārvaldi. Organizējot  izzinošus, 
aktīvus pasākumus  pagasta jau-
niešiem, ieinteresēsim arī viņus 
radoši un darbīgi  iesaistīties pa-
gasta dzīvē.

Strautiņu  
mazpulcēni izaicina!
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Mazpulki un NE-JAUŠĪBAS
ILZe VārpIņA

Pirms dažiem mēnešiem gatavo-
jos sarunai ar mazpulku vadītājiem 
un jauniešiem jau ierastajā ZOOM 
platformā, lai, iespējams, iedves-
motu kādu jaunieti un izstāstītu, kā 
es nokļuvu Latvijas Mazpulkos. Lai 
stāstu papildinātu ar uzskates ma-
teriāliem (jo bez tiem jau būtu tikai 
“tukša runa”), ielūkojos savā dru-
kāto foto krātuvē, kurā ir tikai da-
žas lielās sadaļas – privātie notiku-
mi, manas mācību gaitas, darba 
gaitas un viss, kas piedzīvots Maz-
pulkos (krietns foto krājums). 

Jā, pirmais foto ir no pasākuma, 
kurā nokļuvu “nejauši”. 1998. gada 
vasaras brīvlaikā dzīvoju Druvā, 
un tur vajadzēja palīdzīgas rokas 
vēl nepieredzētā nometnē “Visu 
daru es ar prieku!”. Es gāju palīgos, 
jo citi darbi studiju brīvdienās ne-
bija paredzēti. Un te vajadzētu likt 
lielu KOLU: un tā es satiku ILZES 
un Latvijas Mazpulkus. 

Kopš tā laika es vairs neticu ne-
jaušībām. Es ticu, ka katram savā 
dzīvē jāiziet studijas savā DZĪVES 
SKOLĀ. Un man tā, viennozīmīgi, 
ir lielākajā bērnu un jauniešu orga-
nizācijā, kura šo 23 gadu laikā ir 
ļoti mainījusies un vienlaikus pali-
kusi tāda pati kā toreiz – ar kolosā-
lu entuziasmu, pašpietiekamības 
pārliecību un vēlmi radīt, rādīt un 
veidot nometni jauniešiem un va-

dītājiem no visas Latvijas. Vistica-
māk, ka tieši tajā reizē manī radās 
mīlestība uz darbu, ko daru. Jo tā 
sajūta, ko rodu no darba (vienalga 
– brīvprātīgā vai “maksas”), ja re-
dzu rezultātu, ir neatsverama un 
vienlaikus – sarežģīta, jo tas uzreiz 
uzliek prasības – kā atrast to darbu, 
kas ir tuvs sirdij, rada pievienoto 
vērtību un izcilā gadījumā - ar to 
var arī nopelnīt. Iespējams, ka 
tiem, kas nav jelkad piedzīvojuši 
šādu sajūtu, šķiet dīvaina šāda ma-
na vēlme, jo – darbs ir tikai darbs! 

Bet, atgriežoties pie Mazpul-
kiem manā dzīvē – nometnes Lat-
vijā, visdažādākie komandējumi 
Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā, Vāci-
jā un citur, divi organizētie Ralliji 
Latvijā, neskaitāmas mācības, fo-
rumi, spēles, Rīgas klubiņa pirm-
sākumi (esmu lepna, ka biju 1. sa-
saukumā), darbošanās, pieredzes 
iegūšana un dalīšanās ar to (kādu 
brīdi Mazpulku avīzē bija “Ilzes la-
pa”). Kaut arī pēdējos gados esmu 
vairāk ar “skatu no malas”, jopro-
jām visu laiku redzu organizāciju, 
kas devusi man vēl daudz ko vairāk 
– man ir kolosālākā Māsa un citi 
draugi, jaunas zināšanas, teorētis-
kā un praktiskā pieredze dažādā-
kajās jomās, arī izdzīvošanas pras-
me – ar mazu algu pamata darbā 
pagūt piedalīties gandrīz visos 
Mazpulku pasākumos kā brīvprā-
tīgajai, baudot Saulesdārza garšī-

gākās siermaizītes, pēdējās naktīs 
pirms pasākumiem gatavojot ma-
teriālus, organizēt, braukt, nākt, 
piedalīties un galu galā – būt laimī-
gai, ka var izjust lepnumu par pie-
derību! 

Pa šiem gadiem dažas reizes es-
mu mainījusi savu darbavietu. Kā-
pēc? Laikam jau meklēju to vietu, 
kurā varu īstenot savas organizato-

riskās prasmes, lai redzētu sasnie-
dzamos rezultātus (lai tie nepaliek 
kādam uz galda papīra vai varbūtī-
bas formā), lai mans darbs būtu ar 
pievienoto vērtību sabiedrībai – 
darbs, kādu dara Latvijas Mazpul-
ki. Nav pienācis pat pensijas ve-
cums, kad esmu tādu atradusi (vai 
darbs atradis mani) – darba vieta, 
kas šādā vai citādā veidā rada līdzī-

gu sabiedrisko labumu. Pēc tā varu 
tikai teikt – vēlies, un Tev tiks dots! 
Nebaidies no izaicinājumiem, jo 
tie padara stiprāku! Sapņo, jo sapņi 
piepildās! 

Paldies maniem dzīves skolotā-
jiem (it īpaši manām vārda mā-
sām!). Esmu lepna par piederību 
spēcīgākajai jauniešu organizāci-
jai! 

Gatavojoties sarunai ar jauniešiem un vadītājiem, atradu unikālu foto. Bildes paraksts “Velta Vera (mana vec-
mamma) Mazpulkos, apmēram 1939. gads.” Un sakiet vēl, ka mana tikšanas ar Mazpulkiem bija NEJAUŠA?!

JānIs BALčūns, 485.AnnenIeKu 

MAZpuLKA BIJušAIs MAZpuLcēns

Esmu dzimis 1994. gadā Dobeles 
novada Annenieku pagastā. Te dzī-
vo mani vecāki, te ir mūsu dzimtas 
saknes jau piektajā paaudzē. Mācī-
jos Annenieku pamatskolā un  asto-
ņus gadus biju mazpulcēns.

Ik gadu īstenoju kādu projektu - 
audzēju cāļus, saulespuķes, saldo ku-
kurūzu.  Sīpolus un kartupeļus au-
dzēju un nodevu «Ezerkauliņu» 
saimniecībai,  un tā pats nopelnīju  
savu pirmo naudu. Mazpulcēna pro-
jektā izveidoju savu «Atpūtas sapņu 
stūrīti» mājas tuvumā pie upes krau-
jas. Grupas projektā izveidojām sava 
mazpulka ugunskura vietu. 

