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GundeGa JēKabSone,  

LaTvIJaS MazPuLKu PadoMeS  

PRIeKšSēdēTāJa 

Jau pavisam drīz bagātīgajā 
ķirbju vezumā aizvedīsim 2021. 
gadu. Tajā iekrautas ne tikai vairāk 
kā 10 tonnas ķirbju un citu dārze-
ņu, bet arī vērtīgās pļavas augu 
sēklas, zālāju augšņu bioloģiskās 
aktivitātes pētījumi, dažādi citi in-
teresanti projekti, daudzi labie dar-
bi savu ciematu, kopienu attīstī-
bai.    
  Daļu no 2021. gada vezuma 
ņemsim līdzi arī jaunajā gadā. Ma-
nuprāt, visvērtīgākais jauninājums, 
ko noteikti ņemsim līdzi, turpinā-
sim un uzlabosim 2022. gadā, ir 
mazpulcēnu padome. Aicinu ik-
katru mazpulku deleģēt vismaz 
vienu pārstāvi mazpulcēnu pado-
mei! Tādējādi arī jūsu mazpulka 

jauniešu intereses tiks labāk uz-
klausītas, lai Latvijas Mazpulku ak-
tivitātes organizētu vēl labākas un 
atbilstošākas jauniešu vajadzībām, 
lai viņu viedokli varētu labāk pār-
stāvēt pašvaldībās un valsts insti-
tūcijās. 

Tāpat jaunā gada vezumā ņem-
sim līdzi visas zināšanas, prasmes, 
draugus un pieredzes, ko ieguvām 
šajā gadā, lai tās vairotu arī nāka-
majā.

Bet jauno gadu sāksim arī ar 
jaunumiem. Lielākais jaunums, 
uzsākot 2022. gadu, būs jaunā 
Mazpulku vizuālā identitāte, pie 
kuras izstrādes mums palīdzēja di-
zainere Arta Citko. To iepazīsiet, 
jau saņemot jauno, 2022. gada ka-
lendāru. Joprojām mūs ikdienā pa-
vadīs mūsu mīļā Mazpulku četrla-
pu āboliņa lapiņa, bet tā būs kļuvu-
si mazliet vieglāka, jauneklīgāka. 

Tā rosina būt brīvākiem, radošā-
kiem,  priecīgākiem. Tās būs sa-
skanīgas un vieglas, zemes un da-
bas krāsas, jo Mazpulki ir un būs 
organizācija, kas dzīvo, aug dabā, 
rūpējas par mūsu mājām - Zemi.

 Tomēr, lai kā negribētos to pie-
minēt, jaunais gads visdrīzāk ne-
būs arī viegls. Mazpulki ir organi-
zācija, kas jau izsenis uzticas zināt-
nei, mācās un izmanto jaunākās 
zinātnes atziņas, un arī paši iesais-
tās zinātnes pētījumos. Mazpulki 
ir videi draudzīga organizācija, un 
vides zinātnieki atzīst, ka vakcinā-
cija daudzkārt mazāk ietekmē vidi, 
nekā slimības ārstēšanā izmantotie 
medikamenti, šļirces, vienreizējais 
apģērbs un viss cits, kas nepiecie-
šams ārstniecībai. Tāpēc, lai kaut 
mazliet to padarītu cerīgāku, lai 
mēs varētu satikties priecīgos un 
izzinošos pasākumos, aicinu ikvie-

nu jaunieti, kam vien tas pieejams, 
vakcinēties pret Covid19. Un, pro-
tams, arī pret ērču encefalītu un 
citām infekciju slimībām, kam pie-
ejamas vakcīnas. Atcerēsimies, ka 
viena no Mazpulku vērtībām ir 
stipra veselība.    
  Esam izstrādājuši arī Latvijas 
Mazpulku stratēģiju 2021.-2027. 
gadam. Šajā periodā darbosimies, 
lai sasniegtu mazpulku vīziju –  
Latvijas Mazpulki ir lielākā un spē-
cīgākā bērnu un jauniešu organi-
zācija Latvijā. Darbosimies ar mi-
siju - veicināt un pilnveidot bērnu 
un jauniešu radošumu, sadarbību 
un uzņēmību, stiprināt vietējās ko-
pienas, labo padarīt vēl labāku.  
 

Lai uzņēmība, radošums un 
stipra veselība mūs pavada Jauna-
jā, 2022. gadā!    
 Augsim Latvijai!

2021. gadā gūto vedam līdzi jaunajā!
ELĪNAS KALNIņAS, IRLAVAS MAZPULKA DALĪBNIEcES, ZĪMĒJUMS
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Nākotne sākas šodien
LaILa zuPa

Projekta “Mūsu pēdas” ietvaros 
28. augustā piemiņas muzejā 
“Pikšas”  notika konference 
“Soļi nākotnei”. šajā, Latvijas 
Mazpulku atjaunotnes30.gadā, 
atskatāmies uz paveikto, bet 
daudz domājam par nākotni, 
kuru veidosim mēs paši. 

Konferences dalībnieki no dabas 
materiāliem radīja vides gobelēnu 
“Mūsu Latvija”, kurā atveidoja da-
lībnieku pārstāvniecību no visiem 
Latvijas reģioniem. Gobelēna idejas 
autors, kā aizvien, ir  29.Ziemeru 
mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš. Un 
jāteic, ka kopīgi tapušais darbs mūs 
visus saliedēja, iepriecināja un radī-
ja svētku sajūtu. Konferencē vieso-
jās vides arhitekte, bijusī Ziemeru 
mazpulka dalībniece Lolita Herco-
ga, kura interaktīvā prezentācijā  
rosināja jauniešus domāt par videi 
draudzīgām vietām ciematos un 
pilsētās, kurās arī ir dabas zonas.

K.Ulmaņa piemiņas muzeja 
“Pikšas” vadītāja Ilga Ķipsne atgā-
dināja, ka nevajag aizmirst par vie-
tām, kuras jau ir vēsturiskas un no-
zīmīgas katrā pagastā, tikai  jādomā, 
kā tās veidot mūsdienīgākas un pie-

mērotas dažādām paaudzēm. 
Konferences dalībnieki tika sada-

līti desmit darba grupās, kuras vadī-
ja brīvprātīgie jaunieši un līderi no 
Rīgas Klubiņa. Darba grupās jau-
nieši, diskutējot par ANO ilgtspējī-
gas attīstības mērķiem, veidoja ma-
ketus “Ideālais ciems”. Maketos jau-
nieši atspoguļoja sev nozīmīgus ob-
jektus, radīja neierastas ideju ēkas, 
veidoja daudzfunkcionālus parkus, 
kuros ir gan aktīvās atpūtas zonas, 
gan dabas zonas ar augiem. Darba 
grupās spēlēja arī vides spēles un iz-
vērtēja īstenotās aktivitātes. 

Katra grupa prezentēja konferen-
ces dalībniekiem izveidoto “Ideālā 
ciema” maketu un nosauca trīs soļus, 
kā nākotnes ciemā sasniegs ANO 
mērķus, un trīs soļus, ko var spert 
jau šodien, lai taptu ideāls ciems. 

Konferences dalībnieki iesaistījās 
grāmatu akcijā “Nākotne tavai grā-
matai”. Dalībnieki bija atveduši līdzi 
kādu savu grāmatu, kuru ir izlasījuši 
un vēlas nodot citiem lasītājiem. 
Grāmatā tika ielīmēta akcijas uzlīme 
ar dalībnieka vārdu. Konferences 
noslēgumā  dalībnieki varēja izvēlē-
ties un pieteikties uz  kādu grāmatu, 
tā grāmatai dodot  iespēju vēl tikt 
lasītai. Vēlamies, lai šī akcija turpi-
nātos arī citos mūsu pasākumos! 

Mūsu 30!
LaILa zuPa, LM aKTIvITāšu  

KooRdInaToRe

28. augusta pēcpusdienā Kārļa 
ulmaņa piemiņas muzejā “Pik-
šas” norisinājās  Latvijas Maz-
pulku konference “Mūsu 30!”, 
kurā piedalījās mazpulku pār-
stāvji no visas Latvijas.  

Konference tika atklāta ar Lat-
vijas Mazpulku himnu. Padomes 
priekšsēdētāja Gundega Jēkabso-
ne sveica dalībniekus Latvijas 
Mazpulku atjaunotnes 30. gada-
dienā. 

To sākām atzīmēt februārī, kad 
bija tiešsaistes izaicinājums veikt 
sportisku aktivitāti  laikā, kad 

pandēmijas iespaidā mums nebi-
ja iespēja satikties klātienē. Svēt-
ku aktivitātes mērķis bija vieno-
ties visiem kopā sportojot, lai 
Latvijas Mazpulku svētku dienā 
biedri stiprinātu vienu no mūsu 
četrām  vērtībām - veselību. 

Konferencē  Gundega aicināja 
katru tās dalībnieku  atcerēties 
savu piedzīvoto Latvijas Mazpul-
kos. Kurš no mums ir darbojies 
organizācijā visilgāko laiku? Kā-
das ir spilgtākās atmiņas? Kas ir 

mainījies organizācijā šo gadu 
laikā? Dzirdot atbildes no Latvi-
jas Mazpulku biedriem - vadīta-
jiem, brīvprātīgajiem un mazpul-
cēniem, mēs sapratām, ka paveik-
tā ir daudz un ka mēs aizvien 
esam gatavi radoši un krietni 
strādāt un paveikt vēl lielākus 
darbus. 

Mazpulkiem svinīgi tika pa-
sniegti tencinājumi un pateicības 
dāvanas par ilggadēju ieguldīju-
mu Latvijas Mazpulku attīstībā. 

Lai radītu vēl lielāku svētku sajū-
tu, galdā tika likta svētku kūka.

Konferences dalībniekus ar 
dziesmām priecēja mūziķis Miks 
Galvanovskis.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam finansējuma 

ietvaros.

 Projekts “Mūsu pēdas” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu, kuru Latvijā  
administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
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“Rītdienas sējējs 2021”– Puzes mazpulks!

GundeGa JēKabSone, LaTvIJaS 

MazPuLKu PadoMeS PRIeKšSēdē-

TāJa 

Latvijas Mazpulku padome 11. 
novembra sēdē apstiprināja 
jauno biedrības „Latvijas Mazpul-
ki” stratēģiju 2021.-2027. gadam. 

Stratēģija ir mūsu ilgtermiņa 
plāns, kurā esam definējuši vīziju, 
ko vēlamies sasniegt, misiju, kāpēc 

to darām, galvenos mērķus, ko vē-
lamies sasniegt.   

Stratēģija tika veidota daudzu 
plašu diskusiju rezultātā. Vismaz 
piecas reizes dažādos formātos par 
to diskutēja Mazpulku padome, tai 
ir veltītas mazpulku vadītāju dis-
kusijas. Uz diskusiju klātienē un 
arī attālināti tika aicināti arī mūsu 
brīvprātīgie – Rīgas Klubiņa jau-
nieši. Nozīmīgu pienesumu stratē-
ģijas tapšanā deva arī diskusijas ar 

mūsu jauno Mazpulcēnu padomi 
gan tiešsaistes tikšanās reizēs, gan 
arī klātienes diskusijā.   
 Kopā esam vienojušies, kā turp-
māk virzīsimies, lai sasniegtu vīzi-
ju – “Latvijas Mazpulki ir lielākā 
un spēcīgākā bērnu jauniešu orga-
nizācija Latvijā”. 

Darbosimies ar misiju - veicināt 
un pilnveidot bērnu un jauniešu 
radošumu, sadarbību un uzņēmī-
bu, stiprināt vietējās kopienas, labo 

padarīt vēl labāku. Stratēģijā ie-
tverti mērķi mazpulcēnu, brīvprā-
tīgo jauniešu un mazpulku vadītāju 
attīstībai, kā arī kopējai biedrības 
kapacitātes stiprināšanai. Būtiska ir 
arī lauku jauniešu interešu pārstā-
vība, kopienu stiprināšana un pil-
soniskās līdzdalības veicināšana.  

Pilnu stratēģijas tekstu varat la-
sīt mūsu mājas lapā https://maz-
pulki.lv/par-mums/.

Lai stratēģiju varētu izstrādāt 

pēc iespējas kvalitatīvi un maksi-
māli diskusijās iesaistīt dažādas 
mūsu organizācijas grupas, liels 
paldies jāsaka diskusiju moderato-
rei Ilzei Bergmanei un Aktīvo ie-
dzīvotāju fonda atbalstam projekta 
“ReStars” ietvaros. 

Apstiprināta Latvijas Mazpulku stratēģija 2021.-2027. gadam

MaRLena zvaIGzne, venTSPILS 

novada doMeS InfoRMaTīvā 

IzdevuMa “venTSPILS  

novadnIeKS” RedaKToRe 

šis gads 808.Puzes  mazpulkam 
ir zīmīgs. 16. martā palika 20 
gadi, kopš tas ir dibināts, un 
zemkopības ministrijas konkur-
sa “Sējējs 2021” nominācijā 
“Rītdienas sējējs – mazpulks” 
tas pasludināts par laureātu. 

“Tas ir liels gods, “uzskata maz-
pulka vadītāja Māra Kraule.

Mazpulku ierosināja izveidot 
Puzes pamatskolas direktore Nelli-
ja Sileviča. Viņa nesen bija kļuvusi 
par mācību iestādes vadītāju un 
domāja, kādas aktivitātes ar pievie-
noto vērtību vēl varētu piedāvāt 
skolēniem. Mazpulki bija pazīsta-
mi pirmās brīvvalsts laikā, tie sevi 
pierādīja kā nopietnu organizāciju, 
kas izzina dažādus lauku darbus 
un iesaistās patriotiskajā audzinā-
šanā. 

“Sapratu, ka labprāt iesaistītu 
bērnus tādā nodarbē, kas viņiem 
palīdzētu saprast, kā jākopj zeme, jo 
tas ir svarīgi. Neesmu ne mirkli no-
žēlojusi to, ka Puzē ir mazpulks! 
Domāju, esam tikai ieguvēji. Mums 
ir paveicies ar mērķtiecīgo mazpul-
ka vadītāju Māru. Viņa ikvienu dar-
bu iemāca no sākuma līdz galam. 
Māra ir stingra, bet prot mazpulcē-
niem parādīt, kā jāpriecājas par re-
zultātu. Viņa iemāca darba tikumu, 
ir radoša, tāpēc mūsu mazpulcē-
niem ir vairāki darbības virzieni. 
Arī tas, kas saistīts ar tēvzemes mī-
lestību,” saka Nellija Sileviča. 

Tieši viņa iesniedza pieteikumu 
Zemkopības ministrijas izsludinā-
tajam konkursam, uzskaitot Puzes 

mazpulka dalībnieku veikumu pē-
dējo piecu gadu laikā. Tā varam 
uzzināt, ka bērni iesaistījās bizne-
sa projektā “Šalotes sīpoli”, Prie-
kuļu Pētniecības centra pētījumu 
projektā “Graudaugi Latvijai – 
mieži”, kopā ar Valdemārpils maz-
pulcēniem 2019. gadā tapa kalen-
dārs un pužiņi Latvijas Mazpulku 
padomes izsludinātajā iniciatīvu 
konkursā īstenoja projektu “Iepa-
zīsti Anci un mācies!”, piesaistot 
Valdemārpils un Upesgrīvas maz-
pulkus.

