
Pavasaris ir klāt!     
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Viena maza latvju 
pupa...  
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Balva bija  
vienreizēja! 
                       
                       5. lpp.

Trušmīļu skolā 
mācības sākušās

                       7. lpp.

ziema, pavasaris 2013Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Mēs audzējam 
tomātus un pupi-
ņas         

                       6. lpp.

 Lai arī ziema šogad bija tik ga
ra kā nekad, mazpulkos rosība nav 
apstājusies ne uz brīdi. Šajā pava
sarī mainījies ne tikai Latvijas 
Mazpulku padomes sastāvs, bet 
arī tās priekšsēdētāja, šo amatu 
turpmākos divus gadus ar prieku 
un atbildību esmu uzņēmusies es. 

Tā kā esmu mazpulcēns kopš 
3.klases, kad sāku darboties Jaun
lutriņu mazpulkā, jau septiņus ga
dus darbojos Rīgas klubiņā, pieda
loties mazpulku pasākumu rīkoša
nā un starptautisko pasākumu 
koordinēšanā, esmu uz runā jusi 
mazpulcēnus gan kā Skudra, gan 
Čiekurs, gan krāsainā parūkā es
mu nesusi noslēpumainā Džaspe
ra ziņas nometnē, tad nu varu 
teikt, ka man ir bijis prieks izbau
dīt mazpulku pasākumus gan no 
dalībnieka, gan rīkotāja puses, un 
esmu pārliecināta, ka mēs spēsim 
runāt vienā valodā un veiksmīgi 
sadarboties. Vēlos pateikt īpašu 
paldies Ilzei Kļavai par lielisko va
dību pēdējos 14 gadus, kas snie
guši lielisku izaugsmi un atpazīs
tamību Latvijas Mazpulkiem par 
spīti grūtajiem laikiem, ko Latvijai 
nācies piedzīvot. 

Pagājušā gada aktivitāšu karu
selis mums nesis necerētus panā
kumus – mazpulcēnu skaits Latvi
jā pieaudzis par aptuveni 300 
biedriem, ir arī radušies jauni 
mazpulki. Lai arī šogad pasākumu 
nebūs tik daudz, tomēr ceru, ka 
mēs sadarbosimies arvien ciešāk 
un kļūsim arvien atpazīstamāki 
visā savā krāsainībā, lai ikviens 
mazpulcēns varētu ar lepnumu 
teikt, ka viņš ir Latvijas lielākās un 
jauniešiem draudzīgākās organi
zācijas biedrs.       

Šajā gadā plānoti visi mūsu tra
dicionālie pasākumi: sporta spē
les, vasaras nometne, semināri par 
dažādām lauksaimniecības tē

Saulains sveiciens no 
Saulesdārza!

Popularizējot sportiska un vi
dei draudzīga dzīvesveida tradīci
jas lauku jauniešu vidū, piedāvājot 
sportiskas un aizraujošas, veselību 
veicinošas un izzinošas sacensī

bas, Latvijas Mazpulku Rīgas klu
biņš un 53. Penkules mazpulks 
aicina mazpulcēnus, veselīgā dzī
vesveida piekritējus, sajust sevī 
saules dāvāto enerģiju un 2013. 

gada 3. maijā Penkulē piedalīties 
Latvijas Mazpulku XVIII sporta 
spēlēs! 

Lai veiksmīgs „Zaļais starts”! 

Sporta spēles aicina!

mām. Ļoti skaisti aizsācies mūsu 
trušmīļu gads, kura ietvaros Lat
vijas Šķirnes trušu audzētāju aso
ciācijas dāvinātie truši jau aizcil
pojuši pie mazpulcēniem visos 
Latvijas novados. Mazpulcēnu 
dārzos īpaši ražīgi šovasar augs 
veselīgas pupiņas, turpinoties sa
darbībai ar z/s „Ezerkauliņi” un 
SIA „Kurzemes sēklas”, tiks au
dzēti tomāti sadarbībā ar SIA 
„Pūres Dārzkopības pētījumu 
centrs” un lilijas no biedrības „Li
lium Balticum” dāvātām sēkli

ņām. Vasarā plānoti arī izglītojoši 
semināri mazpulku vadītājiem, 
bet rudenī, protams, tiksimies fo
rumos Latvijas novados.

Man ir liels prieks par to, ka pie 
mums šajā pavasarī viesojas Sand
rina – Kamerūnas 4H kluba vice
prezidente. Tas ir liels gods, ka 
viņa vēlas gūt pieredzi tieši Latvi
jas Mazpulkos. Mazpulku darbību 
atbalsta arī citi ārvalstu jaunieši – 
brīvprātīgie Arturo no Spānijas 
un Miroslavs no Serbijas. Tādējā
di mums ir iespēja apgūt citu val

stu pieredzi, paplašināt savu re
dzesloku un gūt popularitāti citās 
valstīs. Turpmāk starptautiskās 
attiecības mazpulkos vadīs Krotes 
mazpulka dalībnieks Āris Bren
cis, bet jauniešu brīvprātīgā darba 
koordinēšanu un Rīgas klubiņa 
vadību uzņēmušās divas čaklas 
meitenes – Lolita Hercoga no Zie
meru mazpulka un Sannija Mel
bārde no Penkules mazpulka. 