Pēc Annenieku skolas beigšanas 
mācījos Murjāņu sporta ģimnāzijas 
Jūrmalas filiālē, akadēmiskās airēša-
nas nodaļā. Man patika nodarboties 
ar roku laušanos – armvrestlingu, jo 
ar to nodarbojās mans vecākais brā-
lis un viņa draugs - pasaules čempi-
ons šajā sporta veidā Normunds 
Tomsons. Esmu ar labiem rezultā-
tiem piedalījies dažāda mēroga arm-
vrestlinga sacensībās. 

Atkārtoti iegūts Latvijas čempio-
na tituls akadēmiskajā airēšanā div-
nieku un četrinieku laivās. Piedalī-
jos 2012.gada Eiropas junioru čem-
pionātā Slovēnijā un 2013.gadā Pa-
saules junioru čempionātā Bulgārijā 
akadēmiskajā airēšanā. 

Pēc Murjāņu sporta ģimnāzijas 
beigšanas iestājos darbā Latvijas ar-
mijas Speciālo uzdevumu vienībā, jo 

gribēju kļūt par kaujinieku. Tomēr, 
strādājot SUV, sapratu, ka vēlos ie-
gūt augstāko militāro izglītību, tāpēc 
iestājos Latvijas  Aizsardzības aka-
dēmijā, lai kļūtu par virsnieku. Mā-
cību laikā izvēlējos kļūt par Jūras 
spēku virsnieku, jo šis darbs man 
liekas pats interesantākais Latvijas 
Bruņotajos spēkos.

 Pašlaik strādāju Liepājā. Esmu 
Latvijas armijas Jūras spēku ūdenslī-
dēju grupas virsnieks. Ūdenslīdēja 
darbs ir interesants un arī bīstams. 
Esmu piedalījies vairākās mācībās 
Baltijas jūrā. Pēdējās starptautiskās 

mācības notika Igaunijā. Šajā vasarā 
apgūstu jaunas zināšanas kursos, lai 
kļūtu par atmīnēšanas darbu speciā-
listu. Mans darbs man patīk. Esmu 
Latvijas patriots un uzskatu, ka ar 
savu darbu rūpējos, lai mūsu Latviju 
apskalo mierīgi ūdeņi. 

Savā Annenieku mazpulkā iemā-
cījos iesākto padarīt līdz galam, lai 
arī cik grūti ir, un reizēm slinkums 
ņem virsroku. Projektu prezentāci-
jās guvu iemaņas būt drošam, ko-
municēt ar citiem, patstāvīgi pie-
ņemt lēmumus. Tas viss labi noder 
manā virsnieka darbā.

No mazpulcēna par jūras virsnieku

KrIstīne doMBroVsKA 

Mani sauc Kristīne, un kādreiz 
visi mani atpazina kā 53. Penkules 
mazpulka dalībnieci.

Mazpulkos biju gandrīz visu sa-
vu pamatskolas laiku, pēc tam, mā-
coties vidusskolā, iesaistījos Rīgas 
klubiņā, kas nozīmē, ka ar mazpul-
kiem kopā biju ilgu laiku.  

Šobrīd gan mana dzīve ir pavir-
zījusies mazliet nostāk no mazpul-
ku ceļa, bet tas nenozīmē, ka esmu 
mazpulkus aizmirsusi. Veiksmīgi 
esmu pabeigusi savas augstskolas 
studijas medicīnā un varu sevi 
saukt par ārstu, līdz ar to šobrīd es-
mu ar visu sirdi atdevusies medicī-
nai.

Mazpulki  iemācīja patstāvību, 
atbildību, spēju nepadoties grūtību 
priekšā, cīnīties līdz galam, prasmi 
sevi prezentēt citu priekšā, kā arī 
iemācīja atvērties jauniem cilvē-
kiem, brīvi komunicēt, kas man 
ļoti noderēja tālākajā dzīvē, arī šo-
brīd darba vidē slimnīcā.

Pavadītais laiks mazpulkos pil-
nīgi noteikti sniedza man neaiz-
mirstamas pieredzes, jaunus kon-
taktus. Tas, dzīvojot laukos, noteik-
ti padarīja manu bērnību daudz 
interesantāku un piepildītāku. 

Protams, gada mīļākais laiks bija 
vasara, jo tad varēja doties uz liela-
jām nometnēm, tās bija mans mī-
ļākais mazpulku pasākums. No-

metnēs man patika gan ekskursijas, 
gan radošās darbnīcas, īpaši gaidī-
jām nakts trasītes. Taču vissvarīgā-
kais un vērtīgākais, ko man sniedza 
nometne, bija kopības sajūta, ko iz-
jutu gan komandu spēlēs, gan pār-
gājienos, gan vakaros pie ugunsku-
ra.

Man ir neizsakāms prieks arī šo-
dien satikt kādu esošu vai bijušu 
mazpulcēnu. Tas uzreiz vieno, rada 
kopības sajūtu.

Arī mans brālis Mārtiņš bija ak-
tīvs mazpulcēns un joprojām dar-
bojas Rīgas klubiņā.

Ja kāds šo lasa un domā pie sevis 
– vai iesaistīties mazpulkos? Atbil-
de ir jā!

Tiekamies!

Mazpulkos visvērtīgākais 
ir kopības sajūta
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LoLItA HercoGA

Manas mazpulcēna gaitas aizsā-
kās 29. Ziemeru mazpulkā. Ļoti 
priecājos, ka mūsu mazpulks vēl 
aizvien aktīvi darbojas. Sūtu visa la-
ba un veselības vēlējumus mazpulka 
vadītājam Jānim Bērtiņam!

Mazpulki man gan kā mazpulcē-
nam, gan arī kā Rīgas klubiņa brīv-
prātīgajai devuši iespēju izbraukāt 
visu Latviju, aizveduši līdz Igaunijai, 

Šveicei, Francijai un Ziemeļīrijai. 
Esmu satikusi daudz apbrīnoja-

mu cilvēku. Jā, arī tādus, kas ir kā 
bākas, kas iedvesmo vēl joprojām. 
Tas ir brīnišķīgi!

Sekojot četru lapu āboliņa vērtī-
bām un  radošajam garam, esmu 
izvēlējusies savu profesionālo dar-
bību un strādāju par ainavu arhi-
tekti. Labprāt pastāstīšu arī Tev, 
mazpulcēn, ko ainavu arhitekts da-
ra, ja lasi un prāto, ka tas izklausās 

interesanti. 
Šobrīd audzinu savu gadu veco 

meitiņu un jūtu, ka daudz tieši maz-
pulkos apgūto prasmju varēšu no-
dot arī viņai.

Sveicieni visiem maniem maz-
pulku draugiem un domu biedriem! 
Atkalredzēšanās Latvijas Mazpulku 
90. gadadienas jubilejā bija saviļņo-
joša! 

Pa laikam iedomājos par jums un 
ilgojos.