Lūk, dažas no tradicionālajām 
Puzes 808. mazpulka aktivitātēm: 
katru gadu janvārī, sadarbojoties 
ar Puzes kultūras nama vadītāju, 
viņi palīdz 1991. gada barikāžu at-
ceres pasākuma organizēšanā, pa-
gasta svētkos vada sportiskas vai 
izglītojošas aktivitātes senioriem, 
kopš 2008. gada rīko nakts pārgā-
jienu, uzzina, kā notiek meža stā-
dīšana, iesaistās ražas skatēs, de-
cembrī katru gadu cep piparkūkas, 
gatavo dāvaniņas un Ziemassvētku 
apsveikumus pagasta represēta-
jiem iedzīvotājiem. Kad vēl nebija 
kovida izraisīto ierobežojumu, Mā-
ra katru nedēļu aicināja savus au-
dzēkņus piedalīties klātienes no-
darbībās, rosinot veidot cementa 
puķu podus, svečturus, apgleznot 
vāzes, šūt auduma maisiņus, izga-
tavot vaska lupatiņas un papīra pu-
ķes, glezniņas no dabas materiā-
liem un svētku piespraudes karoga 
krāsās. Tāpat runāts par lauksaim-
niecības kultūru audzēšanu un 
mežu, putniem, latviešu tradīci-
jām, Latvijas valsts svētkiem, 
Ventspils novadu un Puzes pagas-
tu, organizēti fotokonkursi. Maz-
pulks iesaistījies arī starptautiskos 
projektos, līdzdarbojoties, piemē-

ram, Ziemeļreinas–Vestfālenes fe-
derālās zemes Izglītības ministrijas 
un Minsteres pašvaldības konkur-
sā “Tikšanās ar Austrumeiropu” 
par tēmu “Dzintars – atradums 
Baltijas jūras krastā”, iegūstot atzi-
nību, saņemti diplomi un naudas 
balva, par ko iegādāti zīmēšanai 
nepieciešamie piederumi. Bet kurš 
gan izskaitīs, cik daudz pupiņu, sī-
polu, saulespuķu, ķirbju, liliju iz-
audzēts 20 gadu laikā?

 “Es pati mīlu zemi un ceru, ka 
varbūt daļa mazpulcēnu arī to sa-
pratīs. Darbojoties ar viņiem, man 

visu laiku jāizdomā kaut kas inte-
resants un atšķirīgs no tā, ko bēr-
niem māca skolā. Mūsu nodarbī-
bās telefoni tiek nolikti malā, esmu 
stingra un prasīga,” neslēpj Māra.

 Pašlaik mazpulkā iesaistījušies 
18 bērni, un vadītājai ir prieks par 
katru no viņiem, jo meitenes un 
zēni gūst praktiskas iemaņas un 
noderīgas zināšanas, kas noderēs 
turpmākajās dzīves gaitās. Māra 
uzsver to, cik būtiska ir vecāku lo-
ma mazpulcēnu ikdienas aktivitā-
tēs. Tieši viņi ir tie, kas iedrošina, 
sniedz praktiskus padomus un ko-

Zemkopības ministrijas konkursa “Rītdienas sējējs – mazpulks” 
šī gada laureāti ir 808. Puzes mazpulks 

un mazpulka vadītāja Māra Kraule.
Veicināšanas balvas nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks”  

saņēma arī Brocēnu mazpulks, vadītāja Inta Svaža, 
un 286. Bārbeles mazpulks, vadītājs Voldemārs Barens.

Puzes mazpulkā apgūst 
darba tikumu un  
tēvzemes mīlestību 

pā ar saviem bērniem paveic dažā-
dus uzdevumus. 

“Mazpulcēna veiksme un panā-
kumi projektu realizēšanas laikā ir 
vecāku rokās, jo nelīdz nekāda 
teorija, ko varu sniegt es, ja bērns 
neprot rokā noturēt lāpstu, grā-
bekli vai kapli, tas viņam ir jāparā-
da un, galvenais, jāuzticas. Reizēm 
ir sajūta, ka pārāk ilgi bērniem ne-
atļaujam ņemt rokās, piemēram, 
nazi vai gludekli, uzskatot, ka viņi 
vēl mazi. Diezgan bieži redzu, ka 
vecākiem ir vieglāk kaut ko izdarīt 
pašiem, nevis iemācīt to darīt bēr-
niem. Protams, iemācīšana prasa 
milzu pacietību, bet noteikti at-
maksājas turpmākajā dzīvē, jo ik-
viena apgūta lieta rosina bērna in-
teresi iegūt vēl jaunas darba iema-
ņas. Vecāku atbalstu šajos 20 darba 
gados esmu jutusi bieži, bet no 
pašreizējiem mazpulcēnu vecā-
kiem daudz ir palīdzējuši Sanita 
un Normunds Bergi, Zane un 
Gints Apsīši, Baiba Anševica, Lau-
ma Bērzniece un Madars Kraulis. 
Patiesībā zinu, ka savu iespēju ro-
bežās man neatteiktu neviens, ja 
vien es viņus uzrunātu, un ceru uz 
labu sadarbību arī turpmāk. Lai 
mazpulks gūtu panākumus, ir ne-
pieciešama sadarbība ar daudziem 
cilvēkiem, dažādu nozaru speciā-
listiem, viņus nosaukt nav viegli, 
jo ir bailes, ka kādu varētu pie-
mirst, bet esmu pateicīga Guntim 
Cīrulim, pagasta pārvaldes vadītā-
jiem, bibliotekāriem un  kultūras 
nama vadītājiem, kas mainījušies 
mūsu pagastā šajos 20 gados. Prie-
cājos par sadarbību ar Andreju 
Ķeizaru, Agri Āboliņu, Sanitu Ro-
zenbergu, Ekoskolas vadītāju Sar-
mu Veckāgani un par atbalstu, ko 
saņemu no skolas direktores Nelli-
jas Silevičas un mazpulka labvēles 
Ilgas Anderšmites,” stāsta Māra.

Mazpulka vadītāja aizvien ne-
spēj noticēt, ka tieši viņas kolektīvs 
atzīts par labāko Latvijā. Tā ir ap-
jausma, ka vienmēr var izdarīt vēl 
vairāk. 

Mūsu novadā vienīgais maz-
pulks allaž bijis pamanāms. Lai 
daudz jaunu ieceru un darbu, ko 
veikt ar prieku! 

Ventspills novada dome saka 
paldies mazpulka vadītājai Mārai, 
mazpulcēniem, vecākiem un at-
saucīgajam skolas kolektīvam par 
sadarbību un mērķtiecību paveikt 
vēl vairāk un vēl labāk!



4◆ auGSIM LaTvIJaI!                                                                                                                                                                                       ◆ 2021. GADA DEcEMBRĪ ◆

Tu esi mūsu lepnums!
RaIna boGuža, ezeReS  

MazPuLKS “aSnI” vadīTāJa

“Mana darba augstākais novēr-
tējums!” — tā par iegūto  balvu 
“Latvijas lepnums“ saka ezer-
nieks alvids Pupšis. viņš 18. 
novembra vakarā Tv3 svinīgajā 
ceremonijā saņēma balvu “Latvi-
jas lepnums” nominācijā “Skolo-
tājs”. alvidu apbalvoja par 
bezmaksas kokamatniecības 
nodarbību vadīšanu ezeres 
mazpulka “asni” mazpulcēniem. 

Alvids pašmācības ceļā iegūtas 
zināšanas šajā jomā nodod dažādu 
paaudžu cilvēkiem, īpaši daudz lai-
ka un uzmanības veltot jaunajai pa-
audzei. Viņš ir arī Ezeres makšķer-
nieku kluba vadītājs, organizē pa-
gasta vides labiekārtošanas   talkas.

Apbalvojumam viņu izvirzīju es 
kā  Ezeres mazpulka “Asni” vadītā-
ja. Es ļoti novērtēju Alvida izdarī-
to. Parādot viņa paveikto, ceļam 
gaismā arī savu pagastu un citus 
cilvēkus, kuri piedalās pagasta vi-
des uzlabošanā. Alvids māk ap sevi 
pulcēt un atbalstīt ļaudis. 

Satuvina hobijs
Ideja par kokamatniecības no-

darbībām izauklēta kopā. Kad pa-
manīju, kā bērni līp klāt Alvidam, 
sapratu, ka vajadzētu viņu uzrunāt 
un iedrošināt apgūtās zināšanas 
kokamatniecībā nodot tālāk. Un tā 
kopš 2015. gada abi darbojamies ar 
mazpulcēniem. Savādāk? Jā. Neie-
rasti, bet mums patīk un bērniem 
arī.

Nominācijas nosaukums nepa-
visam neatbilst Alvida izglītībai un 
darba ceļam. “Par neformālu sko-

lotāju kļuvu nejauši. Mani hobiji ir 
makšķerēšana un kokamatniecība. 
Pirmajā bērnus sāku skolot mak-
šķerēšanā, kad pamanīju, ka viņi 
neprot makšķerēt, bet koku apstrā-
des mācīšanai pievērsos, kad tu, 
Raina, mani uz to paskubināji,” 
viņš stāsta.

Alvids atceras savu bērnības 
pieredzi, kad paša gatavotais putnu 
būris šķitis tik liels un nozīmīgs: 
“Tas man bija tāds gandarījums un 
lepnums! Mācu bērniem to, ko es 
būtu gribējis, bet nesaņēmu. Au-
dzēkņiem dažkārt nākas strādāt 
dubultā. Ja taisām putnu būrus, 
tad viens būs parkam, otrs — mā-
jās uzliekams.” 

Rada lietas un pašapziņu
Pandēmija nespēja apstādināt 

nodarbības bērniem. Skolotājs di-
vas reizes mēnesī sarūpēja 27 ma-
teriālu komplektus. Viņš sagatavo-
to tuvāk dzīvojošiem aizveda līdz 
namdurvīm, citu audzēkņu vecāki 
mēroja ceļu līdz darbnīcai. Idejas 
Alvids smeļas internetā, tās pasaka 
arī bērni un viņu vecāki.

 “Viens no maniem uzdevu-
miem — salāgot, lai gatavojamais 
būtu atbilstošs skolēnu vēlmēm, 
bet vienlaikus arī viņiem pa spē-
kam. Tuvojoties Valentīndienai, 
dzirdu frāzi par sirsniņu darināša-
nu, tad izprātoju, kā šo ieceri reali-
zēt. Pēc viena parauga strādā visi, 
tāpēc jāizdomā kas tāds, lai gan 
mazāks, gan lielāks varētu izdarīt, 
un rezultāts patiktu gan puikām, 
gan meitenēm. Kad darbs gatavs, 
pasaku, cik tamlīdzīgs izstrādā-
jums maksā internetveikalā. Tas 
vēl vairāk ceļ bērnu pašapziņu,” at-
zīst skolotājs. 

Alvida gandarījums un prieks, 
ja audzēkņi viņu pieņem un uztver 
par savējo: “Paša bērni jau izaugu-
ši, tagad varu būt kopā ar citiem, 
arī tiem, kam tēta pietrūkst. Vis-
vairāk bērnos novērtēju patiesu-
mu. Kad izveidoju ko jaunu par-
kam, vispirms pajautāju, ko viņi 
domā, zinu, ka nemelos.” 

Par nākotnes sapņiem kokamat-
niecības nodarbībās vīrietis izsakās 
pieticīgi – gribētos izremontēt darb-
nīcas telpas un nodrošināt tajās sil-
tumu. Toties parkam gan kopā ar 
biedrību “Mūsu ligzda “tiek kalti 
lieli plāni, idejām jāmeklē pamatīgs 
finansējums. 

“Pagasts ir sakopts, tajā - liels 
biedrību nopelns. Jūtams, ka iedzī-
votāji mīl šo vietu. Manuprāt, cil-
vēkiem ir jāpiedalās un jāveido sa-
va dzīves vide. Nevar nemīlēt savu 
zemi, tā nedrīkst būt!” ir pārlieci-
nāts ezernieks. Viņš vairākkārt 
pārliecinājies — tie, kas dara, neiz-
aug par postītājiem. Bērni ne tikai 
iegulda darbu parka kopšanā, bet 
arī uzmana citus un nekautrējas 
pastāstīt par viņiem, ja ko nelāgu 
sastrādājuši. 

Savējie palīdz un iepriecina
Ikdienas gaitās un brīvprātīgajā 

darbā Alvidu uzmundrina viņa 
dzīvesbiedre Sarmīte. 

“Viņa ir mans eņģelis! Sieva pa-
mana, kad esmu saguris, māk atrast 
īstos vārdus, lai es atkal celtos un ietu 
darīt,” atklāj vīrietis, piebilstot, ka 
labs vārds no jebkura līdzcilvēka dod 
enerģijas lādiņu ilgākam laikam. 

Epidemioloģiskās drošības no-
teikumu dēļ TV filmēšanā piedalī-
ties drīkstēja vien Alvids un Sar-
mīte. Tajā dienā viņš saņēma vēl 

divus iepriecinājumus — sarunu ar  
eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 
-  cilvēku, kuru augsti vērtē. Otrs 
mirklis, kas sildīja sirdi, — balvu 
savam makšķerēšanas skolotājam 
pasniedza bijusī audzēkne Ketija 
Černika. Alvids atceras, kā mazā 
meitene nākusi līdzi brāļiem, un 
viņš mudināja arī pašu ķerties klāt 
makšķerei. 

“Tie bija pacietības treniņi,” at-
ceras Ketija. Par skolotāju viņa sa-

ka: “Tētis, līderis, cilvēks, kurš ne-
kad neatsaka. Viņu Ezerē ciena, arī 
es pret Alvidu izjūtu lielu pietāti.” 

Alvids saņēmis daudz laba vēlē-
jumu. Mazpulcēnu vecāki atrada 
viltīgu veidu, kā skolotāju apsveikt, 
— sauca palīgā pie darba, bet sa-
gaidīja ar kūku, kuru rotāja uz-
raksts “Tu esi mūsu lepnums!“.

“Vīrieši gan neraudot, bet man 
nobira asaras,” emocijās dalās Al-
vids.

“Northern  
Bridges” Tallinā

Projekta “Redzi!?” ietvaros  
tiek uzlabots organizācijas tēls
žaneTe SPaLe, LM SabIedRISKo 

aTTIecību SPecIāLISTe

Laikam ejot uz priekšu, viss 
attīstās, arī mūsu organizācija. 
šobrīd norisinās organizācijas 
tēla uzlabošana, un jauno gadu 
mēs jau uzsāksim ar jaunu 
organizācijas vizuālo identitāti.

11. novembrī Latvijas Mazpulku 
padomes sēdē tika apstiprināta 
jauna vizuālā identitāte. Rodas jau-
tājums: ko tas nozīmē? Tas nozīmē 
- jaunu logo, krāsu paleti, burtu 
fontu, ikonogrāfiju, dizaina sistē-
mu, fotogrāfijas un grafiskie ele-
mentus, kurus mēs izmantosim, 
veidojot mūsu vizuālos materiālus. 
Bet patiesībā vizuālā identitāte nav 
tikai logo,  tas ietekmē mērķaudi-
torijas viedokli par mums, mūsu 
atpazīstamību, uzticamību.

Jauns organizācijas vizuālais tēls 
tika izstrādāts, jo mūsdienās mai-
nās mārketinga tendences. Iepriek-
šējais zaļais tonis uz lieliem lauku-

miem ir drūms un nomācošs, neti-
ka veidots vienāds stils visā organi-
zācijā, līdz ar to tika ierobežota 
organizācijas atpazīstamība valsts 
līmenī. Un pats galvenais - mums 
ir jābūt mūsdienīgiem un jauneklī-
giem, jo mēs taču esam bērnu un 
jauniešu organizācija. 