Lai mums prieka pilna un ražī
ga vasara!

Randa Medne 
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paldies amerikas latviešu  

aPVienīBas KulTūras fondaM  

Par aTBalsTu aVīzes TaPšanā.

Atzinības krusts 
– Vallijai Ābelei

Laikrakstā publicēti L. Bernānes, S. Doršas, A. Jēkabsones, L. Ozoli-
ņas, S. Purviņas, G. Romules, A. Skrupskas, G. Vavžikas un arhīva foto.

Ordeņa kapituls par nopelniem 
Latvijas valsts labā piešķīris Atzinī
bas krustu Kārķu pamatskolas di
rektorei, 239.Kārķu mazpulka va
dītājai Vallijai Ābelei, kura daudzus 
gadus veltījusi mācību iestādes at
tīstībai un skolēnu sagatavošanai 
dzīvei.

Vallija Kārķu pamatskolā strādā 
kopš 1962.gada un 32 gadus ir sko
las direktore. Pateicoties viņas ie
guldījumam, 1991.gadā tika atjau
nots 239.Kārķu mazpulks, kuru 
Vallija vada arī šobrīd un kurš ar 
savu aktivitāti mums visiem ir labi 
pazīstams. 

Veltījusi savu darba mūžu dau
dzu paaudžu cilvēku skološanas un 

audzināšanas darbam, viņa guvusi 
patiesu autoritāti savu kolēģu – vi
sa Valkas novada pedagogu un 
skolu vadītāju lokā, Kārķu pagasta 
ļaužu cieņu, kļuvusi par Kārķu Go
da cilvēku. 

Vallija aizvien ir jaunu ideju 
ģenerators un inovāciju atbalstī
tāja, prot savienot mūžīgās vērtī
bas ar mūsdienīgo, viņas prasī
gums pret sevi un citiem lieliski 
sadzīvo ar sapratni, sirsnību, iz
palīdzību. 

Sveicam mūsu enerģisko, mērķ
tiecīgo un labestīgo kolēģi ar aug
sto valdības apbalvojumu! Vēlam 
veselību, darba sparu un plašās 
sirds siltumu arī turpmāk!

Par uzticību
2013.gadā mūsu avīzīte pie la

sītājiem dodas pirmo reizi. Saku 
sirsnīgu paldies čaklajiem kores
pondentiem – mazpulku vadītā
jiem, bet īpašs prieks, ka paši 
mazpulcēni atsūtījuši daudz patī
kamu un pārsteidzošu ziņu. Ir 
priecīgi ap sirdi, redzot– mazpul
kos viss notiek!

Bet tagad – mazs jūtu uzplaiks
nījums par mums svarīgo.

Vēl sniegotajā martā Valku sa
sniedza ziņa no Kanādas, no To
ronto latviešu kopienas, ka savā 
98. dzīves gadā mūža mierā devu
sies Valkas patriote Aina Hovela. 
Pēc neatkarības atjaunošanas Lat
vijā viņa uzturēja dzīvu interesi, 
rosināja dzīvē īstenojamas idejas 
un ar dāsnu sirdi bagātināja bib
liotēkas un muzeja krājumus savā 
mīļajā, dzimtajā Valkā.

Ainas kundze 30.gados bijusi 
aktīva 12. Valkas rožaudzētāju 
mazpulka dalībniece, tāpēc no 
sirds interesējās un vairākkārt 
materiāli atbalstīja atjaunoto Val
kas mazpulku. 

Īpaša relikvija pie manis nonā
ca ar kādu 2001.gadā saņemtu 
vēstuli. Domājot par mazpulcē
niem, Aina Hovela rakstīja: „Kaut 
Jums izdotos izaudzināt viņus par 
tādiem, kas latviski domā, latviski 
runā, savu zemi un savu tautu 
mīl!

Visus šos trimdas gadus glabā
ju šo āboliņa lapiņu. Tagad to no
dodu Jums – valkājiet ar lepnu
mu!”

Vēstulei bija piesprausta Ainas 
Hovelas mazpulka nozīmīte! Iz
ceļojusi grūtos, sarežģītos dzīves 
ceļus kopā ar savu īpašnieci, gadu 
desmitiem glabāta, nu nonākusi 
mājās...

Gan saņemot, gan šodien, ma
zo četrlapīti uzlūkojot, sirds no
trīs tik dziļu, tīru jūtu priekšā. Tā 
ir uzticība mūža garumā. Un ļoti 
gribas, lai šodienas mazpulcē
niem sava Laimes āboliņa lapiņa 
kļūst tikpat mīļa un dārga...  