ZAndA truKšāne, BIJ. LudZAs 

MAZpuLKA dALīBnIece,  

uZņēMēJA

Man mazpulki asociējas ar ļoti 
skaistu laiku manā bērnībā. Atce-
ros šo laiku ar smaidu un gandarī-
jumu, jo tā nebija tikai izklaide, bet 
arī iegūtās zināšanas, pieredze, vēr-
tības. 

Mēs dzīvē mācāmies katru die-
nu, un, manuprāt, it īpaši svarīga 
vide, kurā dzīvojam, ir bērnībā un 
agrā jaunībā, kad mazais cilvēks 
veido sevi. Man bija lieliska iespēja 
būt mazpulcēnam un nostiprināt 
sevī pozitīvās vērtības, kuras tika 
mācītas arī ģimenē. 

Savulaik, kā  mazpulcēnam raks-
tot projektus un strādājot savas ģi-
menes saimniecībā, apgūtas arī 

pirmās biznesa prasmes. Šo vērtību 
pamats ir mani izveidojis par cilvē-
ku, kas ir gatavs strādāt, uzņemties 
atbildību un uzsākt savu uzņēmēj-
darbību.  

Paldies mazpulkiem par čaklu-
mu, rūpēm, secinājumiem un labo 
sirdi! 

                        ***
Pēc vidusskolas pabeigšanas de-

vos uz Rīgu, kur uzsāku studijas 
augstskolā un ieguvu savu pirmo 
darba pieredzi. Pēc kāda laika mēs 
ar vīru atgriezāmies Ludzā. Mācī-
bas turpināju neklātienē, un abi 
strādājām algotu darbu. Brīvajā lai-
ka strādājām manu vecāku saim-
niecībā.

Strādājot bioloģiskajā zemnieku 
saimniecībā “Griezītes”, radās ideja 
pievienot vērtību pašu saražotajai 

produkcijai, izveidot pašiem savu 
pārstrādi. Pamazām šo ideju lolo-
jot, tā arī realizējās. Maziem solī-
šiem mēs virzījāmies uz priekšu. 

Piedaloties biznesa ideju kon-
kursā “Esi uzņēmējs Ludzas nova-
dā” un gūstot Ludzas novada paš-
valdības atbalstu, izremontējām 
nelielu telpu un pielāgojām to pār-
strādei. Nopirkām divas žāvētavas 
un papildu aprīkojumu fasēšanai. 
Tie bija pirmie soļi pārstrādē. Žā-
vējām tējas, gatavojām sukādes un 
mazliet garšvielu.

Startējām arī Ludzas novada 
partnerības izsludinātājā LEADER 
programmas projektu konkursā. 
Projekti tika atbalstīti, tas ļāva pie-
lāgot ražošanai lielāku platību, kā 
arī iegādāties nepieciešamos pa-
matlīdzekļus. 

Profesiju izvēlējos,  
sekojot Mazpulku vērtībām 

Ludzas garšvielu meitenes stāsts

MārtIņš doMBroVsKIs 

Hei! Mani sauc Mārtiņš, savas 
mazpulku gaitas sāku 53.Penkules 
mazpulkā. Joprojām atceros savu 
pirmo mazpulku projektu -  “Zir-
ņu audzēšana”. Tad man, 7 gadus 
vecam zēnam, tas likās jau diezgan 
nopietns projekts. Mazpulki tad 
man bija salīdzinoši sveša lieta, ta-
ču saku lielu PALDIES savai pir-
majai mazpulka vadītājai – Dzin-
trai Smiļģei, kura mani iedrošināja 
un iepazīstināja, kas vispār ir maz-
pulki.

Pirmos trīs gadus mazpulkos 
rakstīju projektus, devos uz rudens 
tirdziņu “Pikšās”, kur arī piedalījos 
ziedu paklāju likšanā. Nu tas jau 
vairs nav noslēpums, bet savus zie-
dus vienmēr no mājas dārza atcerē-
jos paņemt 10 minūtes pirms iz-
braukšanas uz pasākumu. Rudens 
tirdziņi bija lieliska iespēja pārdot 
savus izaudzētos sīpolus, kā arī gūt 
savu pirmo pieredzi biznesā.

Kad jau nedaudz pieaugu, sāku 
slēgt līgumus ar z/s “Ezerkauliņi”, 
kas katru gadu piedāvāja audzēt 
dārzeņus biznesa projekta ietvaros. 
Bija jāpilda projekta dienasgrāma-

ta par attiecīgo kultūraugu, kā arī 
piedāvāja uzpirkt citus dārzeņus, 
kuri bija mājas dārzā izaudzēti.

Ja atmiņa neviļ, biju viens no 
aktīvākajiem sīpolu audzētājiem. 
Iespējams, arī tāpēc esmu savu 
raksturu izveidojis  “kārtainu”, 
katrs gads man ir devis jaunu pie-
redzi, ko likt virsū vecajai. Visas 
dusmas par nezālēm, kuras neva-
rēja vien spēt ravēt, karstumu, kas 
mocīja ravējot, kā arī visu kastu 
nēsāšana, lai gala produkciju no-
gādātu no lauka līdz mājām zem 
jumta, iemācīja, ka katrs darbs ir 
jāpaveic līdz galam, lai arī cik ļoti 
to negribētos.

Jau nedaudz paaudzies un ar at-
bildības sajūtu, uzzināju par tādu 
lietu kā lielās mazpulku nometnes 
“Visu daru es ar prieku!”. Savu pir-
mo nometni aizvadīju Zaļeniekos.
Tur arī uzzināju, ka eksistē tāds Rī-
gas klubiņš, kurš palīdz organizēt 
šādus pasākumus. Pirmajā nomet-
nē vēl nezināju, ka kādu dienu gri-
bēšu pievienoties šai aktīvo cilvēku 
grupai, kas padara idejas reālas - 
par nometnēm, sporta spēlēm, fo-
rumiem. Baidos tagad sajaukt secī-
bu, bet piedalījos arī nākamajās 

lielajās nometnēs: Vidagā, Dagdā, 
Neretā, Jaunpilī, Valdemārpilī, 
Staļģenē. Bet jau diezgan ātri sa-
pratu, ka man patiktu arī palīdzēt 
kāda pasākuma organizēšanā, tā-
pēc jau pēc 9. klases pievienojos 
Rīgas klubiņam.