Vizuālās identitātes izstrādes 
procesā iesaistījām Rīgas Klubiņa 
jauniešus un mazpulcēnus. No-
skaidrojām, kas viņus šobrīd neap-
mierina organizācijas tēlā, kas būtu 
jāmaina. Sekoja grafisko dizaineru 
izpēte, un mēs atradām dzīvesprie-
cīgo Artu Citko, ar kuru mesties 
tālāk darbos. 

Vairāku mēnešu darba process 
noveda pie tā, ka mēs nonācām pie 
jauna izskata, kurš jau šobrīd tiek 
lietots, noteikti esat pamanījuši. Lē-
nām tiek atjaunota mūsu mājasla-
pa, sociālo tīklu konti, un jau pavi-
sam drīz, jaunā gada sākumā, orga-
nizācijas biedri tiks aicināti uz ap-
mācībām, lai mācītos lietot jauno 
izskatu. 

Jauns gads, jauns sākums! No-
vēlam visiem iesākt Jauno gadu ar  
lielu apņemšanos kļūt vēl labā-
kiem! 

Projektu “Redzi!?” finansiāli 
atbalsta Norvēģija, Islande un 

Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas 
zonas un Norvēģijas granta 

apjoms 13 073.29 eiro. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātijas 

kultūru Latvijā, integrējot Norvē-
ģijas pieredzi, attīstot jauniešu 

spējas ietekmēt lēmums savos 
reģionos un vietējo pašvaldību 

spēju iesaistīt jauniešus 
pilsoniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu administrē 
Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo 

iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekono-
mikas zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu programma, kas 
Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 

2024. gadam ar mērķi stiprināt 
pilsonisko sabiedrību un iedzīvotā-
ju līdzdalību un vairot mazaizsar-

gāto iedzīvotāju grupu spējas.

žaneTe SPaLe, LM SabIedRISKo 

aTTIecību SPecIāLISTe

1. septembrī Latvijas Mazpulku 
pārstāves Gundega Jēkabsone, 
žanete Spale un Ilze Jukņēviča 
devās uz Tallinu, lai piedalītos 
seminārā “northern bridges”. 

Seminārs norisinājās no 1.līdz 4. 
septembrim un sapulcēja Tallinā 
vairāku valstu jaunatnes darbā ie-
saistītus darbiniekus. Prieks bija 
semināra laikā satikt arī citu valstu 
4H biedrus.   
 Semināra laikā galvenā tēma bija 
polarizācija sabiedrībā. Mēs apgu-
vām gan teoriju par polarizāciju, 
gan apspriedām, kur mēs ikdienā 
saskaramies ar polarizāciju un kā 
to mazināt. Mums kā organizācijai, 
kura tik daudz strādā ar lauku jau-
niešiem, īpaši svarīga bija polarizā-
cijas tēma - lauki un pilsēta. Mēs 
uzklausījām citu organizāciju labo 
praksi un dalījāmies ar savu. 

Semināra rezultātā tika izveido-

ta rokasgrāmata un podkāsts, ko 
var izmantot jebkura jauniešu or-
ganizācija polarizācijas novērša-
nai.

Tikai mēs visi kopā varam atbrī-
voties no stereotipiem, sadarboties 
ar cilvēkiem, neskatoties uz viņu 
rasi, reliģiju, politiskajiem uzska-
tiem un būt vienota, saliedēta sa-
biedrība.
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Šī gada dārzenis mazpulkos – ķirbis!

Vērtētāji aizstāvēšanu vēro Zoom programmā

Sākot no 22. oktobra Latvijas 
Mazpulku bērnu un jauniešu 
izaudzētā raža,    šoreiz -  “Ho-
kaido” tipa ķirbji, pieejami 32 
“Maxima XX” un “Maxima XXX” 
veikalos visā Latvijā. “Maxima 
Latvija” un “ezerkauliņi” jau 
vienpadsmito gadu atbalsta 
“Latvijas Mazpulkus”, sniedzot 
praktisku ieskatu uzņēmējdarbī-
bas pamatos – kā produkts no 
lauka nonāk līdz veikaliem pie 
klientiem.

 
Lielākajos „Maxima Latvija” 

veikalos šoruden ir iespēja iegādā-
ties vairāk kā 10 tonnas mazpulcē-
nu loloto un visu vasaru audzēto 
ķirbju ražu, un visi iegūtie līdzekļi 
nonāk pa tiešo pie jaunajiem uzņē-
mējiem. Ķirbju audzēšanā iesaistī-
jās 76 mazpulcēni no 29 Latvijas 
mazpulkiem.

 Raženākie ķirbju audzētāji bija 
Evija un Lauma Reinholdes no 
279. Līvānu mazpulka, katrai izau-
dzējot 705 kg, Evelīna Gintere no 
Ezeres mazpulka “Asni” – izaudzē-
jot 503 kg, Natālija Žubure no 808. 
Puzes mazpulka – izaudzējot 465 
kg un Elizabete Dzene no Valde-
mārpils mazpulka – izaudzējot 405 
kg.

 “Šis ir jau vienpadsmitais gads, 
kopš “Maxima Latvija” atbalsta 
Latvijas Mazpulkus, un patiesi 
priecājamies, ka jaunieši ir izvēlē-
jušies audzēt tieši ķirbjus – ogu, 
kas ir piedzīvojusi teju renesansi 
un ir ļoti iecienīts produkts ikdie-
nas maltītē. Savā sortimentā piedā-
vājam tikai svaigākos un gardākos 
lauku labumus par pieejamu cenu, 
īpaši rūpējoties par vietējo augļu 
un dārzeņu pieejamību mūsu vei-
kalos visā Latvijā visa gada garu-
mā. 

Latvijas Mazpulku audzēto pro-
duktu stendi veikalos ir mūsu īpaši 
lolots projekts, sniedzot jauniešiem 

iespēju noticēt savām prasmēm – 
paša izaudzēts var nokļūt veikala 
plauktā pie mūsu klientiem. Apzi-
noties, ka esam ļoti nozīmīgs jauno 
uzņēmēju sadraudzības partneris, 
šogad ķirbjus piedāvājam īpaši lie-
lā veikalu skaitā – 32 veikalos visā 
Latvijā, tādējādi veicinot arī pār-
došanas apjomus. 

Šis projekts ir ne tikai ieguldī-
jums bērnu prasmju attīstībā, bet 
arī zināšanu un izpratnes veicinā-
šanā par uzņēmējdarbības pamat-
principiem,” stāsta “Maxima Latvi-
ja” Iepirkuma departamenta direk-
tors Edvīns Lakstīgala.

“Šogad laika apstākļi bija piemē-
roti, lai mūsu kopraža sasniegtu 
vairāk kā 10 tonnas, neskatoties uz 
to, ka dažos reģionos lietus šovasar 
nebija daudz un ir novērojamas ra-
žas atšķirības. Man ir prieks popu-
larizēt šo nelielo, bet garšīgo un 
kvalitatīvo ķirbīšu iekļaušanu ik-
vienas ģimenes ēdienkartē, kuriem 
ir garantija, ka katrs ķirbītis ir au-
dzēts ar mīlestību un rūpību. Esmu 
gandarīta par mūsu ilggadējo sa-
darbību ar saimniecību “Ezerkau-
liņi” un veikalu tīklu “Maxima Lat-
vija” jau vienpadsmit gadu garumā, 
kas palīdz veicināt jauniešu uzņē-
mējdarbības pirmās iemaņas tik 
darbietilpīgā un riskantā nozarē kā 
lauksaimniecība, sākot no sēklas 
līdz ražai, līdz iepakošanai un pār-
došanai. Svarīga ir arī iegūtā piere-
dze noslēgt līgumu un uzņemties 
atbildību pret sadarbības partne-
riem,” stāsta “Latvijas Mazpulki” 
padomes priekšsēdētāja Gundega 
Jēkabsone.

“Plāns izpildīts uz 100%” – tā 
mēs šogad varam apgalvot. Rēķi-
not pēc tā, cik bērniem un jaunie-
šiem tika iedalītas ķirbju sēklas, 
mazpulcēni ir izaudzējuši maksi-
māli iespējamo ražu. Ņemot vērā, 
ka ķirbis ir oga ar savu svaru un iz-
mēru, samērā izaicinoša bija pro-

dukcijas sagatavošana tirdzniecībai 
– ķirbīšu žāvēšana, marķēšana, fa-
sēšana un nodošana transportēša-
nai, parakstot attiecīgo dokumen-
tāciju. Šī pieredze sniedz mazpulku 
dalībniekiem zināšanas un pras-
mes, lai,  iespējams, nākotnē moti-
vētu iegūt atbilstošu izglītību un 
strādāt šajā nozarē vai pat uzsākt 
savu saimniecisko darbību, radot 
papildus ienākumus savam ģime-
nes budžetam,” norāda “Ezerkauli-
ņu” mārketinga projektu vadītāja 
Laura Kļaviņa.

Mazpulcēnu audzēto ķirbju ce-

na ir 0,79 eiro par1 kg, un tie no-
pērkami 32 “Maxima XX” un 
“Maxima XXX” veikalos visā Lat-
vijā. Ķirbji veikalos piegādāti ar 
sadarbības partnera – kooperatīvās 
sabiedrības „Baltijas Dārzeņi” – 
palīdzību. 

Ķirbju audzētāji pārstāv 29 maz-
pulkus: Lutriņu mazpulku, Rēzek-
nes mazpulku “Taurenītis”, Ezeres 
mazpulku “Asni”, 196. Bejas maz-
pulku, 808. Puzes mazpulku, 279. 
Līvānu mazpulku, 104. Dagdas 
mazpulku, 11.Valkas mazpulku, 
114. Krotes mazpulku, 36. Viesītes 

mazpulku, 307. Džūkstes mazpul-
ku, Brocēnu mazpulku, Strautiņu 
mazpulku, 477. Nautrēnu mazpul-
ku, Valdemārpils mazpulku, 752. 
Ludzas mazpulku, 367. Vijciema 
mazpulku, Daugmales mazpulku 
“Dzirkstelīte”, Upesgrīvas mazpul-
ku, Sējas mazpulku, 541. Zantes 
mazpulku, Biržu mazpulku, Liepu-
pes mazpulku, 239. Kārķu mazpul-
ku, 687. Ērģemes mazpulku, Aizu-
pes mazpulku “Ekopēdiņas”, 632.
Tumes mazpulku, 582. Kapsēdes 
mazpulku un 139. Nīcas mazpul-
ku.    
 Šogad daudzi mazpulcēni  bija 
izvēlējušies audzēt ķirbjus, un ru-
denī  ikvienam ķirbju audzētājam 
bija  iespēja piedalīties konkursa 
“Latvijas lielākā ķirbja čempionāts”  
kategorijā - Latvijas mazpulcēnu 
ķirbju čempionāts. Par uzvarētāja 
godu sacentās pieci finālisti katrā 
no kategorijām.   
 Mazpulcēnu konkurencē katego-
rijā “Smagākais ķirbis”, rūpīgi sve-
rot un mērot finālistu ķirbjus, par 
uzvarētāju tika atzīta Elīna Kalniņa  
no Irlavas mazpulka ar 64 kilogra-
mus smagu ķirbi. Otrajā un trešajā 
vietā ierindojās Aizupes mazpulkā  
“Ekopēdiņas” izaudzētie ķirbji. 
Dārtas Poplugas audzētais ķirbis 
sasniedza 58 kilogramus, un Renā-
ra Petzāla audzētais ķirbis svēra 52 
kilogramus.   

Savukārt kategorijā “Skaistākais 
ķirbis” uzvarētāju noteica žūrijas 
balsojums, un uzvarētāja gods tika 
Kasparam Punduram no 752. Lu-
dzas mazpulka, kurš saņēma 196 
žūrijas balsis. Otro vietu ieņēma 
Dārta Apsīte no 808. Puzes maz-
pulka ar 132 punktiem, bet trešo 
vietu ar 119 punktiem – Polina 
Klovane no 752. Ludzas mazpul-
ka.

Preses relīze medijiem
Publikācija no jauns.lv

Raženākie ķirbju audzētāji Evija un Lauma Reinholdes

SaRMīTe SaLMIņa,  

LeJaScIeMa MazPuLKa vadīTāJa 

26. novembrī notika Lejasciema mazpul-
ka dalībnieku projektu aizstāvēšana. Lai tas 
veiktos labāk, sākumā tika izspēlēta “ledlau-
žu” spēle, kurā mazpulcēni viens otram tei-
ca komplimentus un iedrošināja atraisīties.

Projektus aizstāvēja septiņi Lejasciema 
mazpulka dalībnieki. Dažiem tas bija otrais 
aizstāvētais projekts, bet daži to darīja pirmo 
reizi. Pasākuma norisi ietekmēja valstī no-
teiktie drošības pasākumi, tādēļ mazpulcēni 
projektu aizstāvēja pa vecuma grupām. Pārē-
jie dalībnieki un vērtētāji aizstāvēšanu vēroja 
Zoom programmā, atrodoties citā telpā. 

Pasākuma ietvaros visi Lejasciema maz-
pulka dalībnieki pa vecuma grupām un da-
žādos laikos gatavoja kompozīciju pirmajai 
Adventei. Jaunieši izvēlējās dabas materiā-
lus, saskaņoja krāsas, darbojās praktiski un 
palīdzēja viens otram.

Noslēgumā mazpulcēni saņēma sertifi-
kātus un balvas par čakli paveikto darbu 
vasarā un rudenī. Aktivitāte īstenota izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.
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Izaicinājums 
– garšaugi
eLīna KaLnIņa, IRLavaS  

MazPuLKa daLībnIece

Irlavas mazpulka komanda šogad piedalī-
jās projektā “Jaunieši izaicina”. Mūsu 
izaicinājums bija  iepazīt garšaugus. 

Iemesls šādam izaicinājumam – mēs esam 
ekoskola. Tāpēc visus aicinām garšvielu maisī-
jumus, kas iegādājami paciņās, aizvietot ar da-
bīgajām garšvielām un garšaugiem! Lai to izda-
rītu, ikdienā ir jāiepazīst un jāizvēlas pašu au-
dzēti garšaugi.

Projekta ietvaros ar mājturības skolotāja pa-
līdzību tikām pie garšaugu kastes no paletēm. 
To mēs nokrāsojām un piebērām ar zemi. Iestā-
dījām pašu audzētus stādus. Izveidojām par 
katru garšaugu nelielu aprakstiņu. Visiem bija 
iespēja visas vasaras garumā iesaistīties garšau-
gu kastes kopšanā, iepazīties ar garšaugiem, kā 
arī tos izmantot. Arī mācību stundās, āra no-
darbībās tiek atrasts pielietojums. Arī mājturī-
bas ēdiena gatavošanas stundās izmantojam 
garšaugus

Nākamajā gadā plānojam iesākto turpināt un 
pašu audzēto garšaugu klāstu papildināt.

Par Malēniju un malēniešiem
MadaRa donSKa, aLISe dūRēna, 

STRauTIņu MazPuLKa daLībnIeceS   

SandRa buLIņa, MazPuLKa  

vadīTāJa 

Mēs gribam pastāstīt par sava, 
Strautiņu mazpulka, grupas 
projekta ’’Jaunieši sadarbojas” 
aktivitāti “Izzini, iepazīsti, 
pastāsti!”.

 Ilgi gaidītajā projektā piedalījās  
Strautiņu mazpulcēni, Alūksnes 
novada Jaunlaicenes muižas mu-
zejs, biedrība “Latviskais manto-
jums” un  šī projekta vadītāja Arta 
Līga Sopule.    
  Projekta mērķis bija iepazīstināt 
mazpulcēnus ar malēniešu valodu, 
folkloru un kultūru, veikt pētīju-
mu, apkopojot savus savāktos ma-
lēniešu vietvārdus, nostāstus, ap-
rakstus un muzejā uzzināto. 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ar vīrusu, mēs varējām projektu ie-
sākt tikai katrs savā ģimenē un ap-
kaimē. Cerot uz drošāku pārvieto-
šanos vasarā, ieplānojām sadarbību 
ar Jaunlaicenes muižas muzeju. 