Redaktore Silvija 

Ezeres  
mazpulks atkal 
atdzimis

Vēsturiski Ezere ir tā vieta, kur 
aizsākās mazpulku kustība un tradī
cijas Latvijā. Pamatojoties uz maz
pulku pagaidu noteikumiem, ar ag
ronoma K. Tukmaņa un skolotāja R.
Kalniņa iniciatīvu 1929. gada 8. no
vembrī Ezerē pie sešklasīgās pamat
skolas nodibināja pirmo mazpulku. 
Tā vadību uzņēmās skolotājs Rihards 
Kalniņš. Dibināšanas dienā jau bija 
13 dalībnieki, kas sāka darboties, se
kodami mazpulku devīzei „Labo pa
darīt vēl labāku!”. Mazpulkam deva 
nosaukumu „Asni”.

 Kopš tā laika pagājuši 83 gadi. Pē
dējos deviņus gadus mazpulka dar
bība Ezerē bija pārtraukta, bet šā ga
da 19. martā trešo reizi tika atjaunots 
Ezeres mazpulks. Iniciatīva nāca no 
Ezeres vidusskolas direktores Ināras 
Riežnieces, kura piedāvāja man, Eze
res vidusskolas absolventei, mēģināt 
atjaunot mazpulka darbību Ezerē. 
Galvenais uzdevums bija atrast bēr
nus un jauniešus un ieinteresēt tos 
iesaistīties mazpulka darbībā. Rezul
tātā šobrīd Ezeres mazpulkā ir 42 
mazpulcēni vecumā no 8 līdz 16 ga
diem. Pašlaik mazpulcēni aktīvi ie
kārto mazpulka telpu, izstrādā darbī
bas plānu, mērķus un  uzdevumus. 

Ezeres pagasta teritorijā atrodas 
pirmo mazpulcēnu stādīts mazais 
parks, kurā 1935. gadā tika  iestādīti 
koki  par godu Kārļa Ulmaņa pirma
jam darba gadam pēc valsts apvērsu
ma. Dzīves notikumi un dažādas 
valsts varas ir pagaisinājušas no ie
dzīvotāju atmiņām tā laika notiku
mus, un daudzi nezina šo vēsturisko 
faktu. Bet par parka esamību liecina 
palikušie vecie koki, atmiņu stāsti un 
liecības. Laika gaitā parks ir aizau
dzis, un tikai daži vecāka gadagāju
ma iedzīvotāji vairs šodien atceras 
kādreizējos, ar parku saistītos noti
kumus. Ezeres mazpulks un biedrība 
“Pirmā Stīga”, kuras teritorijā atrodas 
nelielais parks, ir iecerējuši sakopt to 
un uzstādīt parkā pieminekli par go
du 1929. gada dibinātajam pirmajam 
mazpulkam Latvijā. Šobrīd tiek strā
dāts  pie finansu piesaistes šai idejai. 

Ziedotājus lūdzam sazināties ar 
Latvijas Mazpulku biroju Latvijā (e-
pasts mazpulki@inbox.lv) vai Arvīdu 
Bļodnieku ASV ( arvids@lasl.com). 

Ezeres mazpulks priecājas par 
mazpulcēnu atsaucību un izrādīto 
interesi un kopīgiem spēkiem mēģi
nās sasniegt  iecerēto.

Ance Meija, Ezeres 
mazpulka vadītāja

Ar domām par nākotni
Projekta „Augsim Latvijai!” ietva

ros ar IZM Jaunatnes politikas valsts 
programmas finansiālu atbalstu 3.5.
janvārī Rāmavas muižā notika Maz
pulku padomes trīsdienu seminārs. 

Pirmā semināra diena aizritēja, 
radoši domājot par konkrētām 2013.
gada aktivitātēm: lielo nometni, pro
jektu sistēmas uzlabošanu katrā 
mazpulkā, projektu forumiem un 
sadarbības partneriem, sadarbību ar 
z/s „Ezerkauliņi” un krūmpupiņu 
audzēšanas projektu,  starptautiska
jiem projektiem.

Otrajā dienā centāmies novērtēt 
paši savu – gan padomes, gan visas 
biedrības darbu. Lai paskatītos uz 
sevi no malas, aicinājām eLPA di
rektori Rasmu Pīpiķi palīdzēt mums 
un vadīt šīs dienas aktivitātes. Galve
nie diskusiju temati: Latvijas Maz
pulku padomes divu gadu darba iz
vērtēšana; Latvijas Mazpulku darbī
ba – panākumi un problēmas; bied
rības attīstības perspektīvas un 
iespējamie scenāriji; idejas Mazpul
ku darbības programmai 2013. – 
2015.gadam.

Zinot, ka februārī tiks vēlēta jau
na padome, šis bija labs laiks, lai 
mainītu ierasto lietu kārtību. Tika 
diskutēts par padomes locekļu skaita 
samazināšanu, darba dalīšanu un  
iekšējo resursu apzināšanu. Katrs ti
ka vedināts domāt par savu devumu 
Mazpulkiem, par to, kādēļ un cik 
daudz laika un spēka esam gatavi 
dot. Visi klātesošie atklāti atzina spē
cīgo emocionālo saikni ar Mazpul

kiem kā jaunatnes organizāciju, tā
dēļ droši varam teikt, ka Mazpulki 
IR un BŪS!!!