Mans izaugsmes ceļš izmeta lī-
kumu arī lopkopībā, kad LŠTAA 
izsludināja projektu par šķirnes 
trušu audzēšanu. Truškopība īsti 
nebija man sveša, jo vecvecāki jau 
ar to nodarbojās, tāpēc pēc nelielas 
apspriešanās ģimenē nolēmām, ka 
es varētu piedalīties šajā projektā.  
Varu teikt, tas bija viens no labāka-
jiem lēmumiem. Projekta laikā ie-
guvu  daudz: zināšanu par truško-
pību, jaunus draugus, iespēju aiz-
ceļot uz Franciju un piedalīties 
starptautiskā izstādē, godam aiz-
stāvēt savu trušus izstādēs tepat 
Latvijā. Protams, iepazinos arī ar 
ļoti jauku vadītāju - Guntu Romu-
li, bez kuras jau vairs nekur. Kas tik 
nav piedzīvots kopā, atmiņu tik 
daudz, ka visas nevar uz papīra iz-
likt. Paldies, Guntiņ!

Savu mazpulcēna gaitu laikā 
piedalījos tik daudzos pasākumos, 
ka ar abu roku pirkstiem nesaskai-

tīs, pat ja ņems divreiz katru. Tik-
pat daudz arī uzrakstīju projektus, 
katru gadu vismaz divus vai pat 
trīs. Aizstāvēju savu paveikto dar-
bu, kad pieteicos sudraba karotītei, 
veiksmīgi startēju arī konkursā 
“Rītdienas Sējējs - mazpulcēns”. 
Piedalījos projektos, kuros komu-
nicēju ar ārzemju brīvprātīgajiem. 
 Bet nu tagad atgriezīšos tagadnē, 
kad esmu jau Rīgas Tehniskās Uni-
versitātes (RTU) students un stu-
dēju to, kas man patīk - telekomu-
nikācijas. Taču šis ceļš nebūtu bijis 
iespējams, ja nebūtu manu vecāku, 
kas mani atbalstīja, reizēm pamā-
cīja, iedrošināja un palīdzēja brī-
žos, kad pašam jau rokas nolaidās. 
Paldies jums! 

Un milzīgs paldies Mazpulkiem 
par visu, ko tie man iemācīja: atbil-
dības sajūtu, vēlmi iet uz priekšu 
un neapstāties, izdarīt visu līdz ga-
lam, iespēju piedalīties projektos 
ar ārzemniekiem, nostiprināt savas 
uzstāšanās un svešvalodas spējas; 
par draugiem un domubiedriem, 
ar kuriem vienmēr var jautri pa-
smieties, par neskaitāmi daudzām 
atmiņām no nometnēm, foru-
miem,  konferencēm.   

Mazpulki ir manā sirdī

    Es varu droši teikt, ka mana per-
sonība nebūtu izveidojusies šāda, 
ja manā dzīvē nebūtu ienākuši 
mazpulki. Mazpulki ir manā sirdī, 
un ceru, ka arī tur paliks mūžu mū-
žiem.

 Bet stāsts ar to jau nebeidzas, 
viss vēl tikai priekšā. Turpināšu 
piedalīties Mazpulku pasākumos 
un palīdzēšu tos organizēt. 

Tāpēc pagaidām - “Čau!” līdz 
kādai citai saredzēšanās reizei!

Rezultātā Ludzā ir izveidots 
jauns pārstrādes uzņēmums SIA 
“Organic Products”, kurā tiek ra-
žotas garšvielas, tējas, sukādes. 
Mēs arī pilnveidojam savu sorti-
mentu, un jau pavisam drīz mums 

būs jauni produkti - ķirbju milti 
un ķirbju sēklu eļļa. Visas izejvie-
las audzējam savā bioloģiski serti-
ficētajā saimniecībā un sadarboja-
mies arī ar vietējām bioloģiskajām 
saimniecībām.
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soLVItA ZeIpIņA 

Mazpulcēna gaitas uzsāku 
1998. gadā, kad man bija desmit 
gadi. Mazpulkus iepazinu caur 
437. Dobeles mazpulku “Jaunau-
dze”.

 Šķiet, tajā brīdī bijām vienīgais 
mazpulks Latvijā, kuram bija 
saimniecība. “Zaļkalni” atradās   
kādus trīs kilometrus no Dobeles 
centra. Vairākus gadus vasarās uz 
turieni devos gandrīz ik dienu, arī 
skolas laikā pēc stundām bieži 
turp devos. Saimniecība bija sa-
mēra liela, tur bija gan augļu 
dārzs, gan dārzeņu lauki, un bija 
arī dažādi mājlopi. 

Katram mazpulcēnam tika ie-
mērīts 100 m2 liels dārziņš, kurā 
varēja sēt, stādīt un audzēt ļoti da-
žādus dārzeņus, kas pavēra iespē-
jas katru gadu rakstīt mazpulcēna 
projektu par citu kultūraugu. Tas 

arvien vairāk ievirzīja dārzkopī-
bas nozares iepazīšanā un papla-
šināja redzesloku. 

Nav atmiņā spilgtu momentu 
un domu, cik ļoti lielā mērā šī 
darbošanās mazpulkā ietekmēja 
studiju izvēli, bet tā nu sanāca, ka 
aizgāju studēt uz LLU Lauksaim-
niecības fakultāti. Tātad, droši 
vien ietekme bija samērā liela. 

Lai labāk izprastu augu dzīvi, 
apgūt zināšanas paguvu arī LU 
Bioloģijas fakultātē. Tāpat kā 
mazpulki ievirzīja studiju jomu, 
tā arī studiju joma ievirzīja darba 
virzienu. Darba pieredze nemai-
nīgi ir lauksaimniecības jomā – 
Dārzkopības institūtā (pirms zi-
nātnisko iestāžu reorganizācijas 
tas saucās Pūres dārzkopības pētī-
juma centrs).

Tā kā darbs ir saistīts ar pētnie-
cību, un ir nepieciešams arī radīt 
bērnos un jauniešos interesi pēc 

skolas turpināt iepazīt lauksaim-
niecības nozari, ik pa laikam lab-
prāt sadarbojos, veidojot mazpul-
cēnu tematiskos projektus ar pēt-
niecības ievirzi. 

Pavisam noteikti varu pagalvot, 
ka joprojām cauri dzīvei iet maz-
pulku Laimas āboliņa lapiņa, kas, 
ceru, pavadīs mani ļoti daudz, 
īpaši tuvākajā laikā, kad plānots 
aizstāvēt noslēguma darbu un ie-
gūt doktora grādu lauksaimniecī-
bas zinātnēs. 

Pavisam noteikti, neatsverama 
pieredze, draugi un jaukas atmi-
ņas iegūtas, darbojoties brīvprātī-
go Rīgas klubiņā, lai arī samērā 
reti sanāca būt kādos klātienes 
pasākumos un tikšanās reizēs.

Mana ikdienas darba specifiska 
ir nopietna, tad nu tikpat nopiet-
nā stilā sanācis mans mazais ap-
rakstiņš par mazpulkiem manā 
dzīvē. 