Aktīvās nodarbībās tika iepazītas 
malēniešu spēles, izdarības, stafe-
tes. Piemēram, ”Gaismas nešana ar 
maisiem”, spēles ar nūjām – “Gudrī-
bas mērīšana”, aktīva līdzdarboša-
nās komandās “Skološanās ne pa 
jokam”.  Laikam jau Ernsts Gliks 
būs saskatījis malēniešu gudrības 
potenciālu, jo pirmās latviešu sko-
las dibināja tieši pie malēniešiem 
Alūksnē, Jaunlaicenē un Zeltiņos! 

Ikdienā vietējie iedzīvotāji lieto 

vēl vārdus, kuri nākuši no senčiem, 
taču to nozīmi ne visi zina.

“Mājas valoda” bija izglītojoša 
nodarbība par valodas īpatnībām, 
kur  pievērsāmies skaidrojumiem 
par tām ar aktīvu līdzdarbošanos 
komandās. Visus aizrāva konkursi 
ar vārdu atpazīšanu un salikšanu 
pie attiecīgajiem priekšmetiem.

   Raksturīgākās īpašības malē-
nietim esot šīs: sava nostāja, ne-
kaunas no tās; atklātība; neprot 
melot, tādēļ malēnieši daudz cietu-
ši kara laikā; pārsvarā viņi esot 
muzikāli; nav izgāzīgi, nav lielīgi; 
saprot jokus, neapvainosies, ja 
“vilks uz zoba”.

 Projekta noslēgumā izveidojām 
“Malēniešu vārdu spēli”, ar kuras 
palīdzību iepazīstam un apgūstam 
seno malēniešu izloksnes vārdus.

Jaunlaicenes muzejā varējām 
uzzināt, ka Malēnija Latvijai ir de-
vusi daudzus talantus: gleznotāju 
Leo Kokli, kordiriģentu Haraldu 
Medni, rakstniekus Ojāru Vācieti, 
Elīnu Zālīti, Jāni Mauliņu, Liju Brī-
daku, Māru Svīri, fotogrāfus Gu-
nāru Bindi un Juri Krieviņu, soļo-
tāju Ādolfu Liepaskalnu.

Redzējām interesantus priekšme-
tus, kuri mums ļāva saprast, ka  ma-
lēnietī  dominē asprātība, joki, īpat-
nības, šķietams naivums, bet arī iz-
teikta gudrība, izdoma, dzīve saska-
ņā ar dabas izpratni un norisēm.

Malēnija ir arī teicams tūrisma 
produktu elements. Nosaukumu 
‘Malēnija’ Latvijas kartē neatrast. 
Shemantiski tuvākais ir Malienas 
vārds. Arī tas saistās ar vietu, kas 

atrodas malā. Alūksnē kopš 1925. 
gada maija izdod laikrakstu „Ma-
lienas Ziņas”. Iedzīvotāji zina, ka 
malēniešu dzīves vieta (t. i., oficiāli 
nepastāvošais Malēnijas novads) 
atrodas Ziemeļaustrumvidzemē, 
netālu no Igaunijas robežas.

Augšzemnieku dialekta dziļās 
latgaliskās izloksnes Ziemeļaus-
trumvidzemē  - Malēnijā -  malē-
nisko izlokšņu skanēšanā ir daudz 
citām, dziļajām latgaliskajām iz-
loksnēm līdzīgu parādību. Viena 
no tām ir patskaņa a pārvēršanās 
par o parasti uzsvērtās saknes zil-
bēs un priedēkļos.

Malēnijā  grīž molku, laupa kar-
tupoļus un cep nevis jēlu gaļu, bet 
zaļu gaļu. Malēnietim nevis pieme-

tas slimības, bet pamašas. Mūža 
beigās viņš nemirst, bet izlaiž iņģi 
(izlaiž garu). Interesanti, ka  vārds 
iņģe aizgūts no igauņiem.

Malēnijā, tāpat kā Latgalē (bet 
ne visās izloksnēs), ķ vietā runāts 
č, piemēram, kačs – kaķis.

Izveidojām anketu, ar kuras pa-
līdzību uzzinājām vārdus, kuri tiek 
lietoti īpaši šajā  pusē, un to nozīmi 
latviešu valodā. Lūk, virkne šādu 
vārdu! 

ŠOKTI - gumijas zābaki, PRA-
ĶIS - darba jaka, SKOTELE - 
priekšauts, ŽĻOBENE- mīksta ce-
pure, ŠPICKI – sērkociņi, KALE - 
piekaramā atslēga, ĶISENS - spil-
vens,  CIRIKS - jēriņš, KANKARS 
- lupata, KLAPATAS - nepatikša-

nas, PENDERIS - vēders, ČIRKA 
- maza meitene).

Mazpulcēni, ielaminējot lapas 
ar  šādiem vārdiem, izveidoja  spēli 
kā mācību līdzekli, ar kuru apmā-
cīt pārējos interesentus.

Iepazinām arī rotaļas un vietējās 
tradīcijas. 

Projekta noslēgumā tika pa-
sniegtas pateicības un piemiņas 
nozīmītes ”Esu malēniets”. Mēs sa-
kām paldies arī mazpulcēna Lai-
mas māmiņai Inai Zvirbulei par 
atbalstu mazpulkam gan ziedu 
paklāja veidošanā, gan tirdziņā!

Mājupceļā vēl uzkāpām Dēliņ-
kalna, augstākā Alūksnes novada 
kalna,  skatu tornī. Diena bija izde-
vusies!
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LauRa žīGuRe, aLūKSneS bJc 

MazPuLKa ”PaGaLMS” daLībnIece, 

SandRa buLIņa, MazPuLKa 

vadīTāJa

Alūksnes BJC mazpulka ”Pa-
Galms” grupas projektu “Ieskrien 
dabas pēdās!”  projekta grupa  rea-
lizēja kopā ar savu mazpulku, 
Alūksnes novada Mārkalnes pa-
gasta kluba vadītāju S. Silirovu, 
biedrībām “Pededzes Nākotne” , 
“Latviskais mantojums”, Pededzes 
pagasta jauniešiem, Alūksnes BJC 
metodiķi izglītības jomā I.Rakovu.

Sākām mūsu projektu ar brau-
cienu uz Saullēkta dārzu Alūksnē, 
kur apskatījām  piecas akmens 
skulptūras – “Čiekurs”, “Kolumba 
ola”, “Diānas dzimšana”, “Kalna 
ezers”, “E-ola”. Tālāk devāmies uz 
Mārkalni, kur kultūras darba orga-
nizatore S. Silirova mums pastāstī-
ja par ievērojamiem akmeņiem 
pagasta teritorijā, apmeklējām 
“Ķēniņkalna” akmeni un “Saules 
pulksteni”, kas izveidots no 20 ton-
nu smaga laukakmens .

 Mārkalnes brīvdabas estrādē 
‘’Lakstīgalas’’ apgleznojām katrs 
savu akmeni, ieraudzījām sašķeltā  
“Saules akmens” otru pusi un iepa-
zinām „Draudzības akmeni”, likām 
Mārkalnes fotopuzli, skrējām brīvā 
dabā un apbrīnojām akmeņus, kas 
tik milzīgi izveidojušies ilgā laika 
posmā.

Pēc nelielā piknika apmeklējām 
fotomākslinieces Janas Rāgas foto 
izstādi.

Tālāk ceļš veda mūs uz Pededzes 
pagastu, kur mēs kopā ar Pededzes 
jauniešiem piedalījāmies  “Pasaku ta-
kas” aktivitātēs - spēlē ar 9 stacijām. 

Nav nekā labāka par sportiņu, 
spēlēm un pikniku svaigā gaisā!   

Noslēdzām visu ar mūsu maz-
pulcēnu  veidotām  spēlēm, kurās 
ir iespēja iegūt pašu sagatavotas 

Ieskrien dabas pēdās!

balviņas, un kopā ar Pededzes jau-
niešiem izbaudījām  kopīgu cienā-
šanos pie ugunskura. 

Mūsu projekta būtība ir veidot 
jaunu tradīciju Alūksnes novadā 
jauniešu aktīvai atpūtai, sportam, 
sava novada dabas noslēpumu iz-
zināšanai. Mazpulcēni sagatavoja 
pateicības, koka magnētiņus ar uz-
rakstu “Alūksnes mazpulks” kā 
balviņas par kopā pavadīto dienu, 
organizēja kopīgu tējas pauzi brīvā 
dabā pie ugunskura.

Projekta ietvaros daudz  ko jau-
nu uzzinājām, mācījāmies sadar-
boties, iesaistījāmies piedzīvojumā, 
iepazinām citus jauniešus,  popula-
rizējām veselīgu dzīvesveidu un  
savu mazpulku. Mēs  sapratām, ka 
šis būtu labs tūrisma maršruts, ku-
ru parādīt draugiem un tūristiem.
Sapazināmies ar Pededzes jaunie-
šiem. Uzzinājām, ka Pededzē ir 
‘’Pasaku taka’’, kur veicām intere-

santas, sportiskas aktivitātes  ar re-
zultāta izvērtējumu telefona apli-
kācijā. 

Sapratām, ka daudz ko varam 
paveikt pašu rokām, ieguldot savu 
darbu. Novērtējām vietējo jaunie-
šu darbu takas atjaunošanā, kā arī 
pateicāmies par viņu laipnību, iz-
rādot taku.

Šajā projektā tiek īstenota maz-
pulcēnu sadarbība ar vietējo inte-
rešu grupu, rīkojot kopīgas aktivi-
tātes un identificējot vietējo mēro-
gu. Jaunieši tika aicināti izkustētos 
un iesaistīties sportiskās aktivitā-
tēs, kā arī iepazīt un atpazīt ievēro-
jamos tūrisma, vēstures un dabas 
objektus.

Mazpulku projektu forumos darbīgākās mazpulcēnu 
ģimenes saņem pateicību par nesavtīgu atbalstu vietējam 
mazpulkam un mazpulcēniem. Ābelītes stāds mazpulcēna 
ģimenei iegādāts ar Amerikas latviešu atbalstu.  

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

Šogad godinātās ģimenes:
Strangu ģimene, Staļģenes mazpulks 
Ilze Asare, Lutriņu mazpulks

Lita Slavinska, 29. Ziemeru mazpulks
Ina Zvirbule, Strautiņu mazpulks
Sanita Silirova un Valdis Bambulis, Alūksnes mazpulks
 “PaGalms”
Inga Ģēģere un Artūrs Sokolovskis, 
Liepupes mazpulks
Dainis Kursītis- Kursišs un Aļona Dronka, 
748. Sūnu mazpulks
Kristīne Ganiņa, 11.Valkas mazpulks

Purviņu ģimene, 239. Kārķu mazpulks
Kristīne Broka, 367. Vijciema mazpulks
Santa Pumpiša, 687. Ērģemes mazpulks
Daiga Tīsiņa, Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”
Sintija Vrubļevska -Teihmane un Atis Teihmanis, 
Sējas mazpulks
Solvita Komka, Upesgrīvas mazpulks
Svetlana un Pēteris  Caunītes, Valdemārpils 
mazpulks

Mazpulku rudens projektu forumos godinātās ģimenes
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GundeGa JēKabSone,  

LaTvIJaS MazPuLKu PadoMeS  

PRIeKšSēdēTāJa, džūKSTeS 

MazPuLKa vadīTāJa

-  Brauciena laikā mēs iepazinā-
mies ar Somijas 4H galvaspilsētas 
vadītāju, kura mums pastāstīja vai-
rāk par Somijas 4H struktūru, kas 
nedaudz atšķiras no tā, ko mēs 
praktizējam Latvijā.

 Somijā mazpulcēni tiek sadalīti 
trīs līmeņos. Pirmajā līmenī dar-
bojas bērni un jaunieši, kuri apgūst 
dažādus rokdarbus un prasmes.  
Otrajā līmenī jaunieši apgūst kādu 
konkrētu prasmi vai amatu, pēc 
tam organizācija viņiem sniedz ie-
spēju izmantot savas prasmes, no-
pelnot savus pirmos ienākumus.
Piemēram, ja tu apgūsti kinoloģi-
jas pamatus, ar organizācijas palī-
dzību Tu atradīsi suņu īpašniekus, 
kuri meklē kādu, kas izvedīs pa-
staigā viņu suni. Līdz ar to jaunieši 
apgūst pirmās prasmes strādāt kā 
algoti darbinieki. 

Trešajā līmenī jauniešiem tiek 
sniegta iespēja izmēģināt savas 
prasmes, veidojot biznesu. Piemē-
ram, ja jaunieti interesē fotografē-
šana, organizācija viņam palīdzēs 
sakārtot juridisko pusi, lai viņš va-
rētu uzsākt savu biznesu fotogrāfi-
jā. Organizācija arī palīdzēs atrast 
potenciālos klientus.

Mazpulku vadītājiem iepatikās 
arī dzīvnieku mīļošanas fermu ide-
ja, ko praktizē Somijas kolēģi. Or-
ganizācija, lai jauniešiem būtu ie-
spēja komunicēt ar dabu un dzīv-
niekiem, ir izveidojusi vairākas 
fermas, kur pa vasaru mīt dzīvnie-
ki. Jaunieši dodas uz fermām. Pie 
tām norisinās nometnes. Nometņu 
laikā viņiem ir iespēja iepazīt dabu 
un darbu, rūpējoties par dzīvnie-
kiem.

Lai vairāk izprastu Somijas 4H 
darbu, tika apciemoti arī Loimaa 
un Turku reģionu 4h klubi un Loi-
maa jauniešu centrs, jauniešu teāt-
ris. Kolēģi pastāstīja par savu pie-
redzi darbā ar jauniešiem, iepazīs-
tināja mūs ar  jaunām metodēm 

jaunatnes darbam un sniedza ie-
spēju tās arī izmēģināt.

Pieredzi Latvijas Mazpulku pār-
stāvji smēlās arī Keskuskoulu, kas 
ir pamatskola Loimaa. Šī skola pa-
tīkami pārsteidza ar savu interakti-
vitāti. Skolā ir izveidota īpaša klase, 
kura ir paredzēta darbam grupās. 
Klasē ir izbūvēta īpaša skaņu izolē-
joša sistēma, kas ļauj skolēniem 
strādāt grupās tā, ka viņus netrau-
cē blakus esošā grupa. Klase ir uz-
būvēta, lai tajā ietilptu vairākas 
darba grupas un katrai grupai ir 
savādāks interjers – vieniem ir ie-
spēja strādāt, sēžot pufos, citiem ir 
iespēja sēdēt krēslos, kuri ir pare-
dzēti, lai skolēns varētu domājot 
kustēties, nebojājot krēslu. Klasē ir 
pieejami arī vairāki televizori, 
planšetdatori, daudz kontaktu da-
toriem, lai darba laikā varētu iz-
mantot tehnoloģijas.

Lai kārtīgāk iepazītu Somijas iz-
glītības sistēmu, organizācijas pār-
stāvji apmeklēja arī Loimas 
Evanģēlisko Tautas augstskolu un 
bērnu aprūpes centru. Šādā skolā 
tiek palīdzēts iebraucējiem Somijā 
apgūt somu valodu, Somijas tradī-
cijas, lai iekļautos valstī un uzsāktu 
dzīvi.