Semināra noslēdzošajā dienā pie
vērsāmies gadskārtējās Mazpulku 
konferences plānošanai. Padome 
nolēma šī gada konferenci gan maz
pulku vadītājiem, gan mazpulcē

niem plānot izglītojošu, lai celtu ko
pējo organizācijas darbu kvalitāti. 

Esam gandarīti, ka Mazpulku pa
domei bija iespēja trīs dienas kopā 
aktīvi strādāt jaunatnes labā, jo, at
klāti runājot, šādas tikšanās notiek 
reti. 

Līga Bernāne

 Šī bilde no Jelgavas konferences 
tik labi raksturo Tevi un četrpad
smit gadus garo, grūto un arī skais
to, idejām bagāto, padarītiem kriet
niem darbiem piepildīto laiku, kas 
neticami strauji aizskrējis, Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētā
jas pienākumu godprātīgi, no sirds 
pildot. Tu vienmēr kā īsta saimnie
ce nāc pie mums ar cienastu lielajā 

bļodā, un šis cienasts ir gan prātam, 
gan vēderam, gan sirdij. 

Mūsu visu PALDIES Tev par 
šiem gadiem! Un bļoda lai paliek 
Tavās rokās! No tās aizvien būs ko 
smelt. Tu taču tāpat taisnprātīgi tu
rēsi rūpi par to, kas tik dziļi sirdī 
ieaudzis – par Latvijas Mazpul
kiem!

Mēs – visi Tavējie

Paldies, Ilze!

redaKTores 
sleja
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Dārzeņu audzētāji tikās Jaunmārupē

Jau septiņus gadus veiksmīgi 
noritējis dārzeņu audzētāju pro
jekts, un 2012.gada konkursā au
dzējamā kultūra bija sīpoli. 12.de
cembrī čaklāko dārzeņu audzētāju 
darba gads noslēdzās ar saturīgu 
tikšanos Jaunmārupē, kur mazpul
cēnus, to vadītājus un vecākus, kā 
arī mūsu ilggadējos partnerus un 
atbalstītājus no Zemkopības mi
nistrijas, z/s ”Ezerkauliņi”, KS 
„Baltija dārzeņi”, SIA „Kurzemes 
sēklas”  silti uzņēma SIA „Mārupes 
siltumnīcas”. Kopā z/s „Ezerkauli
ņi” no mazpulcēniem pērn ir no
pirkuši 7879,4kg sīpolu, 12031kg 
biešu un 967kg burkānu, tas ir 
gandrīz 21 tonnu dārzeņu. Paši 
čaklākie šī projekta dalībnieki šo
reiz ir Penkules mazpulks, kurš 
pārdeva 7032kg dārzeņu: 4250kg 
biešu, 2032kg sīpolu un 750kg 
burkānu. Savukārt lielākās sīpolu 
ražas nodeva Lāsma Apine no Irla
vas  mazpulka  780 kg, Evelīna 
Pauloviča  no 29. Ziemeru maz
pulka  690 kg, Kristīne Dombrov
ska no 53. Penkules mazpulka 
  600 kg.

 Esam gandarīti par lielisko sa
darbību ar z/s „Ezerkauliņi” un 

SIA „Kurzemes sēklas”. Šī sadarbī
ba sniedz  iespējas  mācīties bizne
sa pamatus, viesojoties dažādos 
uzņēmumos un saimniecībās, re
dzēt veiksmīgus piemērus, kā 
saimniekot savā zemē, audzējot 
dārzeņus , arī mazliet nopelnīt. Šo
reiz tikšanās dalībnieki iepazinās 
ar SIA „Mārupes siltumnīcas” pla
šajām siltumnīcām, jaunajām ko
ģenerācijas un biogāzes stacijām.

 Kamēr pieaugušie risināja sa

runu par dārzeņu audzēšanas pro
jekta turpinājumu 2013.gadā, 
mazpulcēni Rīgas klubiņa brīvprā
tīgo vadībā darbojās grupā par tē
mu “Veiksmīgs dārzeņu audzē
tājs”.   

Mums visiem vēl ilgi atmiņā 
būs īpašais brīdis, kad maģiskajā 
12.12.12. pl.12 visi laidām gaisā 
papīra lidmašīnas ar saviem vēlē
jumiem. Lai tie piepildās!

Ilze Jukņēviča    

Latvijas Mazpulki, noslēdzot 
pērn SIF atbalstīto projektu „Latvi
jas Mazpulku attīstības gads”, 7.
decembrī aicināja visu mazpulku 
un citu jaunatnes organizāciju pār
stāvjus pulcēties uz konferenci 
„Jaunieši – Latvijas vērtība?!”, lai 
plašai sabiedrībai un jaunatnes po
litikas plānotājiem valstī un paš
valdībās parādītu savu organizāci
ju ieguldījumu jauniešu iniciatīvas, 
darba tikuma un patriotisma veici
nāšanā. Esam gandarīti, ka sagai
dījām viesus no visiem Latvijas re
ģioniem. Īpaši priecīgi bijām par 
pašvaldību pārstāvjiem, jaunatnes 
lietu speciālistiem un tiem viesiem, 
kuri strādā jauniešu labā un atrada 
iespēju ierasties. Konferencē pie
dalījās vairāku nevalstisko jaunat