No mazpulka līdz  
lauksaimniecības zinātnei

5. augusts atnāca ar skumju vēsti 
– pēkšņi mūžībā devusies mūsu 

ilggadējā kolēģe 

VaLija ĀbeLe 
(1943.11.06.-2021.05.08.)

Pēc Smiltenes vidusskolas ab-
solvēšanas Valliju drīz vien dzīve 
atveda uz Kārķiem, un te, strādājot 
vietējā  pamatskolā,   arī aizritējusi 
visa tālākā dzīve.

 Šeit kopā ar vīru Aivaru izvei-
dojās lieliska ģimene.

 Neklātienē Valija  ieguva aug-
stāko izglītību, mācīja mājturību 

meitenēm un ilgus gadus bija Kār-
ķos un visā novadā cienīta skolas 
direktore. Valija bija lieliska vadī-
tāja  kā savas skolas saimei, tā Val-
kas rajona, pēc tam – Valkas nova-
da skolu direktoru metodiskajai 
apvienībai. 

1991. gada 20. novembrī tika at-
jaunots 239.Kārķu mazpulks, un 
Valija līdztekus direktores darbam 
to vadīja līdz pat aiziešanai pelnītā 
atpūtā 2013. gadā. 

Mazpulks sparīgi darbojās.  Kār-
ķos notika daudzi Valkas rajona, 
pēc tam – novada mazpulku kopī-
gie pasākumi. Kārķu vārds izska-

nēja Vidzemē un visā Latvijā. 
Valija Ābele uzskatīja, ka jebkura 

mazpulku aktivitāte praktiski saga-
tavo skolēnus dzīvei. Mums, maz-
pulku vadītājiem, allaž lieti noderē-
ja viņas padoms, pieredze, mūs sil-
dīja viņas koleģiālā sirsnība. 

Lai Valijas sirdsdarbs un atmi-
ņas par kopā piedzīvoto silda sirdis 
mums, kas esam bijuši kopā ar vi-
ņu šīszemes gaitās! 

Cik pasacīts ir, tik ir.
Nu runāt ar Tevi būs –
 Klausīties sevī
Un atmiņu lappuses šķirt…
                       Latvijas Mazpulki

NoValijas atvadoties 

 Inta Balčūna

     Vasaras debesis

Ak, vasaras debesis,
Kā es jūs mīlu!
Gan saullēkta brīdī,
Gan rieta sārtajos ziedos,
Kad mākoņu rakstos
Atliektu galvu veros.
Nu man beidzot ir vaļa -
Atrast  tur  dienas,
Kas paskrēja garām - nepamanītas.
Viss reizē kļūst skaidrāks
Un  vienkāršāks.
Ak, vasaras debesis,
Kā es jūs mīlu!

        Augusta rīts

Gribu tev stāstīt par rītu,
Kas lēni virs meža  mostas,
Atstājot pēdējās zvaigznes
Pie gaismotās debesu ostas.

Gaismas strēles pa vienai
Spraucas no apvāršņa strīpas,
Saules spožumu dāsni izlej
Draiskās smilgās un salmu ķīpās.

Vasaras agrajās stundās
Putni  vēl sirsnīgi tērgā.
Miglas gaisīgais vieglums
Jaunai dienai svētību dod.

       rudens nojausmā

Pa vienai vien zaļajās koku cepurēs   
  Iezogas zeltainas lapas.

Rudens nojausmas manī jau mājo,
Nāk pretī pa septembra taku.
Vēl atālos āboliņš ziedēs
Tikpat spilgti kā pirmoreiz.
Debesis iešvīkos putnu kāši,
Un āboli rasā mirdzēs.
Svinēšu atvasaru - dienu pēc dienas
Ar saules pilnajām stundām
Rudens pievārtē.
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MArtA MItenBerGA, VALdeMārpILs 

MAZpuLKA dALīBnIece 

Valdemārpils mazpulcēns esmu 
otro gadu. Un šis man ir otrais no-
pietnais biznesa  projekts. 100 ķirb-
ju sēklas tika iestādītas. Laistīju, 
ravēju un priecājos,  ka mamma ar 
tēti ik pa laikam man palīdz. Lauks 
man ir liels, ķirbji saauguši krustu 
šķērsu. Cītīgi zied un aizmetas 
ķirbji. Ļoti, ļoti ceru , ka līdz rude-
nim izaugs laba raža.

 Esmu daudz uzzinājusi par 
ķirbjiem. Piemēram, ko un kā var 
pagatavot no tiem un  cik vērtīgi 
viņi ir. Man ļoti patīk pie saviem 
ķirbjiem  atnākt un pētīt, kā viņi 
aug. Priecājos par lietutiņu! Tas 
norasina un padzirda karstumā 
novītušos ķirbju stādus. Ceru,  ka 
viņi kopā ar mani priecājas par to.

Ķirbji aug griezdamies!

eLIZABete LAIne cAunīte, VALde-

MārpILs MAZpuLKA dALīBnIece

Es braucu uz Sabili pastaigāties 
pa Botānisko taku. Mēs skatījāmies 
visādus augus, kurus man būs jā-

vāc un jāsalasa sēklas. Šī diena bija 
ļoti interesanta, mums daudz ko 
pastāstīja, un es iemācījos visu, ko 
man vajag zināt, lai paveiktu savu 
projektu “No sēklas līdz dabiskai 
pļavai”.  

Izzinu dabisko pļavu

 rudīte sMIrnoVA, sēJAs  

MAZpuLKA VAdītāJA
 
Jau no gada sākuma mazpulcēni 

lolo sapņus par kādu sev tīkamu 
projektu. Pavasaris, un visi sēj, stā-
da un jau ravē. Arī Sējas mazpul-
kam tieši tā iesākās projektu īsteno-
šanas laiks. Šogad mūsu mazpulcē-
ni ir izvēlējušies īsteno vairākus 
lielus projektus. 

Seši mazpulcēni – Toms, Kris-
tiāna un Ritvars, Heinrihs un Amē-
lija, kā arī Aleksa īsteno biznesa 
projektu “Ķirbis”, kas norit tradicio-
nālajā Latvijas Mazpulku  sadarbībā 
ar zemnieku saimniecību “Ezerkau-
liņi”. Projekta uzdevums ir izaudzēt 
vismaz 100 kg Hokaido tipa ķirbju 
un pārdot vismaz 75% no izaudzē-
tās ražas vietējos tirdziņos, ēdināša-
nas uzņēmumos vai veikalos. Pro-
jektu īstenotāji piedalījās tiešsaistes 
apmācībās, kas saistītas ar ķirbju 
audzēšanu

 Sindija un Elīna īsteno zālāju iz-
pētes projektu “Dzīvā augsne”, kas 
norit sadarbībā ar nodibinājumu 
“Vides risinājumu institūts”. Jaunie-
ši veic augšņu izpēti pēc vienkār-
šām, bet zinātniski atzītām meto-
dēm – augsnes struktūras noteikša-
nas un tējas maisiņu metodes. Pa-
pildu jaunieši pēta augsnē mītošo 
organismu daudzveidību un to no-
zīmi augsnes auglības un dabas 
daudzveidības nodrošināšanā. 