 Mums bija iespēja apmeklēt arī 
LOIMAAN KOTIPESÄ, kas ir kā 
ģimene bērniem un jauniešiem, 
kuriem nav iespējas dzīvot kopā ar 
viņu vecākiem. Šeit dzīvojošajiem 
tiek nodrošinātas visas nepiecieša-
mās vajadzības – siltums, ēdiens, 
drēbes, telefoni un, pats galvenais, 
saprotoši un mīloši darbinieki, ku-
ri ir kā viņu ģimene.

Šis brauciens Latvijas Mazpul-
kiem sniedza nenovērtējami daudz 
jaunu iedeju un iedvesmas, lai mū-
su organizācija turpinātu augt un 
attīstīties un sniegt visu nepiecie-
šamo, lai mēs varētu nodrošināt 
kvalitatīvas neformālās izglītības 
iespējas. Paldies mūsu somu drau-
giem, kuri uzņēma mūs un, pats 
svarīgākais, sniedza šo iespēju pa-
skatīties uz to, kā strādā neformālā 
izglītība ārpus Latvijas.

Mazpulku administrācija un vadītāji viesos pie Somijas 4H 

 Jaunu neformālās izglītības metožu apguve Nahkalinna teātrī.Keskuskoulu apmeklējums un tikšanās ar tās direktori Jarmo Rasi.

anda SKRuPSKa,  

STaļģeneS MazPuLKa vadīTāJa 

16. augusta rītā uz Rīgas lidostu 
steidzāmies, lai dotos iedvesmas 
braucienā uz Somiju. Vēlējāmies 
tur  izzināt 4H klubu darbību ie-
kļaujošā dabiskā vidē.

Pēc īsā pārlidojuma  Helsinkos, 
Vantaa lidostā mūs sagaidīja Ilze 
Liepiņa-Naula. Dažiem tā bija pir-
mā tikšanās ar šo jauko un hariz-
mātisko jaunatnes darbinieci. Katrs 
šajā brīdī jutās īpaši gaidīts, jo pro-
jekta ietvaros saņēma personalizē-
tu “darba somu”, kurā bija piezīmju 
blociņš un pildspalva, ūdens pude-
le, našķīši un antibakteriālais lī-
dzeklis. 

Neliela galvaspilsētas apskate 
noslēdzās pilsētas parkā ar pikni-
ku. Tur nepiespiestā gaisotnē mūs 
sagaidīja  Niinu Ketunena, kura rā-
dīja dažādus uzdevumus un vingri-
nājumus, ko var izmantot darbā ar 
mazpulcēniem.

 Viņa pastāstīja par Somijas 4H 
Federāciju un Galvaspilsēta 4H ak-
tivitātēm. Sarunās uzzinājām, ka 
Somijā mazpulcēni darbojas trīs 
līmeņos:

Roku darbs  (7-13 gadi) - nodar-
bojas ar praktiskām lietām (cepša-
nu, zīmēšanu utml.); 

Profesionālie kursi (13-17gadi) 
- darbojas amatu pamatos (pieska-
tīšana, aprūpe utml.), 

Uzņēmējdarbības pamati (17-29 
gadi) - palīdz atvērt savus uzņēmu-
mus, kur mācās strādāt paši sev, 
nevis gaida, lai kāds cits strādā tavā 
vietā.

No 16. līdz 20. augustam Latvijas Mazpulku administrācija un mazpulku vadītāji devās pieredzes braucienā uz Somiju, lai satiktos ar Somijas 4H un jaunatnes darbiniekiem, 
skolu darbiniekiem un citiem jaunatnes darbā strādājošajiem. Piecās dienās mazpulku pārstāvji smēlās idejas un iedvesmojās no Somijas kolēģiem.
Ar saviem ceļojuma un pieredzes apmaiņas iespaidiem dalās mūsu kolēģes Gundega Jēkabsone, Anda Skrupska un Sandra Buliņa.
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Mazpulku administrācija un vadītāji viesos pie Somijas 4H 

Tikšanās ar Loimaa Evanģēliskās Tautas skolas direktoru.

                       ***
 Praktisko mazpulcēnu darboša-

nos varējām vērot Glims Farmstead 
muzejā, kur jaunieši rūpējas par ai-
tām un trušiem. Mazpulcēni  dar-
bojas paši un ļauj arī apkārtējiem 
vērot dzīvniekus. Mazpulcēni iemā-
cās darba mīlestību un atbildību.

 Dienas refleksijas notika Mus-
tajarvi nometņu vietā. Visi dalījās 
ar pirmās dienas iespaidiem un 
stāstīja par gūtajām atziņām.

 
SandRa buLIņa, aLuKSneS 

MazPuLKa “PaGaLMS” un  

STRauTIņu MazPuLKa vadīTāJa

- Trešo dienu aizvadījām Loimā. 
Mūsu uzmanību saistīja vairāki in-
teresanti, pārdomas un idejas rosi-
noši objekti. objekti.

Tomātu siltumnīca Hirvikoski
Pārsteiguma moments,  jau ie-

nākot  - fantastiska ideju banka, 
perfekta tīrība un kārtība, bauda 
acīm ik uz soļa. Kontrasti – atpūtas 
vieta ar grilu, kafejnīcas tipa atpū-
tas vieta.

Sezona šeit sākas 4.martā un 
turpinās līdz oktobrim. Dažādu 
šķirņu tomāti un paprika tiek tir-
goti vietējos veikalos, ir iespēja arī 
iegādāties uz vietas un pasūtīt pro-
dukciju ar piegādi.

evanģēliskā Tautas augstskola
Kā šeit strādā  ar jauniešiem? 

Piedalās starptautiskos projektos, 
jauniešu apmaiņas programmās. 

- Loima ir neliela pilsētiņa, un 
tāpēc ir svarīgi pasauli ienest Loi-
mā un Loimu iznest pasaulē, -  sa-
ka mūsu viesmīlīgā namamāte, gi-
de, projekta koordinatore  Ilze Lie-
piņa Naula. 

Skolā noris darbs ar 95 izglītoja-
majiem, ar kuriem strādā desmit 
skolotāji. Skolai ir vairāk nekā 80 
gadu vēsture, tā dibināta kā kristī-
gā skola lauku jauniešiem. 

Gadiem ejot, izglītības līmenis 
aug. Tagad te izglītību gūst cilvēki 
16 līdz 60 gadu vecumā,  divu gadu 
apmācību laikā arī pieaugušajiem 
iegūstot  pamatizglītības doku-
mentu par 9. klases beigšanu. 
  Skolā labprāt mācās arī bēgļi no 
dažādām valstīm, pat  no Kubas, 
Nigērijas. Skolai ir savs bērnu pie-
skatīšanas punkts, imigrantu bēr-
nu nams 7 cilvēkiem.

Pabeidzot šo skolu, ir iespēja 
turpināt izglītību arodskolās. Dau-
dziem no patvēruma meklētājiem 
ir iedots bēgļa statuss, tālāk iesakot 
mācīties vai strādāt.

Somijā daudzām Tautas augst-
skolām  ir akreditētas imigrantu 
programmas. Skolas ir atvērtas vi-
sām ticībām, tiek svinēti gan Zie-
massvētki,  gan Lieldienas. Tiem, 
kuri vēlas, ir iespēja darboties Bī-
beles pulciņā. 

“Maigā ligzda”
Tas ir bērnunams. Te dzīvo 14 

audzēkņi  7-17 gadu vecumā. Pār-
svarā tie vietējie bērni, kuriem ir 
dzīvi vecāki, taču  ar savām prob-
lēmām – alkohols, noziedzība, 

narkotikas u.c. 
Te ir bērnu  mājas, ir savi notei-

kumi tīrībai, kārtībai, dienas režī-
ma ievērošanai. Šis ir “mājīgās vi-
des” bērnu nams. Katrs dzīvo savā 
atsevišķā istabā, ir  koptelpa brīva-
jam laikam, bērnu istaba, istaba 
viesiem, sauna. Tiek atbalstīta arī 
draugu atnākšana ciemos.

Audzēkņiem tiek izsniegta ka-
batas nauda, kuru  pārskaita uz vi-
ņu bankas kartēm.

Bērnu namā strādā septiņi dar-
binieki, visiem ir augstākā sociālā 
darbinieka izglītība.

Kontakts ar vecākiem skolai un 
skolotājiem regulāri saglabājas, 
valsts regulāri sniedz finansiālu at-
balstu. Ir sadarbība ar tuvējām paš-
valdībām, bērnu un jauniešu labklā-
jības centru. Pēc gadiem daudzi no 
viņiem ir pateicīgi un aizvien uzti-
cas šai vietai. Bērni nevar nejust, ka 
darbinieki te mīl savu darbu!

Somijā ir arī audžu ģimenes.
“Viegli ir kļūt par vecāku, bet 

nav viegli būt par vecāku,” saka ies-
tādes  direktors.

LeKo bērnu pieskatīšanas centrs
Te rūpējas par bērniem, kamēr 

abi vecāki mācās. Dažādu tautību 
bērniem šeit  tiek mācīta arī somu 
valoda. Viņi to apgūst ātri, izman-
tojot  arī ķermeņa valodu, - svarīgi 
ir, kā Tu to pasaki! Audzinātājas ar 
bērniņiem spēlējas, dzied, veido 
dažādus darbiņus. Grupā ir 12-14 
bērni. Šī ir bezmaksas neformālā 
izglītība.

Loimas pilsētas teātris
Vienmēr starp bērniem kāds ir 

kautrīgs, taču,  veidojot teātri un 
izrādes,  katram ir svarīga loma 4-5 
cilvēku grupā.

 Sākumā uztaisa “0” bildi un tad 
veido 1-5 apstādinātus pantomī-
mas mirkļus.  Šajā drāmā ir “kar-
stais krēsls”, kurā pārmaiņus sēžas 
katrs varonis un atbild uz pārējo 
jautājumiem, tādējādi nonākot pie 
atbildes jautājumam “Kādu abs-
traktu tēmu izspēlēja improvizāci-
jas teātris?”.

Par katru iestudēto izrādi teātris 
veido foto grāmatu.

Bērni un jaunieši paši sacer vai 
pārveido kādu zināmu pasaku, un 
top izrādes ar vairāk kā 100 dalīb-
niekiem kopā ar pieaugušajiem.

Šī Somijā ir neformālā izglītība ar 
8-9 skolēniem klasē, izvēles priekš-
metiem, uzstāšanās mākslu, kura 
palīdz bērniem saprast, kas ir teātra 
māksla. Ir 7-9, 10-11 un 12-14 gadu 
vecuma grupas, kuru apmācībai tiek 
piesaistīta reģionālā nauda. Savu-
kārt 15-18 un 19-29 gadu veciem 
jauniešiem  ir hobiju grupas. 

Brīvprātīgie gatavo dekorācijas, 
piedalās izrādēs, kas notiek estrā-
dītē, gan teātra telpās. 

Vērtības, ko gūst šo aktivitāšu 
dalībnieki, ir - justies droši vidē, 
kurā dzīvo, prast izmantot savu 
ķermeni un personību kā instru-
mentu, veidot sadarbību ar citiem. 
Visi ir priecīgi, kad skatītājiem pa-
tīk izrāde. Tas dod pārliecību par 
sevi un savu iekšējo spēku. 

                      ***
Mūsu kopīgajā piedzīvojumā 

neatņemamas bija brīvās  vakara 
sarunas un  sauna. Ikviens pēc 
sarežģītā gada bijām priecīgi, gan 
gūt jaunus, pilnvērtīgus iespai-
dus, gan gluži vienkārši būt kopā 
ar saviem domu un darbu bied-
riem.

Sirsnīgs paldies Latvijas Maz-
pulkiem, Ilzei Liepiņai Naulai  un 
visiem Erasmus+  projekta veido-
tājiem!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.

Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” 
atbalstu, kuru Somijā administrē SOMIJAS NACIONĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE.
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Koks – draugs un brīnums
SILvIJa doRša

“Koks – draugs un brīnums” 
– šāda devīze bija izvēlēta  8. 
oktobrī valkas novada Kārķu 
pagastā  notikušajam vidzemes 
mazpulku vadītāju semināram 
“Izzinu mežu!”. 

Tā dalībniekus pagasta infor-
mācijas centrā sagaidīja Kārķu un 
Ērģemes mazpulku vadītāja Ilze 
Pētersone. Rīta kafiju baudījām, 
sēžot īpašos Goda kārķēniešu dā-
vātos krēslos (vairāki no tiem ir arī 
viņu pašu darināti). Par Goda kār-
ķēnieti atzīta arī mūsu bijusī kolē-
ģe Valija Ābele.

Pastaigā pa skolas parku un pa-
gasta centru  praktisko un teorētis-
ko nodarbību “Koks - Draugs un 
Brīnums!’’ vienkārši, taču ļoti liet-
pratīgi un interesanti vadīja kārķē-
nietis, arborists ar 15 gadu piere-
dzi, SIA “Labie koki” un Bulduru 
Dārzkopības vidusskolas pasnie-
dzējs Mārtiņš Pilskalns. Viņš guvis 
pieredzi, strādājot Latvijā, Eiropā 
un citos kontinentos, arīdzan vadī-
jis Baltijas lielākā koka pārstādīša-
nu.  

Pēc pusdienām tikāmies ar Kār-
ķu un Ērģemes pagastu pārvald-
nieku Pēteri Pētersonu, kādreiz jo 
aktīvu mazpulcēnu. Sarunā jutām, 
cik nozīmīga viņam ir mūsdienu 
lauku vide un cilvēki, kopienas 
dzīve un  darbošanās šajā vidē, tra-
dīciju un inovatīvu sasaiste.

Semināra turpinājumā devā-
mies uz Edmunda Juškēvica zem-
nieku saimniecību “Jasmīni”, kuras 
darbības virziens ir interesants. 
saistīts arī ar mežu. Saimnieks lab-
prāt un atraktīvi mūs iepazīstināja 
ar savu darbu.   

Briežu dārzā, kura kopējā platī-
ba ir aptuveni 220 ha, dzīvo ap 150 
brieži un dažas stirnas, tiek audzēti 
arī gaļas liellopi, aitas. Dzīvniekus 
ir iespējams novērot  no skatu tor-
ņa. Šeit var iznomāt velosipēdus, 
interesentiem pieejams sportings 
(šaušanas disciplīna ar mākslīgiem 
lidojošajiem mērķiem).    

   No Briežu dārza devāmies uz Lus-
tiņdruvas dabas taku, kura atrodas 
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 
– Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vātā. Šoreiz gan laika trūkums se-
mināra dalībniekiem liedza pilnībā 
iepazīt šo lielisko un interesanto ak-
tīvās atpūtas vietu mežā. Taču mēs, 
vietējie, varam ieteikt ikvienam – 
Lustiņdruvas  taka  ir tā vērts, lai 
atbrauktu šurp un pavadītu vairā-
kas atraktīviem un izzinošiem pār-
steigumiem pilnas stundas!  Dau-
dzus gadus arī Valkas rajona, vēlāk 
novada mazpulcēni piedalījās tradi-
cionālajās Kārķu Meža dienās, ie-
saistoties Lustiņdruvas sakopšanā 
un dažādu objektu izveidē. 

