
 

Mazpulcēnu prioritārie projekti lauksaimniecībā 2022. gadā 

 

 

Biznesa projekts “Pastinaki”  sadarbībā ar  

Z/S “Ezerkauliņi” 

 

- Katrs atbildīgs un strādīgs mazpulcēns no Z/S “Ezerkauliņi” projekta īstenošanai saņems       

1 šķirni -10 tūkstoši sēkliņu, audzē ~ 400-600 kvadrātmetri (m2). Sagaidāmā raža 500 un 

vairāk kg. Aptuvenā pastinaku cena 1 EUR/kg. 

- Biznesa projektā  var pieteikt ne vairāk kā 3 mazpulcēnus no viena mazpulka.  

- Ar mazpulcēnu tiks slēgts līgums. Mazpulcēni, kuri tiks pieteikti anketā, tie saņems līgumu 

un rudenī varēs pārdot izaudzēto produkciju.  

 

Projekts “Pastinaku pētījums” sadarbībā ar Z/S “Ezerkauliņi” 

 

- Katram mazpulcēnam 1 tūkstotis sēkliņu ~ 50 kvadrātmetru (m2)  platībai. 

- Jāpagatavo vismaz 2 dažādi ēdieni no pastinaka, jāiesūta (e-pasts: latvijas@mazpulki.lv)  vai 

jāpublicē recepte ar foto.  

- Jāveic pētījums saskaņā ar darba burtnīcu (kā pētījuma faktors sējas laiks - divi sējas laiki ar 

3 nedēļu intervālu). 

- Pētījuma projektā var pieteikt  ne vairāk kā 3 mazpulcēnus no viena mazpulka.  

 

! Piesakoties uz kādu no pastinaka projektu iespējām, jāņem vērā, ka pastinakiem ir sīkas sēklas. 

Tā kā pastinaki jau sāk dīgt +2-3 grādu temperatūrā, to sēju var veikt sākot no aprīļa vidus, atkarībā 

no laika apstākļiem un augsnes apstrādes iespējām.  

! Savvaļas pastinaki, jo īpaši to ziedēšanas laikā var izraisīt ādas apdegumus, ja ar tiem saskaras 

saulainā laikā. Lai arī pastinaki tiks audzēti kā viengadīgs dārzenis, tomēr drošības labad ieteicams, 

tos ravēt apmākušā laikā un ar cimdiem, kreklā ar garām piedurknēm.  

 

 

Novērojuma projekts “Trīs māsu dobe” sadarbībā ar  

Dārzkopības institūtu.  

- Audzēšanas pieredze ar novērojumiem mazākajiem mazpulcēniem saskaņā ar darba 

burtnīcu. 

- Uzdevums būs vienkopus izaudzēt kukurūzu, pupiņas un ķirbjaugus. Kukurūza kalpos kā 

balsts pupiņām un ķirbji izmantos pupiņu piesaistīto atmosfēras slāpekli ražas veidošanai.   

- Sēklas materiāls tiks nodrošināts.  

- Projektā var pieteikt ne vairāk kā  5 mazpulcēnus no viena mazpulka. 

 

Pieteikšanās līdz 28. februārim anketā: https://ej.uz/prioritarie_projekti_2022 

 

Svarīgi! 
 
Sēklas materiāls bez maksas tiks nodrošināts tikai Latvijas Mazpulku biedriem, kuri ir samaksājusi 
biedru naudu 2022.gadā.  
 
Visiem prioritārajiem projektiem tiks organizēt apmācību semināri un veidoti metodiskie materiāli.  
 
Lūdzam izvērtēt mazpulcēna vecumposmu, spējas un atbildību veikt šos projektus, kā arī apziniet 
vecāku iespēju palīdzēt mazpulcēnam, ja bērns ir jaunākajā vecumposmā, lai būtu veiksmīgs 
projekta rezultāts. Biznesa projekti tiešām prasa daudz vairāk darba un pacietības, lai kvalitatīvs 
produkts nokļūtu līdz veikala plauktam! 
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