Bet trešo pētījumu “Dzīvā aug-
sne” nolēmām veikt visi “Asniņi” 
kopīgi, tādā veidā mācoties saprast, 
kas ir projekts un kā to īstenot.  

 Projekts, ko īsteno Sanita un 
Sindija, saucas  “Pašai sava zemeņu 
dobe”. Meitenes pēta un salīdzina 
zemeņu šķirnes un to, kā atšķirīgas 
kopšanas metodes ietekmē zemeņu 
ražu. Sabīne strādā pie projekta “Iz-
augsmes stāsts Latvijai”. Viņa izvē-
lējusies sev un mums visiem nozī-
mīgu tēmu un savu projektu velta 
mūsu skolai, kurai svinēsim simt-
gadi. 

Bet divi mazpulcēni - Zane Straz-

diņa un Matīss Nazarovs - projektu 
“Jaunieši IzAicina” jau ir īstenojuši. 
Vēl tikai atskaites un projekta aiz-
stāvēšana kopā ar citiem mazpulcē-
niem Rudens projektu forumā.

Tā kā šis projekts ir ļoti veiksmī-
gi īstenots, gribu pastāstīt vairāk 
par to. 

Projekta mērķis bija  veicināt 
jauniešu uzņēmību sabiedrisku 
projektu īstenošanā. Projekta grupa 
noskaidroja, ka daudzus mazpulcē-
nus uztrauc jautājums: “Vai tiešām 
arī šogad pandēmijas dēļ nebūs 
Mazpulku sporta spēles “Zaļais 
starts”?”

Tad viņi pieteica Mazpulku pa-
domei savu dalību projektā “Jaunie-
ši IzAicina” un apņēmās noorgani-
zēt Mazpulku sporta spēles “Zaļais 
starts” visā Latvijā.

 Lai arī šajā gadā nevarēja tikties 
visi kopā, projekta grupa Izdomāja, 
kā atrisināt šo problēmu. Sējas maz-
pulcēni Zane un Matīss parūpējās, 
lai sporta spēles norisinātos tieš-
saistē, katra mazpulka izvēlētā vie-
tā. Katrai komandai bija jāmēro 5 
km maršruts, kurā jāizpilda dažādi 
Online uzdevumi.

Projekta grupa meklēja resursus 
un piesaistīja finansējumu, runāja 
ar uzņēmējiem, tikās ar mēdiju pār-
stāvjiem. Īpašu paldies jaunieši saka 
Sējas pašvaldībai un uzņēmējiem 
Ērikam un Andai Miķelsoniem no 
“KREDER FACTORY SIA” par ie-
spēju īstenot ideju. 

 Lūk dažas atziņas par paveikto!
Gundega jēkabsone, Latvijas 

Mazpulku padomes priekšsēdētā-
ja:

“Ja strādā pasaulē foršākajā jau-
natnes organizācijā -  Latvijas Maz-
pulki, tad ir prieks  darba svētkus 
svinēt darbā. Un -  kas to būtu do-
mājis, ka pandēmija mums atņems 
tradicionālās sporta spēles! Un  - kas 
to būtu domājis, ka tehnoloģijas ļaus 
mums saglabāt tradīcijas un svinēt 
sporta spēles katram savā ciemā, bet 
kopā Zoom un WhatCapp?! 

Projektu gads sākas ar “Zaļo startu”!
Lutriņi, Kalupe, Staļģene, Daug-

male, Sūnas, Alūksne, Tume, Irlava, 
Ērģeme, Špoģi, Kārķi, Valdemārpils, 
Lestene, Aizupe, Strautiņi, Rīga, Jē-
kabpils – visa Latvija kopā, katrs sa-
vā ciemā, pilsētā, mazpulkos. 

Īpašais paldies Zanei un Matīsam 
no Sējas mazpulka par ideju un ini-
ciatīvas īstenošanu!“

Džūkstes mazpulks:
“Paldies vēlreiz Sējai! Beidzot es 

arī esmu mājās. Mēs gājām 5 km, 
pēc tam vēl 2 km līdz briežu dārzam 
un pēc tam atpakaļ. Mans pandēmi-
jas kustību rekords :) Un dzeguze 
aizkūkoja! Tātad turpinājumā visu 
vasaru jākustas. Liels, liels PAL-
DIES!”

Kārķu mazpulks:   
 “Paldies par visu! Visi bērni un 
vecāki saka, ka šī  bijusi brīnišķīga 
diena!”

Projektu atbalsta Aktīvo  
iedzīvotāju fonds un Sējas 

novada dome.
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Otrā vizītes diena -  27. jūlijs  
- iesākas ar  Ludzas iepazīšanu 
kopā ar dzīvesgudro, sirsnīgo, 
pieredzējušo  un mazpulku dzīvē 
labi pazīstamo Ludzas BJC direk-
tori Eleonoru Obrumāni. 

Ludzas pilsdrupās kopā ar sa-
lona “Pelnrušķītes sapnis” ko-
mandu, papildinājuši savu garde-
robi   ar īpašām galvassegām, tie-
kam iesaistīti  teatralizētā ekskur-
sijā “Lūcijas nakts pasakas”. Un te 
patiesi iederas Z. Mauriņas  vār-
di, ka “vislielākais dzīves skais-
tums slēpjas cilvēku attiecībās”. 

Majestātiska mūs uzrunā  Lu-
dzas Romas katoļu baznīca, at-
jaunota pēc ugunsgrēka 1995. 
gadā.

Viesojamies pie bijušā Ludzas 
mazpulcēna Zandas Trukšānes 
un viņas dzīvesbiedra bioloģiski 
sertificētā ģimenes uzņēmumā 

SIA ”Organic Products”, kurš pie-
dāvā augstvērtīgu, bioloģiski tīru 
produkciju, ražotu  no  vietējo 
zemnieku saimniecībās audzētā - 
augļu sukādes, zālīšu tējas, dabis-
kas garšvielas.

Eleonora mūs labprāt iepazīs-
tina gan ar pilsētu, gan Ludzas 
novada BJC, kurā  jūtams īsti ra-
došas komandas  gars un pozitīvs 
skats uz savu darbu ar jaunatni.

 Latgales cilvēku viesmīlību un 
dāsnumu izbaudām Stoļerovā 
kopā ar pagasta pārvaldes vadītā-
ju Aivaru Lukšu un  kluba, kā  arī 
mazpulka vadītāju Dzintru Gri-
busti. Viņu radošums , aktīvs ik-
dienas un projektu  darbu rezul-
tāts ir redzams ik uz soļa. Mums 
ir daudz ko mācīties no šādiem  
pozitīvas enerģijas pilniem cilvē-
kiem.