Bet šajā reizē mēs, semināra da-
lībnieki, esam uzaicināti kopā ar pa-
gasta bērniem un pieaugušiem inte-
resentiem piedalīties Rūķu mājiņas 
atklāšanā, kas tapusi ar Latvijas Paš-
valdību savienības atbalstu Meža 
attīstības fonda projekta ietvaros. 
    Kopā ar mums šajā dienā bija da-
ļa no Saulesdārza komandas. Savu 

roku semināra veiksmīgā īstenoša-
nā pielika Kārķu pagasta pārvalde, 

īpaši lauku attīstības un uzņēmēj-
darbības veicināšanas speciāliste 

Sandra Pilskalne, kā arī Valkas no-
vada BJC.
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LauMa aPIne

Ir vasaras vidus, un mēs kopā ar 
Patrīciju un Žaneti kravājam kofe-
rus, lai Erasmus+ projekta “Com-
municate with nature” ietvarā  do-
tos uz Bulgāriju, Čatamas Meža 
centru un mācītos, kā rīkot drošas 
bērnu nometnes brīvā dabā, un 
pašas arī piedalītos dažādās aktivi-
tātēs. Varu teikt, ka pašas bijām kā 
nometnes dalībnieki, nevis tikai 
mācījāmies teoriju. 

Bijām dalībnieki no astoņām 
valstīm - Itālijas, Portugāles, Bul-
gārijas, Rumānijas, Bosnijas un 
Hercogovinas, Beļģijas, Vācijas un 
Latvijas. Visu projekta laiku , tā 

teikt, nekurienes vidū, mežā, kal-
nos. Tuvākā apdzīvotā vieta bija 
apmēram 30 km attālumā, bet šis 
laiks bija ļoti vērtīgs, lai smeltos 
dabas spēkus un būtu pilnīgā mie-
rā bez pilsētas burzmas. Pilnīgi no-
teikti varu teikt, ka izkāpām arī no 
savām komforta zonām. Ierodoties 
nometnes vietā, pavērās elpu aiz-
raujošs skats - kalni, mežs, nelielas, 
krāsainas kempinga mājiņas, dam-
bis un zilas, zilas debesis, klusums 
no pilsētas satiksmes, putnu dzies-
mas, vēja šalkoņa, meža un ūdens 
smarža. 

Katra diena bija aktīva, un gar-
laicīgi nebija nevienu brīdī - izmē-
ģinājām gan kalnu velobraukšanu, 

gan laivošanu ar kajakiem un ka-
noe, kāpām kalnos, gājām pārgā-
jienā, orientējāmies 

Vakaros, sēžot ap ugunskuru, 
klausījāmies citu organizāciju pie-
redzes stāstus, kā notiek darbs ar 
jauniešiem citviet, dziedājām, de-
jojām, skaitījām zvaigznes, iepazi-
nām citu valstu kultūru.

Pēdējās projekta dienās mūsu 
uzdevums bija izveidot nometni, 
kuru mēs rīkosim, atgriežoties sa-
vās organizācijās. To mēs arī veik-
smīgi veicām, tāpēc nākamvasar, 
cerot, ka varēsim atgriezties pie 
nometņu rīkošanas, būsim gatavas 
izmēģināt visu to, ko esam iemācī-
jušās.

Uzlādēt savas baterijas jeb 10 dienas Bulgārijas kalnos

Esiet kā vīri!
KRISTa PučKo,  

RīGaS KLubIņa vadīTāJa 

 13. augustā Saldus pilsētā un 
Jaunlutriņu ciemā norisinājās “Jau-
no līderu akadēmija”, kas bija iz-
augsmes un sagatavošanās pasā-
kums Rīgas Klubiņa brīvprātīga-
jiem. Piektdienas pēcpusdienā 
Saldū ieradās vairāki brīvprātīgie 
jaunieši. 

Pirmā saliedēšanās aktivitāte 
bija Saldus pilsētas un tās vēstures 
iepazīšana kopā ar bijušo RK 
brīvprātīgo Lindu Medni. Jaunieši 
tikās arī ar Saldus novada jaunat-
nes lietu speciālisti Gintu Kožok-
aru, kura pastāstīja par dažādām 
metodēm, kā iesaistīt jaunieti dis-
kusijā. Pēc iedvesmojošās sarunas 
devāmies uz Jaunlutriņiem, kur 

uzzinājām vairāk par “Viedā cie-
ma” būtību un tā aktivitātēm. 
Dienu noslēdzām ar sagatavoša-
nās darbiem nākamās dienas pa-
sākumam.

 14. augustā Jaunlutriņu pagastā 
norisinājās Saldus novada jauniešu 
konference “Esiet kā vīri!”. Visas 
dienas garumā norisinājās dažādas 
aktivitātes gan mazpulku vadītā-
jiem, gan arī pašiem mazpulcē-
niem. 

Mazpulcēni devās izzinošā un 
interaktīvā pārgājienā pa Jaunlut-
riņu pagastu, uzzinot dažādus vēs-
tures faktus ne tikai par Jaunlutri-
ņiem, bet arī par barikādēm, ze-
messardzi utt.    
  Savukārt mazpulku vadītāji de-
vās pieredzes braucienā uz dažā-
dām zemnieku saimniecībām, kā 

arī diskutēja par savu pieredzi dar-
bā ar jauniešiem lauku pagastos.

Vakara noslēdzošajā daļā pie 
mums viesojās barikāžu dalībnieki 
un pie vizuāliem ugunskuriem da-
lījās ar savu pieredzi, iespaidiem 
un stāstiem. 

Izskanēja svinīgs koncerts, kuru 
apmeklēja arī viesi.   

Pirms konferences 28 jaunieši 
piedalījās pētījumu konkursā “Jan-
vāra barikādēm - 30” un iesniedza 
interviju aprakstus ar barikāžu da-
lībniekiem. Labāko pētījumu auto-
ri saņēma apbalvojumus.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam finansējuma 

ietvaros.
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LaILa zuPa, aKTIvITāšu  

KooRdInaToRe 

18. jūlijā klubiņa  jaunieši salie-
dējās pārgājienā pa Vidzemes kras-
tu, kur paši brīvprātīgie plānoja 
nokļūšanu ar vilcienu uz Skulti. 
Diena bija ļoti karsta un jaunieši -  
enerģijas pilni.  Pārgājienā gar jūru 
bija jāveic dažādi vides uzdevumi, 
kas motivēja jauniešus sadarboties. 

21.un 22. augustā jaunieši tikās 
Mazpulku brīvprātīgo seminārā 
“Irbe iedvesmo!”. Seminārs notika 
dabā, tāpēc svarīgi bija saplānot ak-
tivitātes mainīgajiem laikapstāk-
ļiem. Komandas saliedēšanās svarī-
gākais uzdevums bija laivošana pa 
Irbes upi. Piedzīvotie šķēršļi un at-
gadījumi jauniešus vienoja un 
emocionāli uzlādēja.  

 27. un 28. augustā Bērzes pagas-
tā norisinājās brīvprātīgo jauniešu 
un līderu seminārs “30 soļi nākot-

nei”. Brīvprātīgie jaunieši pirmās 
dienas vakarpusē ieradās piemiņas 
muzejā “Pikšas” un saliedējās, spē-
lējot “ledus laušanas” spēles.  
  Viens no galvenajiem semināra 
uzdevumiem bija gatavoties konfe-
rencei “Mūsu 30!”, veikt dažādus 
sagatavošanas darbiņus, iepazīties 
ar grupas vadīšanas uzdevumiem,  
iemācīties spēlēt un vadīt vides 
spēles citiem bērniem un jaunie-
šiem.  Vakars pagāja gan sarunās, 
gan smieklos, jo šādas tikšanās pē-
dējā laikā bijušas maz.

 Nākamā diena brīvprātīgiem 
sākās ar rīta rosmi un brokastīm, 
pēc tam brīvprātīgie veica dažus 
sagatavošanās darbus, cēla lielās 
teltis, nojumes un labiekārtoja mu-
zeja “Pikšas” teritoriju, lai sagaidītu 
konferences dalībniekus un viesus.

19. septembrī brīvprātīgo ko-
mandas saliedēšanās aktivitāte no-
tika Tērvetes dabas parka teritorijā. 

Ko dara Rīgas klubiņš?

žaneTe SPaLe, LaTvIJaS  

MazPuLKu SabIedRISKo  

aTTIecību SPecIāLISTe

9.-11. augustā, Džūkstē projekta 
“Solis izaugsmei!” ietvaros norisi-
nājās seminārs. Jaunieši runāja par 
mazpulcēnu iniciatīvu iespējām, 
īstenošanas soļiem un nozīmību. 
Norisinājās ideju vētras, diskusijas, 
pasākumu izvērtējumi par Latvijas 
Mazpulku kopējām aktivitātēm, 
diskusijas par jautājumiem, kas ir 
politiskajā dienas kārtībā, lai mēs 
patiešām pārstāvētu jauniešu vie-
dokli. Semināra ietvaros tika ap-
spriesta pilsoniskā līdzdalība, līdz-
dalības veidi un mazpulcēnu ie-
spējas iesaistīties. 

Semināra laikā jaunieši izplāno-
ja perfekto gadu Mazpulkos, disku-
tēja par jauno biedrības stratēģiju, 

formulēja vīziju un mērķus. Tika 
organizētas vēlēšanas, kurās ievēlē-
ja jauniešus, kuri pārstāvēs maz-
pulcēnu intereses Mazpulku pado-
mē. Vēlēšanās vislielāko atvalstu 
guva Līva Liepa no Daugmales 
mazpulka “Dzirkstelīte” un Jana 
Apaļā no Staļģenes mazpulka. 

Mazpulcēni ne tikai strādāja, bet 
arī iepazinās viens ar otru un iegu-
va jaunas draudzības. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirta-
jiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem.

Solis izaugsmei

Rudenīgā rīta pirmais komandas 
uzdevums bija pārvarēt bailes un 
palīdzēt komandas biedriem iziet 
virvju trasi kokos. Tērvetes dabas 
parkā tika izzinātas tematiskās ta-
kas, Tērvetes tauriņu mājā iepazīti 
eksotiskie taureņi un augi. Jaunieši 
iepazina dažādas iespējas un guva 

pieredzi Latvijas tūrismā. 
20. oktobrī brīvprātīgo plānoša-

nas tikšanās Saulesdārzā, kurā jau-
nieši grupu darbā domāja un radīja 
ieteikumus Mazpulku stratēģijas 
sadaļām, kas attiecas uz brīvprātīgo 
darbu un jauniešu iesaisti. Sabied-
risko attiecību speciāliste Žanete 

Spale jauniešus iepazīstināja ar jau-
no Mazpulku zīmolu.   

 Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam finansējuma 

ietvaros.

žaneTe SPaLe, LaTvIJaS  

MazPuLKu SabIedRISKo  

aTTIecību SPecIāLISTe

No 11. līdz 12. augustam Tuku-
ma novadā, Džūkstē norisinājās 
seminārs “Jauns līderis laukos”, 
kurš klātienē pulcēja pašus aktīvā-
kos un čaklākos mazpulcēnus.

Divu dienu laikā jaunieši runāja 

par interešu aizstāvību, projektu 
vadību, prasmi sadarboties kopīga 
mērķa sasniegšanai, jaunatnes ini-
ciatīvām, projektu vadību un sa-
darbību ar pašvaldībām.

Prasmi sadarboties komandā un 
prezentācijas prasmes jaunieši mā-
cījās caur improvizācijas meto-
dēm.

Par projektu vadību, jaunatnes 

iniciatīvām, interešu aizstāvību un 
sadarbību ar pašvaldībām jaunieši 
runāja un darbojās kopā ar Renāti 
no Latvijas Jaunatnes padomes.

Šīs divas dienas - daudz zināša-
nu un kopā būšanas prieka! 

Jauns līderis laukos
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LaILa zuPa, LM aKTIvITāšu 

KooRdInaToRe 

10. augustā Ludzas un Kārsa-
vas jaunieši tikās pirmajā plāno-
šanas vizītē “Mūsu soļi novada 
nākotnei” Erasmus+ strukturētā 
dialoga projekta “Mūsu pēdas” 
ietvaros.

Aktivitātes laikā jaunieši izzi-
nāja ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, pārrunāja vides aktuali-
tātes novadā, veidoja domu kar-
tes, devās pastaigā pa Ludzu un 
novērtēja apkārtni, izmantojot 
zaļo un sarkano rāmīšu metodi, 
veidoja inovatīvu rakstu, kas uz-
labotu Ludzas un Kārsavas vidi. 

Tiekoties  Ludzas novada bēr-
nu un jauniešu centrā, lai jaunieši 
iepazītos savā starpā un lai veici-
nātu viņu komunikāciju, tika iz-
spēlētas iepazīšanās spēles. Savu-
kārt, sagatavojot prezentācijas, 
jaunieši izmantoja pirmajā  tikša-
nās reizē veiktos uzdevumus.

Pēc tam jaunieši un pārstāvji 
no Ludzas novada BJC  un Latvi-
jas Mazpulkiem tikās ar Ludzas 
novada domes lēmumpieņēmē-
jiem. Jaunieši,  izmantojot rāmīšu 
metodi, prezentēja savu redzēju-
mu par  Ludzas novadu, kā arī 
savas idejas par atkritumu šķiro-

šanu Ludzā un par ekoloģisko un 
tradicionālo ēdienu Meku Kārsa-
vā. Ludzas novada domes priekš-
sēdētājs Edgars Mekšs pastāstīja, 
kā notiek lēmumu pieņemšana  
domē un kā jaunieši var domei 
ierosināt savas idejas. 

Turpinājumā jaunieši kopā ar 
lēmumpieņēmējiem vienojās par 
sava novada problēmsituācijām, 
darba grupās diskutējot, meklēja 
risinājumus un iespējas – jaunie-
šu mājas izveide Kārsavā, Kvest 
istabu izveide Ludzā, peldvietas 
ierīkošana Ciblā un jauniešu dar-
bavietu nodrošināšana, dzīvokļu 
pieejamība jaunajām ģimenēm 
Ludzā. Ludzas novada lēmum-
pieņēmēji atzinīgi novērtēja radī-
tās idejas un tuvākajā nākotnē 
plānos un meklēs realizācijas ie-
spējas. 

Dažas dalībnieku atziņas no 
vizītes:

- Satikos ar gudriem jaunie-
šiem un Ludzas pašvaldības vadī-
bu. 

- Ar interesi un pretimnākša-
nu var panākt rezultātu.

- Viss ir iespējams, tikai ir jā-
dara, un - dodiet laiku!

- Ir jāizmanto visas iespējas, 
kas tiek dotas.

- Lepojos ar mūsu jauniešiem. 

“Mūsu soļi novada nākotnei” Ludzā

vIvITa SILIRova, aLūKSneS 

MazPuLKa “PaGaLMS”  

daLībnIece 

Es esmu Vivita un darbojos 
Alūksnes mazpulkā. Redzēju, kā 
tapa uzņēmums “VV Wood”, ku-
ru vada mans tētis Valdis Bambu-
lis, tāpēc stāstīšu par viņa uzņē-
mumu Alūksnes novadā.

 Mēs kopā izdomājām nosau-
kumu “VV Wood” (tulkojumā- 
Vivita,Valdis, koks). Uzņēmums 
izveidojās it kā netīši, jo pašā sā-
kumā tētis atrada nelielu telpu, 
kur plānoja vienkārši veidot dažā-
dus koka izstrādājumus savām 
vajadzībām.  

 Pats pirmais produkts, kas tika 
izgatavots, bija unikāls sienas 
pulkstenis. Šo pulksteni negaidot 
nopirka, tādējādi tētis iedomājās, 
ka ar šo darbošanos var arī pel-
nīt. 

 Sākumā no darbarīkiem bija 
tikai viens elektriskais zāģītis. 
Darbnīca bija neliela - 20 kvadrāt-
metru platībā. Un tagad es zinu, 
ka, neatlaidīgi un smagi strādājot, 
var attīstīt savu uzņēmējdarbību. 

