
Jauna auga iepazīšana un popularizēšana.
Jāveic pētījums saskaņā ar darba burtnīcu (kā pētījuma faktors – audzēšanas 
veids: sējot tieši laukā un ar dēstu).
Mācīties sadarboties – ja pašam nav siltumnīca, kur izaudzēt dēstus, sarunāt kādu 
mazpulka biedru, kaimiņu, pie kā tos izaudzēt.
Sēklas materiāls tiks nodrošināts (sēklas ir bioloģiski audzētas, pārbaudītas, 

Projektā var pieteikt 5 mazpulcēnus no viena mazpulka.
        nav ĢMO).

Izzinošā iepazīšanās  ievadnodarbība kopā ar LŠTAA ciltsdarba speciālisti
Dzintru Lezdiņu (Smiltenes novada ”ĶIGUĻOS”, maija sākumā).
Jauntrušu iegāde (4-5 mēneši jauntrusis EUR 15,00), izstādes - gadatirgus -
VASARAS IEVADFESTIVĀLS RĀMAVĀ laikā 3. jūnijā, izstāžu kompleksā “Rāmava”.
 Atbildīgs darbs, konsultācijas, informācijas apmaiņa visas vasaras garumā
(dokumentācija “Mazpulcēna Dienasgrāmata”).
 Trušu parāde, vērtēšana rudenī.

Krāsainās bietes

Biznesa un pētījumu projekts sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi” un SIA “Maxima Latvija”

Biznesa projektā mazpulcēns veic visu darbu ciklu līdz produkcijas nonākšanai veikalā - sēj, audzē,
kopj, novāc, šķiro, iesaiņo izaudzēto ražu, saņem samaksu par pārdoto.
Biznesa projektā var pieteikt ne vairāk kā 3 mazpulcēnus no viena mazpulka.
Pētījumu projektu veic saskaņā ar vadlīnijām (kā pētījuma faktors sējas laiks - divi sējas laiki ar 3
nedēļu intervālu, šķirņu atšķirības).  
Pētījumu projektā var pieteikt ne vairāk kā 5 mazpulcēnus.

Trušmīļu skola 2023 - Kur lēksi trusīti?  

Dārzeņu sojas ieviešana Latvijā 

Latvijas Mazpulku prioritārie projekti 2023

Dzeltenās bietes Baltās bietes Strīpainas bietes

Biznesa projekts

Pētījumu projekts

2000 sēkliņu

33 sēkliņas

2000 sēkliņu2000 sēkliņu

33 sēkliņas 33 sēkliņas

Pieteikšanās projektā līdz 22. martam

Pētniecības un popularizēšanas projekts sadarbībā ar Dārzkopības institūtu

Pieteikšanās projektam līdz 22. martam

Truškopības zināšanu un praktisko prasmju apguve sadarbībā ar 
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociāciju (LŠTAA)

Pieteikšanās projektam līdz 5. aprīlim: https://ej.uz/Trusmilu_skola
  

Atbildīgs un strādīgs mazpulcēns no Z/S “Ezerkauliņi” projekta īstenošanai saņems:

Mazpulcēns izvēlas vienu no prioritārajiem dārzeņkopības projektiem

Biznesa un pētījuma projektus  pieteikt anketā: https://ej.uz/mazpulcenu_projekti_2023



Izveidot praktiski lietojamu dizaina priekšmetu par tēmu “Gadalaiki”. 
Darbu veidošanai izmantojami visu veidu pieejamie materiāli – papīrs, koks, māls, stikls, plastmasa,
dažādi audumi, diegi u. c.
Izvēlēties darbam un tehnoloģijai atbilstošus materiālus.
Veicināt vienkāršu, tehnoloģiski pārliecinošu darba paņēmienu.
Mazpulcēni veido individuālus vai kolektīvus darbus.
Aizpilda atbilstošā vecumposma mazpulcēna Dienasgrāmatas veidlapas. 

Pievērst uzmanību darbu atbilstība tēmai, funkcionalitāte, kvalitāte, oriģinalitāte,
 tehniskais izpildījums, ietekme uz vidi!

“Mūža dārzi”   

Veikt kapu kopiņas teritorijas kartēšanu un novērtēšanu 
(gaismas apstākļi, augsne u.c.) 
Izvēlēties vietai piemērotus augus, pavairot. 
Veikt vienas kapu kopiņas augsnes uzlabošanu. 
Ierīkot stādījumus.
Veikt kopšanas darbus, novērojumus. 
Aizpildīt mazpulka dalībnieka dienasgrāmatu, prezentēt 
paveikto projektu forumā. 

Radošo darbu projekti  “Gadalaiki”

Uzdevumi:

Projektu mērķis sekmēt mazpulcēnu nacionālās identitātes nostiprināšanos, rosināt piederības sajūtu 
Latvijai un veicināt  radošumu un talanta attīstību.

Mērķis - veicināt tuvinieku piemiņas vietu kopšanas tradīciju saglabāšanos, attīstot prasmes pavairot 
daudzgadīgos augus un ierīkot stādījumus.

Uzdevumi - saskaņā ar darba burtnīcu: 

Pieteikšanās projektam līdz 5. aprīlim: https://ej.uz/daudzgadigie_augi 

Latvijas Mazpulku padome

Dārzkopības prasmju apguve un tradīciju kopšana sadarbībā ar stādaudzētavu “Baižas”   