nes organizāciju pārstāvji. 
Pasākuma oficiālajā daļā mūs 

uzrunāja Latvijas Lauksaimniecī
bas universitātes prorektors Arnis 
Mugurēvičs, LR Saeimas deputāts 
Vladimirs Reskājs, kurš vienīgais 
no Saeimas atsaucās aicinājumam 
piedalīties konferencē, un Latvijas 
Jaunatnes padomes prezidents 
Kārlis Boitmanis. SIA „Sula” vadī
tājs Linards Liberts iedvesmoja 
klausītājus ar stāstu par radošumu 
un inovācijām uzņēmējdarbībā. 

Vēstules formā konferences da
lībniekus uzrunāja finanšu mi
nistrs, bijušais Latvijas Jauno zem
nieku kluba prezidents Andris 
Vilks, saņēmām arī Izglītības un 
zinātnes ministra Roberta Ķīla ap
sveikumu. 

Visiem bija iespēja aplūkot foto
grāfiju izstādi „Mazpulcēnu labie 
darbi Latvijai”.

Jaunieši viesojās deviņās LLU 
fakultātēs, mazpulku vadītāji ap
meklēja Sv. Trīsvienības baznīcas 
torni, organizāciju, pašvaldību 
pārstāvji un politiķi tikās darba 
grupā „Jaunatnes organizāciju sa
darbība un LJP loma”. 

Pasākums noslēdzās ar dzies
mām un dejām Rīgas danču kluba 
vadībā, LLU jauniešu deju kolektī
va „Skalbe” uzstāšanos, jaunās fil
mas „Mazpulcēni” noskatīšanos 
un vakarēšanu kopā ar z/s „Vaide
lotes” saimnieci Dairu Jātnieci un 
lauku attīstības pētnieku Aivaru 
Berķi. 

Līga Bernāne

Jaunieši IR Latvijas vērtība!
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“Viena maza latvju pupa...”
9. februārī Rīgas Valsts 2.ģimnāzi

jā notika biedrības ”Latvijas Maz
pulki” konference „Viena maza latvju 
pupa …”. Tajā bija pārstāvēti  98 
mazpulki ar kopējo delegātu  skaitu 
nedaudz virs diviem simtiem. Patei
coties Jēkabpils novada pašvaldības 
atbalstam, konferencē piedalījās arī 
Jēkabpils, Dignājas, Vīpes, Mežāres, 
Viesītes, Aknīstes un Salas novada 
mazpulku vadītāji un aktīvākie maz
pulcēni, kopā 17 dalībnieki.  
 Kā parasti, konference sākās ar 
mazpulku himnu. Sirsnīgus novēlē
jumus saņēma jaunie mazpulku va
dītāji, viņu vidū no mūsu novada  
Jēkabpils BJC mazpulka vadītāja 
Sandra Āriņa, Aknīstes mazpulka 
vadītāja Ilona Brakovska, topošā Sa
las mazpulka vadītāja Kristīne Jēcī
te.    
    Ar pārskatu par Latvijas Mazpulku 
darbību 2012. gadā un galvenajiem 
uzdevumiem 2013. gadam klāteso
šos  informēja  padomes  priekšsēdē
tāja Ilze Kļava. Daudzpusīgs un dar
bīgs bija mazpulku 2012. gads.  Maz
pulku vadītāju un mazpulcēnu  se
mināri Rēzeknē, Druvā, Krustpilī, 
Smiltenē, Tumē, Rīgā. XVII mazpul
ku sporta spēles Neretā. Šveices pro
jekta īstenošana 30 pašvaldību teri
torijās, projekta nometnes Ļaudonā, 
Stalģenē, Kārķos, Krotē, projekta 
noslēguma pasākumi Ventspilī, 
Krustpils pilī, Ates un Ausekļa dzir
navās un Siguldā. Lielā mazpulku 
nometne „Visu daru es ar prieku!” 
Dagdā. Kāļu un sīpolu audzētāju un 
Mikro Makro pētnieku  semināri sa
darbībā ar Pūres dārzkopības pētīju
mu centru, „Ezerkauliņiem” un ci
tiem atbalstītājiem. Kārļa Ulmaņa 
135 gadu dzimšanas dienas pasā
kums Pikšās. Projektu forumi Slokā, 
Rīgā, Liepājā, Krustpilī. Konference 
„Jaunieši   Latvijas vērtība!?” Jelga
vas pilī.     
   Katru 2012.gada mazpulku lielo 
pasākumu konferences dalībnieki iz
vērtēja, balsojot ar pupiņām, ieberot 
attiecīgajā stikla traukā tik pupiņu, 
cik viņiem tas vai cits pasākums pa
ticis. Vislielāko atzinību guva maz
pulku nometne Dagdā. Konferences 
beigu daļā skaistos stikla traukus, 
piepildītus ar krāsainu pupiņu raks
tiem, kā pateicību par ieguldīto dar
bu saņēma līdz konferencei darbojo
šies Latvijas Mazpulku padomes lo

cekļi (3. attēlā). Ar pētījuma ”Mārke
tinga elementu pielietojums Latvijas 
Mazpulku darba organizēšanā” re
zultātiem iepazīstināja padomes lo
cekle Randa Medne. Revīzijas komi
sijas ziņojumu sniedza revidente 
Evija Majore. 