Četru gadu laikā ir izgatavoti 
dažādi koka interjera priekšmeti, 
kā arī unikālas personalizētas dā-
vanas no koka, piemēram, dāvanu 
kastītes, rotaslietu un atmiņu lā-
dītes, attīstošās rotaļlietas bēr-
niem, māju nosaukumi, foto rā-
mīši u.c.

 Tagad ir lielākas telpas, nopiet-
nāki instrumenti un lielākas ie-
spējas. Pa šiem četriem gadiem 

uzņēmums mainījies gan kvalitā-
tē, gan piedāvājumu daudzumā.  

 Preces iepriecina Latvijas ie-
dzīvotājus dažādos svētkos, tās 
bieži ceļo uz ārvalstīm. Varam at-
zīt, ka mūsdienās daudz kas ir no 
plastmasas vai finiera, bet, piemē-
ram, nopērkot pulksteni no īsta 
koka, mājās būs svaiga koka smar-
ža. 

Lai ko sasniegtu, ir jāiegulda 
daudz darba, daudz laika, jārekla-
mē preces sociālajos tīklos. Jāstrā-
dā kvalitatīvi, lai pircēji būtu ap-
mierināti. Jālasa grāmatas par uz-
ņēmējdarbību. 

Man liekas, ka turpmāko 5-10 
gadu laikā ‘’VV Wood’’ attīstīsies 
vēl vairāk, jo jau tagad var redzēt 
to, ka tieši no dabīgiem materiā-
liem izgatavoti produkti  aizvien 
vairāk tiek pieprasīti, vairumam 
cilvēku ir jau apnikuši rūpnīcās 
ražotie priekšmeti, kuri ir vienādi. 
Ar rokām gatavoti priekšmeti ne-
kad nebūs vienādi. 

Manuprāt, mūsu jauniešiem 
vairāk vajadzētu atbalstīt vietējos 
uzņēmumus vai amatniekus.  Arī 
paši jaunieši var vairāk pievērsties 
zaļākai dzīvei, ne tikai iegādājo-
ties produktus, kas izgatavoti no 
dabīgajiem materiāliem, bet arī 
paši, kaut ko radīt, uzsākt savu 
mazo biznesu.

Par pirmsākumiem vari vēl no-
skatīties https://youtu.be/g2QL-
cohcrYM 

Uzņēmuma mājaslapa: https://
www.facebook.com/vvwoodlat-
via 

Izaugsmes stāsts Latvijai

Projekts “Mūsu pēdas” ir 
finansēts ar Eiropas Komisijas 

programmas “Erasmus+” 
atbalstu, kuru Latvijā adminis-

trē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra.



14◆  aR LaIMeS āboLIņa LaPIņu IKdIenā un SvēTKoS                                                                                                         ◆ 2021. GADA DEcEMBRĪ ◆ 

Miķeļdienas  
gadatirgū
IneSe Sauša, 132.KaLuPeS 

MazPuLKa vadīTāJa 

Kad ienākusies raža, ir īstais 
brīdis braukt uz tirgu, jo ir, ko 
svērt un mērīt,  pārdot un dāvi-
nāt.    
   

25. septembra rīts Kalupes maz-
pulcēniem sākās ar lielu rosību, jo 
vajadzēja braukt uz ikgadējo Kalu-
pes Miķeļdienas gadatirgu.

Mazpulcēni šogad pircējus prie-
cēja ar izaudzēto savās saimniecī-
bās – kabačiem, ķirbjiem, sīpoliem, 
ķiplokiem, asajiem pipariņiem, va-

sarā salasītajām tējām, veselīgajiem 
smiltsērkšķiem, dažādiem stādi-
ņiem (piparmētras, zemenes), ista-
bas augiem – alveju un pelargoni-
jām.  

Bija iespēja ne tikai tirgoties, bet 
arī iesaistīties visdažādākajās akti-
vitātēs - šaut ar loku, piedalīties 
loterijā, dziedāt un dancot, vērot 
koncertu. 

Sakām paldies visām mazpulcē-
nu, bet jo īpaši Jaunošānu, Aļekse-
jevu un Sidoreviču ģimenēm par 
atbalstu, par līdzāsbūšanu, jo  - lai 
būtu, ko svērt un mērīt, liels darbs 
un pacietība jāiegulda.

aRITa andendoRa, uPeSGRīvaS 

MazPuLKa un PuMPuRS  

PRoJeKTa vadīTāJa 

Projekta mērķis ir iesaistīt Talsu 
novada jauniešus no priekšlaicīgas 
mācību riska pārtraukšanas grupas  
aizraujošās  un izzinošās Latvijas 
Mazpulku neformālās izglītības 
aktivitātēs. Aktivitāšu laikā tika 
pilnveidotas sadarbības, pašizpaus-
mes un darba prasmes. Dalībnieki 
attīstīja un motivēja sevi pieņemt 
lēmumus, būt uzklausītiem un dis-
ciplinētiem. Projekts lielu atbalstu 
ir devis jauniešu socializēšanās 
prasmju pilnveidē pēc COVID – 
19 pandēmijas laika, kas ir norobe-
žojis jauniešus no dažādām nefor-
mālām aktivitātēm, kas ir svarīgas 
ikdienā, lai katrs jaunietis iegūtu 
ko jaunu un sev noderīgu.

Šis saspringtais laiks ir jaunie-
šiem liedzis justies brīvi savā ikdie-
nā. Ar PuMPuRS aktivitātēm, kas 
ir norisinājušās,  sniegts emocio-
nāli un jēgpilni kopā pavadīts laiks. 
Jaunieši ir guvuši iedvesmu un uz-
labojuši savu emocionālo stāvokli, 
piedaloties aktivitātēs.

Dalībniekiem bija iespēja viesoties 
Zemessardzes 46. kājnieku bataljonā, 
kur bija iespēja sajust nopietnību, 
valsts patriotisko garu. Dalībnieki ti-
ka iepazīstināti ar zemessardzes būtī-
bu, uzdevumiem un inventāru. Da-
lībniekiem bija iespēja iejusties sa-
karnieku lomā, izmēģināt zemessar-
dzes dienējošo karavīru ikdienas 
uzdevumus, ekipējumu. Lielāko gan-
darījuma sajūtu sniedza iespēja iz-
braukt ar bagiju un izjust asas izjūtas, 
braucot pa meža neceļiem, stāvu no-
gāzi. Projekta dalībnieku atsauksmes 
par šo iespēju bija gandarījuma pil-
nas. Katrs dalībnieks šajā aktivitātē 
varēja iepazīt ko jaunu un nebijušu.

Galvenais – uzdrīkstēties! Darīt, 
priecāties un gūt gandarījumu par 
paveikto un jauniešiem  sniegto ie-
spēju!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā 

fonda projekts “Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai ”PuMPuRS””.

GundeGa JēKabSone, 307. džūKSTeS 

MazPuLKa vadīTāJa

Iespējams, vasaras visaizraujošā-
kais piedzīvojums Džūkstes, Slam-
pes un Tumes mazpulcēniiem bija 
mācību ekskursija uz Vidzemi 
„Gaujas skola”.  

Pasākuma mērķis – mācīties, ie-
gūt zināšanas un iedvesmu turpināt 
izzināt dažādas vietas, vēsturi un 
citus procesus tieši Vidzemē. Dau-
dziem tā bija pirmā tikšanās ar 
Gauju, Amatu un citām Latvijai no-
zīmīgām vietām. 

Bet piedzīvojums sākās jau divas 
dienas iepriekš, jo bija nepiecie-
šams nodot Covid testus, kas šobrīd 
jau ierasta lieta, bet toreiz, augusta 
sākumā, arī daudziem pirmā piere-
dze. Un tad gaidīšana  un prieks, ka 
visiem Covid testi ir negatīvi un 
jautrā kompānijā droši varam do-
ties piedzīivojumā. 

Pirmā mums bija sporta un da-
bas stunda. Pie Murjāņu sporta 
skolas satikām Sējas mazpulka jau-
niešus un vadītāju un devāmies 
pārgājienā gar stāvajiem Lojas upes 
krastiem, pa ceļam apskatot seno 
kamaniņu trasi un trenažierus, uz 
kuriem koordināciju trenē kamani-
ņu un bobsleja sportisti. 

Nākamā tikšanās mums jau jau-
najā Siguldas bobsleja un kamani-
ņu trasē, kurā mūs laipni uzņēma 
olimpieši, brāļi Juris un Andris Šici. 
Iedvesmojošs ir brāļu stāsts kā no 
blēņām nepietiekami apsargātātā 
trasē nonāk līdz profesionālam 
sportam. Cik ļoti sportā ir nepiecie-
šamas un noderīgas ļoti plašas zi-
nāšanas  - ātrums, piespiedējspēks 
un citi fizikas likumi darbojas trasē, 
bet vismaz 4 valodu zināšanas pa-
līdz veiksmīgi komunicēt ar citiem 
sportistiem starptautiskajās sacen-
sībās. Savukārt digitālās prasmes – 
3 D modelēšana ļoti noder kamani-
ņu būvniecībā. 

Tālāk devāmies uz Līgatni, iepa-
zīt Līgatnes papīrfabrikas ciemati-
ņu un brīnišķīgos klinšu atsegumus 
un smilšakmenī veidotās alas Līgat-
nes upes krastos. Zemgales līdze-
numā augušajiem jauniešiem šādas 
klintis Latvijā bija pārsteigums. 

Nākamā mūsu apskates vieta bija 
frīkbaiku jeb ērmriteņu darbnīca 
atvērtajā saimniecībā „Zadiņi”. Šajā 
saimniecībā piekopj videi draudzī-
gu dzīvesveidu, un entuziasti no 
dažādiem citam nederīgiem, nolie-
totiem velosipēciem un citām lie-
tāmm būvē jautrus un aizraujošus, 
arī praktiskai lietošanai noderīgus 
ērmriteņus. Tas tik bija piedzīvo-
jums, izbaudīt visus dažādos brau-
camos!

Jau tuvojoties tumsai apskatījām 
vēl vienu izcilu smilšakmens atse-
gumu – Liepas ellīti. Un tad jau 
naktsmājas Skangaļu muižas jau-
niešu mājā. 

Otrā diena iesākās ar ekskursiju 
Valmieras tehnikumā. Jāteic, it viss 
šai tehnikumā mūs pārsteidza, tik 
ļoti modernas un daudzveidīgas la-
boratorijas, te noteikti ir ļoti intere-
santi mācīties un arī iegūstamās zi-
nāšanas ļoti vērtīgas mūsdienu dar-
ba tirgū.

Bet visvairāk mūs pārsteidza 3D 
istaba, kurā var ieiet un izbaudīt sev 
apkārt datorā radītos modeļus. Būt 
šajā istabā ir aizraujošs piedzīvo-
jums, bet tā ir arī ļoti noderīga da-
žādu konstrukciju ražošanas proce-
sā. Ir iespējams uzmodelēt māju, 
ieiet iekšā, izstaigāt un sajust. Tāpat 
ir iespēja uzmodelēt kādus tehnis-
kus rīkus, piemēram, skrūvi un uz-
griezni, un pārbaudīt, vai tie labi 
sader un viegli skrūvējas. 

Tālāk devāmies uz Kārķiem, kur 
mūs jau gaidīja Kārķu mazpulks,  
un kopā devāmies Lustiņdruvas ta-
kā. Šajā takā var apgūt teju visus 
mācību priekšmetus, jautri sportot, 
izzināt matemātiku, latviešu tautas 
mīklas, iepazīt putnus, izmēģināt 
meža telefonu. 

Atgriežoties Valmierā, izbaudī-
jām aizraujošu ceļojumu ar “Gaujas 
tramvaju”. Ceļojums mazliet iepa-
zīstināja ar Valmieru un tās vēsturi, 
bet Ernestam bija iespēja iejusties 
tramvaja vadītāja lomā. 

Un, protams, pats gaidītākais 
un aizraujošākais bija piedzīvo-
jums Valmieras sajūtu parka gaisa 
trasē. Izaicināt sevi, noticēt sev, un 
piedzīvot laimes sajūtu nobraucie-
nos pār Gauju! To sniedz Gaujas 

sajūtu parks. 
Vēl atceļā uz naktsmājām-  drais-

ka pastaiga gar Sietiņiezi. 
6. augusta rītu iesākām ar divām 

izaicinošām pastaigām. Pārgājiens 
gar Līču Laņģu klintīm ne tikai at-
klāj atkal pārsteidzošas klintis, bet 
ved arī gar Lodes māla karjeru. Šeit 
tieši tobrīd notika māla ieguves 
darbi, un mēs varējam vērot ekska-
vatorus darbībā, kā arī  dažādu krā-
su un nokrāsu atsegumus, kas vei-
dojas karjerā. 

 Vēl mums atlika laiks, lai apska-
tītu Ērgļu klintis, un tad jau mūs 
gaida Āraišu ezerpils. Turpinājumā 
- dažas vēstures stundas. Dodamies 
izlaušanās spēlē Āraišu ezerpilī, pēc 
tam-  miežu putra un maizes zupa 
desertā pusdienās Āraišu vējdzir-
navās. 

Jau mājup virzienā vēl viena 
klints – Zvārtas iezis Amatas upes 
krastos. 

Tā nu esam iepazinuši četras 
upes – Loja, Gauja, Amata un Lī-
gatne. 

Lai mājupceļš tālāk nebūtu pārāk 
garlaicīgs, vēl piestājām Rīgā, maz-
pulku centrālā biroja mītnē – Sau-
lesdārzā. Kā jau čakli mazpulcēni, 
uzrīkojām mazu talku un izravējām 
Saulesdārza puķu dobes. Par to 
esam nopelnījuši “Picu ballīti!”.  

Nu gan, noguruši, iedvesmas un 
piedzīvojumu bagāti, atgriežamies 
mājās. Bet pasākumā iegūtās drau-
dzības turpinās. 

Aktivitātes īstenotas projekta 
“Vasaras skola” ietvaros. Esam gan-
darīti, ka programma „PuMPuRs” 
sniedz iespēju īstenot jauniešu sap-
ņus un iniciatīvas, mazināt mācību 
pamešanas risku aizraujošā un ie-
dvesmojošā veidā.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā 

fonda projekts “Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai “PuMPuRS””.

“Gaujas skola”  
Zemgales jauniešiem

“Laimes pēdās” – ar  
gandarījumu par paveikto
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Izzinām amatu prasmju būtību 
LIene cInovSKa, aIzPuTeS 

MazPuLKa vadīTāJa

Mazpulkiem un to darbības  or-
ganizācijai piemīt tā burvība, ka 
lielā mērā nav nedz pareizu, nedz 
nepareizu atbilžu. Ir tā, kā katrs 
uzskata par pieņemamu. Galvenā 
ideja mazpulku dalībniekiem ie-
mācīties saprast, ka, strādājot da-
žādās nozarēs - gan lauksaimniecī-
bā un mājsaimniecībā, gan audzē-
jot dažādus augus un dzīvniekus, 
gan izzinot dažādu lietu būtību un 
noderību, vērojot dzīves ritējuma 
attīstību, redzot savus sasniegumus 
un materiālos ieguvumus, cilvēks 
aug, attīstās un izveidojas stiprs 
miesā un garā. Darbojoties maz-
pulkā un šāda veida projektos, jau-
nieši mācās plānot un kvalitatīvi 
paveikt jebkuru darbu, uzlabot sa-
darbības prasmes, prezentēt sava 
darba rezultātus, izsvērt savus ie-
guvumus un pieņemt kritiku, ja 
tāda radusies. Rast motivāciju, ka 
tas, ko darām, nav vienas dienas 
darbs un ieguvums, bet nes sevī lī-
dzi daudz un dažādu notikumu 
kopumu, kas paliks kā netiešs 
mantojums sev un savai ģimenei, 
un nākotnei vispār.