 Domājot par vietējiem iedzī-

votājiem, tiek rūpīgi sakārtota 
pagasta centra vide - dekoratīvi 
apstādījumi, skaista ugunskura 
vieta un lapenīte kopīgām vaka-
rēšanas reizēm. Mūsu viesošanās 
Stoļerovā noslēdzas ar kopīgu trīs 
jaunu košumkrūmu iestādīšanu 
un kafijas pauzi jaunuzceltajā la-
penē.

Tālāk ceļš mūs ved uz Dagdu.
Jauniešu organizācijas “Dag-

ne” pieredzes stāsts mums ļauj 
domāt  plašāk  ne tikai par pro-
jektu darbu savā biedrībā, bet arī 
par sadarbības iespējām ar starp-
tautiskām jauniešu organizāci-
jām.  Laipni daloties ar savām zi-
nāšanām un prasmēm, “Dagne” 
Latvijas Mazpulkus ieinteresē arī 
uz turpmāku sadarbību.

Pieredzes un iedvesmas vizīte Latgalē

Tālāk ceļš mūs ved uz Zilupi. Vi-
zītē kopā ar Ilgu Ivanovu, Pasienas 
un Ludzas mazpulku vadītāju, kura 
savā novadā veic arī tūrisma gida 
pienākumus, iepazīstam Zilupes 
apkārtnes kultūrvēsturi un jaunat-
nes iniciatīvas. Liela vērtība ir Zilu-
pes senleja – Latgales miniatūra ar 
tai raksturīgo reljefu, upi, ezeriem 
un kultūrvēsturisko mantojumu. 
Tā sākas Zilupes pilsētas pievārtē 
un stiepjas garām Zaļesjes muižai 
līdz Dubovikiem. Caur senlejai 
plūst Grīvas upe, ir Zaļesjes un So-
vānu ezeri. Kādreiz šajā vietā slējās 
divi latgaļu pilskalni – Naumku jeb 
Šibeņica un Duboviku. 

Priedēm un bērziem apaugušais 

Naumku pilskalns bijis mākslīgi no-
cietināts, tā ziemeļgalā redzami 
grāvji un uzbērumi. Šobrīd mājvietu 
šeit radusi Zilupes zirgaudzētava, 
kurai ir otrais lielākais ganāmpulks 
Latvijā.  Šajā apkārtnē ir sastopama 
vēl viena unikāla dabas vērtība – diž-
koki. Kā vēsturisko līkloču liecinie-
kiem tiem katram ir savs stāsts. Tie 
šeit aug jau no Katrīnas I laikiem. 

Zilupes senākais nosaukums ir 
Sīnuoja, tā pamatā ir latgaliešu 
vārds “sīns” jeb “siens”. Šajā apvidū 
sastopamie sauso smiltāju zālāji ir 
Eiropas Savienības nozīmes bioto-
ps, kas ir ļoti reti sastopams, tanī 
skaitā arī Latvijā. Zilupe ir vistālāk 
uz austrumiem esošā Latvijas pil-

sēta. Zilupes senlejā dzīvojuši pur-
va bruņurupuči.

Vispusīgo apkārtnes apskati no-
slēdzam Ilgas saimniecībā, kurā 
tiek audzēti dažādu šķirņu  ķirbji. 
Arī mazpulcēniem te ir savs dār-
ziņš, kurā aug ķirbji, melones un 
arbūzi. Ilga dalās savā un mazpul-
cēnu šīs vasaras darba pieredzē. 
Ģimene nodarbojas arī ar  dažādu 
sīrupu gatavošanu. Ilgas dēls, biju-
šais mazpulcēns, ir podnieks un 
palīgs arī visos darbos. 

Vakariņojam  plašajā, zaļajā pa-
galmā pie garā saimes galda. Pašas 
saimnieces gatavotā aukstā zupa un 
pildītie ķirbīši garšo patiesi labi!

                       ***

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
AndA sKrupsKA, AndA dZene, sAndrA BuLIņA

 Vasaras otrajā pusē Latvijas mazpulku vadītāji dodas sasmelties pieredzi jaunajam darba cēlienam. Šoreiz tā ir SiF NVO fonda projekta “Soļi  izaugs-
mei” pieredzes gūšanas vizīte. 

26. jūlija rītā satiekamies trīs dienu pieredzes un  iedvesmas braucienam pa Latgali, kas mūs apbur ar savu dabas krāšņumu vasaras pilnbriedā, ar sa-
stapto cilvēku sirsnību, radošu darba dzirksti  un dzīves sparu.    

Un vēl - ikviens sapratīs, cik neviltoti sirsnīga ir mūsu pašu satikšanās – pa īstam nevis virtuāli! 
 ilgas pēc jauniem, dzīviem iespaidiem un idejām, pēc kopības sajūtas  ar savējiem  piepildās. 
Piedzīvotajā dalāmies ar jums!

“Janavas” pārsteidz ar daudzpusību

Radošas iniciatīvas jaunatnes  
darba un  tūrisma veicināšanā

turpInāJuMs 15. lpp.

Zilupe: vide un jaunatne

Pirmā pieturvieta mūsu ceļo-
jumā ir Kokneses pagasta zem-
nieku  saimniecība “Janavas”,  kur 
mūs sagaida darbīgā un radošā 
saimniece Anta Kučere. 

Bioloģiskajā zemnieku saim-
niecībā var iepazīties ar ārstniecī-
bas augu pasauli un to ietekmi uz 
cilvēka veselību, baudīt dabas un 
cilvēku radītus mākslas darbus 

no dabīgiem materiāliem. Kājas 
var izmasēt, staigājot sajūtu ceļu. 

Enerģiskā saimniece iepazīsti-
na mūs ar bioloģiskās kosmētikas 
ražošanas norisi. Saimniecībā ra-
žo sejas krēmu “Beāte”, dažādus 
ziedūdeņus, zāļu tējas un ziepes. 
Tik daudz mums var sniegt Lat-
vijas daba, ja vien zinām augu 
īpašības un  to iedarbību! 

Anta savas zināšanas krāj un 
papildina jau 28 gadus, lai pārlie-
cinoši un atraktīvi tās varētu 
sniegt interesentiem caur saru-
nām, gardu tēju un skanīgām 
dziesmām. No saimniecības do-
damies prom ar labu noskaņoju-
mu, jaunām zināšanām un pār-
liecību par to, ka viss ir iespējams, 
ja to ļoti, ļoti vēlas.

Pēc iespaidiem bagātās dienas 
mūs sagaida naktsmājas Nirzas 
ezera krastā, viesu namā “Meldri”, 

kur vakarējam un pārrunājam pir-
mos ceļojuma iespaidus un   vasa-
ras notikumus savos mazpulkos.