Kopā sanākšanas brīdis ir lieliska 
iespēja pateikt paldies čaklākajiem 
un aktīvākajiem biedriem.  Avīzes 
„Mazpulks” redaktore Silvija Dorša 
uzteica aktīvākos rakstu un foto
grāfiju autorus. Brīvprātīgo koordi
natore Linda Strazdiņa  SIA „Ama
zones” vārdā dāvināja kalendārus 
tiem mazpulkiem, kuri atbalstīja  
iniciatīvu veidot gaismas instalāci
jas un pieminēt barikādes. Sabied
risko attiecību speciāliste Līga Ber
nāne sveica Grāveru un Pasienes 
mazpulkus , kuri ir Ziemassvētku 
kartīšu zīmēšanas konkursa laureā
ti (2. attēlā).  Tika uzteikti arī čaklā
kie sociālā tīkla draugiem.lv, Maz
pulku lapas apmeklētāji un ziņu ie
teicēji. 

Biedrība „Latvijas Mazpulki” sa
darbībā ar Latvijas Šķirnes trušu au
dzētāju asociāciju piedāvā 2013. ga
dā čakliem un atbildīgiem dzīvnieku 
mīļotājiem piedalīties jaunā projektā 
„Trušmīļu skola”, par kura  norisi 
klātesošos informēja asociācijas va
dītāja Ineta Fogele.      

Ne velti konferences nosaukums  
  „Viena maza latvju pupa...”, jo šis 
mazpulkiem ir krūmpupiņu audzē
šanas gads sadarbībā ar z/s „Ezer
kauliņi”. Būs iespēja iesaistīties arī 
Latvijas tomātu audzēšanas projektā. 
Paldies par šo iniciatīvu Gundegai 
Jēkabsonei! Turpinās arī kāļu audzē
šanas un Jāņa Vasarieša dāvāto ķip
loku audzēšanas projekti.  
  Šogad konferencē notika jaunas 
biedrības padomes vēlēšanas. Kamēr 
vēlēšanu komisija Elīnas Meženieces 
vadībā skaitīja balsis, konferences 
dalībnieki 11 darba grupās debatēja 
par tēmu „Kā organizēt interesantu, 
radošu un kvalitatīvu projektu darbu 
katrā mazpulkā?”. Vadītāji kopīgi 
plānoja mazpulku darbības ideālo 
modeli projektu pieteikumu radīša
nā un īstenošanā, apkopoja idejas 
Rudens forumu norisei. Svarīgi ir 
parādīt vietējai sabiedrībai mazpul
cēnu veikumu un iesaistīt to maz
pulcēnu projektu izvērtēšanā. Maz
pulku rudens darbu skatēs mēs katrs 

varam ar savu simpātijas balvu par 
ieguldīto darbu iepriecināt centīgos 
darba veicējus. Mazpulcēni Rīgas 
klubiņa jauniešu vadībā darba gru
pās gan dalījās pieredzē, gan izteica 
idejas nākotnes darbiem.  
 Sarunās ar konferences delegā
tiem no mūspuses uzzināju viņu no
skaņojumu. Rīgas klubiņa dalībnie
ce, Dignājas mazpulka Goda nomi
nante Austra Pavāre ar mazpulkiem 
saistīta no 1997. gada. Gandarījumu 
konferencē Austrai sagādāja iespēja 
pastāvīgi  vadīt  mazpulku dalībnie
ku diskusiju grupu un redzēt šī dar
ba atzinīgo, tūlītējo  novērtējumu. 
Salas novada jaunatnes lietu un sa
biedrisko attiecību speciāliste Kris
tīne Jēcīte strādā pie mazpulka iz
veidošanas Salas pagastā un guvusi 
daudz vērtīga. Sūnu mazpulka 
priekšnieces Paulas Slīpās vēlēšanās 
ir šajā gadā mazpulka dalībniekiem 
aktīvāk iekļauties skolas apkārtnes 
labiekārtošanā, izveidot pie skolas 
puķu dobi. Jēkabpils BJC mazpulka 
priekšnieces vietniece Betija Blūma 
ierosināja  mazpulka dalībniekiem 
vairāk iesaistīties labo darbu veikša
nā, palīdzot  apkārtnes gados veciem 
cilvēkiem (4. attēlā).          
     Aknīstes mazpulka vadītāja Ilo
na Brakovska sacīja: ”Konferencē ie
guvu tik jaukas un pozitīvas emoci
jas, ka vārdiem to visu grūti izteikt! 
Attieksme pret visiem bija neiedo
mājami jauka, pārdomāta,  jutos tur 
iederīga. Redzēju, ka tiešām ir ļoti 
daudz darboties gribošu pedagogu 
un skolēnu, kuri gatavi ziedot savu 
brīvo laiku, lai mācītos. Iepazinos ar 
jauniem kolēģiem, tas nozīmē, būs 
iespēja dalīties pieredzē. Satiku arī 
vecos draugus un paziņas. Varēsim 
turpināt sazināties un pilnveidot  
darbību mazpulkos, izmantojot da
žādus internetresursu forumus.” Do
māju, ka viņai piekristu absolūtais  
vadītāju vairākums.   
 Paldies konferences organizato
riem un tās  vadītājiem par jauko 
svētku noskaņu! Lai ražīgs darbs 
jaunajai Latvijas Mazpulku padomei 
un visiem mūsu biedrības biedriem! 
Strādāt tā, lai katrs gūtu gandarīju
mu!