1013.Aizputes un 559.Lažas 
mazpulks sadarbībā ar PuMPurS 
īstenoja projektu “MANTINIEKI”, 
kur pasākumu kopums vērsts uz 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas (PMP) riska grupas izglītoja-
mo motivācijas palielināšanu tur-
pināt izglītību un veicināt viņu ak-
tīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā 
arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs 
un jaunatnes iniciatīvu projektos 

ārpus formālās izglītības.
Mūsu latviešu kultūras manto-

jums – senās amatu prasmes -  ir 
kā pamats ikvienam Latvijas valsts 
pilsonim, tai skaitā mūsdienu jau-
natnei, kas mantojams no paau-
dzes paaudzē. Gadsimtu gaitā piln-
veidojot amatu prasmes ar radošu-
mu, mēs esam tās saglabājuši kā 
mantojumu līdz mūsdienām. Šis 
mantojums ir pamats nacionālajai 
identitātei. Tā kā šī nozare pati par 
sevi ir nozīmīgs darba devējs, un 
turklāt pastāv acīmredzama saikne 
starp šo kultūras attīstības procesu 
un ekonomikas attīstību, ir svarīgi 
stiprināt attiecīgās darbošanās teh-
noloģiju zinātni un māku darbo-
ties attiecīgajā nozarē jauniešu vi-
dū radošo darbību attīstībai. Nozī-
mīgi ir iesaistīt jauniešus un ieinte-
resēt viņus iepazīt mūsu senās 
kultūras darba tikuma vērtības. Lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jau-
niešu vidū arī ārpus formālās izglī-
tības, projekta “Mantinieki” mērķis 
bija dot viņiem iespēju izzināt līdz 
sīkumam šo amatu prasmju būtību 
un vērtību, izmantojot laiku lietde-
rīgi un iegūstot sev kā mantojumu 
šo amatu prasmju apgūšanu pat-
stāvīgi, tādā veidā palielinot priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas ris-
ka grupas izglītojamo motivāciju 
turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. 

Izzinot dažādas mūsu senču 
aroda prasmes un lietu būtību, ik-
katrs jaunietis projekta laikā iegu-
va sev noderīgas zināšanas par 
mūsu senču nodarbošanos, papla-
šināja redzesloku un kļuva par iz-
glītotāku sabiedrības pilsoni.

Projekta aktivitātes bija kā ne-
liels ieskats gadsimtiem mantoto 
seno amatu prasmju kopums. Ko-
pā tika izzinātas septiņas dažādas 
aktivitātes: maizes cepšana, desu 
kūpināšana, pastalu darināšana, 
koka dēlīšu gatavošana, sklandu 
raušu cepšana, skalu grozu pīšana, 
linogriezumu tehnikas apgūšana.

Šīs senās profesijas arī šodien  ir 
pieprasītas darba tirgū, bet, no ot-
ras puses, tas ir smags fizisks darbs. 
Lai to izzinātu klātienē, projekta 
jauniešiem tika dota iespēja pa-
šiem visu apskatīt un iemēģināt 
roku. Projekta mērķis bija izzināt 
seno lietu būtību - kā mūsu senči 
iztika no tā, kas bija, radot sev ne-
pieciešamās ikdienas preces paši 
savām rokām. Jau zināms, ka visu 
seno arodu pamats vairāk saistīts 
ar roku darbu, prasa garākus tā ap-
gūšanas gadus un pacietību, taču 
projekta laikā ikkatram jaunietim 
tika dota iespēja pašam iziet cauri 
dažādām izzinošām aktivitātēm, 
kuras mantotas no sendienām līdz 
mūsu paaudzei. 

Projekta noslēgumā var secināt, 
ka šāda veida aktivitātes veicināja 
projekta jauniešu draudzību, moti-
vāciju turpināt mācības, nostipri-
not radušos sadarbību projekta 
laikā un mantojot iegūtās zināša-
nas sev kā paliekošu vērtību visa 
mūža garumā.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā 

fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS).

daIna KaLve, 748. Sūnu 

MazPuLKa vadīTāJa 

Kad visi  rudens darbi  bi-
ja  paveikti un valsts svētki 
nosvinēti, 748. Sūnu maz-
pulkā notika mazpulka 
priekšnieka vēlēšanas. Pie-
teicās 6 kandidāti: Monta 
Pole, Sjūzija Lea Vītoliņa, 
Melānija Pušņakova, Evelīna 
Rozentāle, Līga Podniece, 
Dāvids Kupšis. 

Uzvaru vēlēšanās guva 
Sjūzija Lea Vītoliņa. Meitene 
mācās Sūnu pamatskolas 6. 
klasē. Ir sabiedriska, atsaucī-
ga, čakla, sportiska un labi 
mācās. 748. Sūnu mazpulkā 

viņa čakli darbojas jau ce-
turto gadu. Arī divi Sjūzijas 
brāļi ir mazpulcēni. 

Sjūzija saka, ka viņai ļoti 
patīk darboties mazpulkos.  
Var rakstīt un realizēt pro-
jektus, audzēt dārzeņus, pie-
dalīties sporta spēlēs, darbo-
ties dažādos pasākumos, būt 
kopā ar bērniem.

Jaunā mazpulka priekš-
niece vēlas palīdzēt mazpul-
ka vadītājai daudzos darbos, 
grib pati organizēt pasāku-
mus, gatava ieteikt jaunas 
idejas citiem mazpulcēniem.

Novēlam Sjūzijai veiksmi, 
izturību, darba sparu un 
daudz jaunu ideju!

Sūnu mazpulkā – vēlēšanas

GundeGa JēKabSone, 307. 

džūKSTeS MazPuLKa vadīTāJa

Pārgājiens “Tiešsaistē mežā” šo-
reiz nejauši sakrita ar pasākumu 
“Mājas kafejnīcas” Tukuma pusē. 
Un tā kā mājas kafejnīcu bija saga-
tavojusi Tukuma 12. Skautu un 
gaidu vienība, izmantojām izdevī-
bu pasākumus apvienot. 

 Uzaicinājām arī skautu un gai-
du komandas pievienoties mūsu 
pārgājienam un devāmies brīnišķī-
gā rudens krāsu pārgājienā no Tu-
kuma pievārtes, Ozoliņiem, caur 
Raudas mežiem uz Tukuma skautu 
un gaidu nometņu vietu, kur vie-
nojāmies kopīgā piknikā. 

Pārgājiena laikā ar aizrautību 
pildījām dažādus attālināti saņem-
tos uzdevumus un nosūtījām svei-
cienus citām komandām. Skauti 
un gaidas mazpulcēniem iemācīja 
izcept skautu maizītes, bet mazpul-
cēni ieapzīstināja skautus un gai-
das ar videi draudzīgam piknikam 
izmantojamiem pārtikas produk-
tiem  - bioloģiskajiem produktiem, 
kas apzīmēti ar Eiropas bioloģiskās 
lauksaimniecības preču zīmi – Ei-
ropas ekolapiņu. 

 Patiesi priecājamies par pirmo 
Tukuma novada mazpulcēnu un 
skautu un gaidu kopīgo pasākumu! 
Ceram, ka mūsu sadarbība turpi-
nāsies. 

Kopā ar skautiem  
un gaidām

vIKToRIJa MaļuKova, 11.vaLKaS 

MazPuLKa vadīTāJa

2. oktobrī arī 11.Valkas mazpul-
ka mazpulcēni piedalījās pārgājienā 
“Tiešsaistē mežā”.  Mazpulcēni ko-
pīgā pasākumā sen nebija satiku-
šies, tāpēc ar lielu prieku piedalījās 
pārgājienā.   

Komandas nosaukums “Rudens 
lapas” radās spontāni, jo rudens la-
pas tieši sāka krāsot skaistos sarka-
nīgos un dzeltenīgos toņos. Arī 
pārgājiena dienā Valkā spīdēja sau-
le, un visi dabas apstākļi bija kā ra-
dīti lieliskam pārgājienam uz Zāģ-
ezeru.

Pārgājiena laikā tika veikti dau-
dzi interesanti uzdevumi. Pašiem 
mazpulcēniem visinteresantākais 
likās uzdevums par mūziku , kura 
izpildīšanai bija nepieciešams sa-

Pie Zāģezera meklēt dabā dažādus priekšmetus, 
kuri rada skaņu. Uzdevuma veikša-
nas laikā bijām tieši pie estrādes, 
blakus Koklētāja skulptūrai. Un vi-
deo ar skanīgajiem dabas priekšme-
tiem mazpulcēni nofilmēja, atrodo-
ties tieši blakus šai monumentālajai 
skulptūrai, kura uzcelta 1972. gadā 
par godu Pirmo Vispārējo latviešu 
dziedāšanas svētku simtgadei. 

Protams, viena svarīga pietur-
vieta bija maltītes ieturēšana ezera 
krastā. Pusdienu laikā varēja izru-
nāt visu, ko iepriekš nav sanācis pa-
teikt. Mazpulcēniem pat radījās 
vēlme organizēt vēlreiz pārgājienu 
uz Zāģezeru ar pavisam nopietnu 
pusdienošanu, ar kārtīgu ugunsku-
ru un desiņu cepšanu uz vietas, jo, 
izrādās, ir tik daudz lietu noticis pa 
vasaru un “attālinātās”skolas laiku, 
ka viena pārgājiena laikā visu nevar 
paspēt izstāstīt. 

Ejot mājās, mazpulcēni atzina, 
ka pārgājiens bija izdevies!
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Uzdevumi bija tik interesanti!
IneSe Sauša, 132.KaLuPeS  

MazPuLKa vadīTāJa 

 2. oktobrī aizraujošajā rudens 
pārgājienā “Tiešsaistē mežā!” de-
vās arī 132.Kalupes mazpulku ko-
manda “Gepardi”- Amanda Aļek-
sejeva, Daniela Jaunošāne, Ber-
nards Jaunošāns un Maksims Si-
dorevičs.    
 Organizatori - Latvijas Mazpulku 
Saulesdārza komanda -  bija rūpīgi 
saplānojusi pārgājiena norisi. 
  Pārgājiena laikā komandas saņē-
ma piecus lielos uzdevumus un pie-
cus ekspresuzdevumus WhatsApp  
grupā ,,Pārgājiena uzdevumi”. Uz-

devumu atbildes  video un foto for-
mātā vajadzēja nosūtīt WhatsApp 
grupā ,,Tiešsaistē mežā sestdienā”. 
  Uzdevumi bija ļoti dažādi. Kā 
atzīst mazpulcēni, interesanti bija 
veidot video sveicienu citām pār-
gājiena komandām, zīmēt koman-
das karogu. Patika, visiem dalīb-
niekiem pieķeroties pie aukliņas, 
izveidot dažādas figūras, arī izvei-
dot īstu orķestri no dabā atrasta-
jiem mūzikas instrumentiem, sa-
meklēt dažādas krāsas mežā. Vis-
vieglāk bija atrast mežā kļavu un 
bērzu un noteikt šo koku atrašanās 
koordinātes, jo skolēni, veicot sa-
vus projektus vasarā, bija apguvuši 

šo prasmi.   
  Grūtāk bija noorganizēt 10 met-
ru garu “Čiekura ceļojumu”: ko-
mandas dalībniekiem starp diviem 
zariem bija jāpaņem čiekurs un jā-
padod nākošajam dalībniekam, 
čiekurs nedrīkstēja nokrist zemē. 
  Pārgājiens noslēdzās ar ,,Biolo-
ģisko pārgājiena pikniku”. Ēdām 
pašu izaudzētos gurķīšus, tomāti-
ņus, cepām ugunskurā kartupeļus. 
  Paldies visiem pārgājiena dalīb-
niekiem par dalību, izturību, atjau-
tību, radošumu, atraktivitāti un 
noietajiem 7 kilometriem!

 Ejam dabā un baudām krāsaino 
rudeni!

Mazpulki tiešsaistē mežā!
LaILa zuPa, LM PRoJeKTu  

KooRdInaToRe

otro gadu pēc kārtas, kad valstī 
ir noteikti pulcēšanās ierobežo-
jumi,  29. septembrī un 2. oktob-
rī attālināti notika Latvijas 
Mazpulku rudens pārgājieni 
“Tiešsaistē mežā!”.

 Pārgājienos  piedalījās mazpul-
cēni, mazpulku vadītāji, mazpul-
cēnu un brīvprātīgo ģimenes un 
mazpulku draugi, izvēloties sev 
piemērotāko pārgājiena vietu. Vie-
na komanda pārgājienā devās  
Igaunijā. 

 Pirms pārgājieniem mazpulkos 
tika izveidotas vismaz piecu dalīb-
nieku komandas. Katras komandas 
kapteinis pievienojās kopīgās apli-
kācijas “Whatsapp” grupās, un  
pārgājiena laikā saņēma 5 “lielos” 
– sportiskos uzdevumus, un 5 
“ekspres” – vērojumu un sajūtu uz-
devumus,  kas jānovada un jāveic 
visai komandai kopā. 

“bioLoģisks pārgājiena pikniks”
Tāda šogad bija  pārgājienu pik-

nika tēma. Latvijas Bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācija aicinā-

ja septembrī, ko starptautiski atzī-
mē kā Bioloģiskās pārtikas mēnesi, 
pievērst uzmanību bioloģiskās pār-
tikas marķējumam un biežāk izvē-
lēties bioloģiski sertificētus pro-
duktus. Tāpēc mazpulki tika aici-
nāti piknikam iegādāties pārtikas 
produktus ar zaļo ekolapiņu un, 
protams,  izvēlēties arī savā māj-
saimniecībā audzēto produkciju. 

Kā gāja pārgājienos?
Bija ļoti interesanti! Komandu 

dalībnieki savā starpā saliedējās, 
stiprināja savu veselību, atjautīgi 
veica uzdevumus un priecājās par 
rudenīgo dienu dabā. Pārgājiena 
kopības sajūtu radīja komandu fo-
to un video iesūtīšana kopīgajās 
grupās. Dalībnieku sveicienu vi-
deo ceļoja no vienas pie otras  vie-
na mazpulka vairākām koman-
dām, kuras gāja atsevišķi, gan 
starp mazpulkiem, kuri gāja dažā-
dos Latvijas reģionos un pat Igau-
nijā. 

29. septembrī tiešsaistē 
piedalījās 27 komandas no 

10 mazpulkiem:
748.Sūnu mazpulks,
124.Pudinavas mazpulks, 

Kalnsētas mazpulks CIP,
Carnikavas mazpulks, 
Daugmales mazpulks 
“Dzirkstelīte”, 
Lejasciema mazpulks, 
286.Bārbeles mazpulks, 
755. Špoģu mazpulks, 
Upesgrīvas mazpulks,
632.Tumes mazpulks. 

2. oktobrī tiešsaistē piedalījās 22 
komandas no 15 mazpulkiem:

132.Kalupes mazpulks, 
752.Ludzas mazpulks, 
Strautiņu mazpulks, 
Alūksnes BJC mazpulks 
“PaGalms”, 
Slampes mazpulks “Saulespuķe”,
307. Džūkstes mazpulks, 
Sējas mazpulks,
Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”,
Valdemārpils mazpulks,
11.Valkas mazpulks,
Mežvidu mazpulks “Cielaviņa”, 
687.Ērģemes mazpulks,
239.Kārķu mazpulks,
541. Zantes mazpulks. 

Šajā aktivitātē iesaistījās arī  
brīvprātīgo ģimeņu un Latvijas 
Skautu un gaidu centrālās organi-
zācijas Tukuma 12. vienības ko-
mandas. 