 ◆ 2021. GADA AUGUSTĀ ◆                                                                                                  Ar LAIMes āBoLIņA LApIņu IKdIenā un sVētKos ◆ 15

Savukārt Dagdas mazpulka va-
dītāja Anna  Krilova dalās pie-
redzē par projekta “Pumpurs” no-
risi savā mazpulkā. Aplūkojam 
projekta gaitā izveidoto sajūtu ta-
ku pie skolas.

Viesojoties lauku mājā “Upenī-
te”, ieklausāmies enerģiskās saim-
nieces Ineses Survilo pieredzes 
stāstā un  izbaudām  vienu no 
Latgales kulinārā mantojuma 
ēdieniem - guļbešnīkus (gatavo 
no vārītu kartupeļu masas, kura 
pildīta ar gaļu).

Vakara pastaiga,  Aglonas bazi-
likas un Koraļu kalna apmeklē-
jums ir svētības un īpašu dvēseles 

sajūtu pilnis. 
Aglonas bazilika ir viena no 

pazīstamākajām svētvietām pa-
saulē, tā ir Latvijas  nozīmīgākais 
katolicisma centrs.  Kristus Karaļa 
kalns ir atklāts 2006. gadā un at-
rodas netālu no bazilikas. Objektā 
apskatāmas 220 dažādas koka 
skulptūras, kas ir brīvprātīgo roku 
darbs. Kalna teritorijas skulptūru 
parka atainoti notikumi, kas sa-
skaņā ar Derību norisinājušies no 
cilvēces pirmsākumiem līdz mūs-
dienām. Lieliska vieta, ko apmek-
lēt svētceļniekiem un ikvienam, 
neatkarīgi no konfesionālās pie-
derības. 

Naktsmājas  mums šodien ir 
“Park Hotel Latgola” Daugavpilī.

Radošas iniciatīvas jaunatnes darba un tūrisma veicināšanā

28. jūlija rītā skvērā pie viesnī-
cas mūs sagaida smaidīga gide. 
Dodamies visi rīta pastaigā pa 
Daugavpili, kura sākās ar Vienī-
bas laukumu un stāstu par tā tap-
šanu. 

 Uzzinām, ka Daugavpils ir ba-
gāta ar ūdeni – 16 ezeriem, 8 
upēm un neskaitāmiem strau-
tiem. Cietoksni cēla 19. gadsimta 
sākumā Daugavas abos krastos, 
un Vienības tilts savieno abas pil-
sētas daļas. Daugavpilī ir Baznī-
cas kalns, kurā atrodas četru kon-
fesiju baznīcas – katoļu, luterāņu, 
pareizticīgā un vecticībnieku 
nams, kurā glabājas ļoti daudzu 
ikonu un svēto grāmatu krātuve. 
Savukārt, pirms pilsētā uzcēla 
Svēto mocekļu pareizticīgo ka-
tedrāli, tās vietā bija metāla pār-
vietojamā baznīca karavīriem, 
kura tagad atrodas Jersikā. 

Daugavpilī ir arī nams, kurā 
savulaik pēc atgriešanās no trim-
das uzturējās J. Rainis un Aspazi-
ja. 

Pilsētu ieskauj aizsargdambis, 
pie kura izveides nepārtraukti di-
vās maiņās strādāja 10 000 cilvē-
ku, kā arī 200 zirgu pajūgi.  
   Daugavpils universitāte pastāv 
kopš 1993. gada.  Pirms tam bija 
Daugavpils Pedagoģiskais insti-
tūts, kuru ir beigušas arī vairākas 
mūsu mazpulku vadītājas. 

Uz Daugavpils cietoksni doda-
mies ar autobusu. Pastaiga pa cie-
toksni ir neaizmirstama, tur pa-
veras varenība un reizē arī posts. 
Ir restaurētas ēkas, bet daudzas 
tomēr gaida vēl savu zvaigžņu 
stundu. Teritorijā atrodas Rotko 
nams, vairāku mākslinieku darb-
nīcas un galerijas.

Pa Aleksandra vārtiem iebrau-
cām, bet pa Nikolaja vārtiem iz-
braucam.

Pēc Daugavpils varenības do-
damies uz ražotni “Līvānu ķip-
loks”. Tur mūs sagaida ražotnes 
saimniece,  bijusī Līvānu mazpul-
ka dalībniece Viola Reinholde, 

turpInāJuMs no 14. lpp.

Kultūrvēstures bagātības Daugavpilī  
un jaunie uzņēmēji  Līvānos

kas šeit saimnieko kopā ar ģime-
ni. Abas meitas ir čaklas mazpul-
ka dalībnieces un lieli palīgi 
mammas biznesā. Pēc ražotnes 
un ķiploku žāvētavas apskates 
Viola mums  prezentē ražotnes  
produkciju. Tā ir īsta pārpilnība: 
pesto dažādība, karameles, želej-
konfektes, marmelāde, garšvielu 
maisījumi. Ļoti, ļoti priecājamies 
par meitenes sasniegumiem un 
stāstu! 

Tālāk dodamies pie vēl viena 
čakla bijušā mazpulcēna  –  Jāņa 
Utināna, kurš cep gardu jo gardu 
maizi. Neparastā tikšanās notiek 
Jāņa zemes gabalā, kuru ieskauj 
priedes un uz kura nākotnē tiks 
celta viņa ģimenes dzīvojamā 
māja. Kopā ar savu kolēģi puisis 
ar lepnumu mūs cienā ar dažā-
dām, tikko ceptām maizēm, ku-
ras vēl ir siltas, un kļavu lapas 
turas pie tām. Iegādājāmies sil-
tos maizes klaipiņus ar dažādām 
piedevām un dažādus maizes 

našķus.   
Jānis ir uzvilcis mazpulku T-

kreklu un pastāsta, ka  mazpulkos 
iemācījies  uzstāties, īstenot un 
aizstāvēt projektus, un, ja tā visa 
nebūtu bijis, būtu grūtāk augst-
skolā aizstāvēt kursa darbus vai 
tirgū pircējiem piedāvāt savu pre-
ci.

Ar laba vēlējumiem atvadā-
mies. Dodamies mājup. Mūsu trīs 
dienu pieredzes apmaiņas brau-
ciens beidzas. 

                        ***
Pateicamies par interesanto 

brauciena maršruta programmu 
un tās lielisko  īstenošanas gaitu 
projekta komandai - Gundegai 
Jēkabsonei, Ilzei Jukņēvičai un 
Lailai Zupai!

Īpašs paldies mūsu kolēģiem 
un visiem atsaucīgajiem cilvē-
kiem, kuri mūs tik sirsnīgi uzņē-
ma un dāsni dalījās  savā pie-
redzē!
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