Spodra Purviņa, Latvijas 
Mazpulku brīvprātīgā darba 
veicēja, Jēkabpils mazpulka 

ilggadējā vadītāja  

Konferencē tika ievēlēta jaunā 
biedrības Latvijas Mazpulki pado
me 15 cilvēku sastāvā. 

Par biedrības revidenti ievēlēta  
Evija Majore.

Pirmajā padomes sēdē ievēlēta 
padomes vadība, sadalīti padomes 
locekļu darba pienākumi:

Randa Medne   padomes 
priekšsēdētāja,

Ilze Kļava – padomes priekšsē
dētāja vietniece,

Ilze Jukņēviča – atbildīgā sekre
tāre,

Indra Zvirbule  Kurzemē, Eleo
nora Obrumāne  Latgalē, Baiba 
Mantiņa, Madara Jaudzema   Vid

zemē,  Intars Pavlovičs – Zemgalē 
 reģionu mazpulku iedvesmotāji 
un koordinatori,

Dzintra Gribuste  reģionu 
sadarbības, pieredzes apmaiņas 
koordinatore,

Lolita Hercoga  Rīgas klubiņa 
un brīvprātīgo jauniešu darba ko
ordinatore,

Āris Brencis  starptautisko pro
jektu koordinators;

Liene Leikuma  Rimicāne  
starptautisko projektu iniciatore, 
sponsoru un atbalstītāju piesaistī
tāja,

Rolands Jēkabsons  mazpulku 
projektu atbalstītājs,

Solvita Bilinska  protokoliste, 
lietvede,

Mārtiņš Geks – atbild par saim
nieciskiem un tehniskiem dar
biem.

Attēlā no kreisās pirmajā rin
dā: revidente Evija Majore, Mār
tiņš Geks, Liene Leikuma  Rimi
cāne, Madara Jaudzema, Lolita 
Hercoga, Intars Pavlovičs, Ilze Kļa
va, Rolands Jēkabsons, Eleonora 
Obrumāne, Baiba Mantiņa.

No kreisās otrajā rindā: Ilze 
Jukņēviča, Solvita Bilinska, Dzin
tra Gribuste, Indra Zvirbule, Āris 
Brencis, Randa Medne.

Jaunā Latvijas Mazpulku padome
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Ar IZM Jaunatnes politikas valsts 
programmas atbalstu Latvijas Maz
pulki gadu mijā īstenoja projektu 
“Augsim Latvijai!”. Atbalstot starp
tautisko sadarbību, projekta ietva
ros ieskandināt Ziemassvētkus Rī
gas klubiņš paguva jau novembra 
izskaņā Igaunijā. Ar dziesmām un 
svētku dāvanām deviņi pārstāvji de
vāmies uz Pērnavas pusi piedalīties 
nedēļas nogales nometnē “Elf ’s 
day”.   

Kopā pulcējās divpadsmit 4H 
klubi no Pērnavas reģiona, lai atska
tītos un izvērtētu aizvadītā gada pa
sākumus un plānotu nākošos. Bez 
šiem reģionālajiem pasākumiem, 
visi 4H klubi tradicionāli katru ga
du atzīmē Kiidupäev, kas ir kā pa

teicības diena visiem tiem, kas pel
nījuši saņemt “paldies” par labi pa
darītajiem darbiem. Katru otro ga
du tika organizētas mazpulku 
vasaras nometnes, taču turpmāk tās 
notiks katru vasaru, jo bērniem ļoti 
patīk pavadīt vienu vasaras nedēļu 
nometnē, kur viņi atpūšas un satiek 
jaunus draugus.    

Piektdienas vakarā kopīgi spēlē
jām spēles, bērni varēja darboties 
radošajās darbnīcās vai iet peldēties 
baseinā. Pirms diskotēkas baudījām 
krāšņu salūtu un laidām gaisā brī
numlaternas.     

