
Latvijas Mazpulku  rudens pārgājieni
“Tiešsaistē mežā!”

24.septembrī plkst. 12.00 un
28.septembrī plkst. 14.00

Aicinām visas Latvijas mazpulcēnus un viņu ģimenes, brīvprātīgos piedalīties vienā no
aizraujošajiem rudens pārgājieniem “Tiešsaistē mežā!” 2022

Pārgājienā piedalās:  mazpulku un mazpulcēnu ģimeņu veidotas komandas.
Komandā vēlams 4 dalībnieki +1 fotogrāfs – ieteicams pieaugušais (kopā 5 cilvēki). Komandas
sastāvā drīkst būt visu vecumu mazpulcēni, viņu ģimenes locekļi un vadītāji. No viena mazpulka
neierobežots komandu skaits. Fotogrāfa pienākums sekot līdzi uzdevumu izpildei, dot
norādījumus, paskaidrot, uzņemt fotogrāfijas un īsus video, ko pēc tam ievieto sociālajos tīklos un
nosūtīt spēļu organizatoriem vērtēšanai. Katra komanda piedalās tikai vienā no pārgājieniem.

Pārgājiena norise: Pārgājienam izvēlās ceļa posmu caur/gar mežu, meža takas ~ 5 km.
Pārgājiens ar uzdevumiem aizņems apmēram 1,5-2 stundas + piknika laiks pēc Jūsu
ieskatiem.  

Pieteikšanās līdz 21. septembrim, trešdienai, plkst. 11:00, tiem, kas dosies pārgājienā
sestdien, 24. septembrī. 

Pieteikšanās līdz 26. septembrim, pirmdienai, plkst.11:00, tiem, kas dosies pārgājienā
trešdien, 28. septembrī.

Komandu pieteikšanās  pārgājienam šeit: https://ej.uz/tiessaiste_meza_2022
Ja no mazpulka piedalās vairākas komandas, tad par katru komandu anketu aizpilda atsevišķi. 
Konkrēto dalībnieku sarakstu atsūtīsiet tajā dienā, kad dosieties pārgājienā.

Pārgājiena laikā Jums būs nepieciešams izmantot aplikāciju ‘’Whatsapp’’ - 
Tāpēc katrai komandai būs nepieciešams vismaz viens, vai vairāki mobilie telefoni vai
planšetes. Visu pārgājiena laiku galvenajam telefonam būs jābūt atvērtam, tāpēc būs
noderīga arī ārējā baterija.

Lai varētu saņemt uzdevumus, pārgājiena laikā būs nepieciešams mobilā tīkla pārklājums, tāpēc
savlaicīgi pārliecināties vai Jūsu izvēlētajā teritorijā pieejams vismaz 3G mobilais pārklājums. 

“Pārgājiena pikniks iekļaujot meža veltes”

Pārgājienu noslēgsim ar kopīgu pikniku. Aicinām piknika produktos iekļaut meža veltes. Tās var
būt ēdamās meža ogas, ievārījums, ēdamās sēnes, tēja no mežā vāktiem augiem, varbūt kāda
garšviela vai jeb kāds cits produkts.

Lūgums arī nobildēt meža velšu piknika produktus.

Mazpulku komandām, atmaksāsim izdevumus par pārtikas produktiem piknikam līdz 4,00 EUR par
dalībnieku.  Informāciju par norēķinu kārtību komandām nosūtīsim pēc pieteikumu saņemšanas. 

Cita informācija:
Pirms pārgājiena pārliecinieties, ka pārgājiena dalībnieki (nepilngadīgajiem mazpulcēniem viņu
vecāki/aizbildņi) piekrīt, ka dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un iegūtie materiāli var tikt
izmantoti pasākuma publicitātei. Vecāku anketa pielikumā (nav jāparaksta, ja tāda jau glabājas
Mazpulku lietvedībā).

Sīkākus pārgājiena norādījumus komandas saņems pēc pieteikšanās.
Saulesdārza komanda 

https://docs.google.com/forms/d/1UjrJjO7WGByUlwBO1bE9cZNfyQZuSMs822e7-4M6cLE/viewform?ts=6135d438&edit_requested=true
https://ej.uz/tiessaiste_meza_2022