Sestdien ļāvāmies ziemīgam mie
ram un kopā būšanas priekam, zī
mējot savu skaistāko pirparkūku. 
Skatījāmies prezentāciju par mums 

vēl mazpazīstamu zemi – Islandi. 
Ļoti daudz igauņu iecienījuši doties 
turp gan darba gaitās, gan mācīties.  
Programmas sadaļā “Pārsteigums” 
nometnē viesojās motobraucējs Ju
rijs Makarovs, kurš dalījās savā 
sportošanas pieredzē un piedzīvo
jumos.     
    Šī brauciena nolūks bija runāt par 
kopīgu nometni latviešu un igauņu 
mazpulcēniem. Ieskicējām iespēja
mo norises vietu, dalībnieku skaitu 
un tālāko rīcības plānu. Šo ieceri 
gribam realizēt 2014. gadā. Nākamo 
vasaru vēl izmantosim, lai ciemotos 
viens pie otra nometnēs un jau palī
dzētu arī to organizēšanā, lai pare
dzētu iespējamos stūrakmeņus un 
arī smeltos jaunas idejas!  

“Elf ’s day” Pērnavā

Šogad solās būt daudz krāsainu 
piedzīvojumu sadarbībā ar  citām 
valstīm – Spāniju, Serbiju, Austriju, 
Franciju, Īriju, Kamerūnu, Igauni
ju, Šveici un Somiju.

 Pie mums šogad darbojas divi 
brīvprātīgie jaunieši – Arturo no 
Spānijas un Miroslavs no Serbijas. 
Abi puiši čakli strādā mazpulku 
centrā Saulesdārzā, priecājas par 
iespējām viesoties mazpulkos citur 
Latvijā. Mazpulcēni viņus noteikti 
varēs sastapt semināros un nomet
nē. Savukārt Dita Mukāne no 
Džūkstes mazpulka brīvprātīgā 
darba projektā ir devusies uz Aus
triju, un šobrīd tiek izstrādāts Lat
vijas Mazpulku sadarbības projekts 
ar šo organizāciju.

Īpaši priecājamies par Kamerū
nas 4H kluba viceprezidentes Sand
rinas viesošanos pie mums. Sandri
na gan bija ļoti priecīga par iespēju 
vēl aprīlī velt sniega vīru un piko

ties, ko viņa darīja pirmo reizi savā 
dzīvē, taču tagad viņa ļoti ilgojas 
pēc saules un siltuma... Sandrina 
sveica Mazpulku Goda nomināci
jas „Augsim Latvijai” pretendentus 
un līdz jūnija beigām viesosies da
žādos mazpulkos visā Latvijā. Viņa 
ir atbraukusi uz šejieni, lai gūtu 
jaunas idejas darbam ar mazpulcē
niem Kamerūnā, un ir gatava vei
dot turpmākas apmaiņu program
mas ar Latvijas Mazpulkiem, snie
dzot mazpulcēniem iespēju vieso
ties Kamerūnas 4H klubā.

 Pēc neliela pārtraukuma atdzī
vojusies arī mūsu sadarbība ar So
mijas un Šveices lauku jauniešu 
organizācijām, jo Džūkstes maz
pulka dalībniece Linda šovasar do
sies uz mēnesi garu apmaiņas prog
rammu Somijā, savukārt Latvijā 
viesosies divi jaunieši no Šveices. 
Viņi joprojām meklē sev viesģime
nes, – arī Tev ir iespēja uzņemt kā

du no viņiem pie sevis.
Jūnijā Rīgas klubiņa dalībniece 

Līga Bernāne dosies uz izglītojošu 
semināru Francijā, bet augustā pie
ci brīvprātīgie dosies uz Eiropas 
lauku jauniešu organizāciju salido
jumu Īrijā. Tajā pašā laikā sešiem 
mazpulcēniem vecumā no 17 līdz 
25 gadiem iespējams doties uz se
mināru Polijā, kur būs dalībnieki 
no dažādām Eiropas jauniešu orga
nizācijām. 

Mēs draudzējamies arī ar Igau
nijas Mazpulkiem, un šovasar jau
niešiem atkal būs iespēja doties uz 
Igaunijas Mazpulku nometni, kā 
arī aicināsim pie sevis Igaunijas 
mazpulcēnus. Šāda viesošanās no
tiek, lai nākotnē, iespējams, jau nā
kamgad, mēs varētu veidot kopīgu 
nometni ar Igaunijas Mazpulkiem, 
kurā puse dalībnieku būtu latvieši, 
bet otra puse – igauņi. 

Randa Medne

„MikroMakro deva ir, augiem la
ba raža ir!”  braucot no mazpulku 
Rudens foruma, šī projekta laikā ta
pusī devīze tika skandināta visu ce
ļu. Tobrīd mēs vēl nezinājām, vai 
mūsu darbs ir pietiekoši labs, vai 
spējam konkurēt ar citu pētīju
miem. Bet bijām paveikuši pamatī
gu darbu pusgada garumā, pētot, kā 
15 dažādas augu kultūras reaģēs uz 
„Kūdras eliksīra” un „Humi Plus” 
papildmēslojumu, bija gūtas atzi
ņas, apkopoti rezultāti, sagatavota 
atskaite un prezentācija. Un Zie
massvētku laiks atnesa jauku ziņu – 
mēs esam konkursa laureāti, un bal
vā ir brauciens uz Tartu AHHAA 
Zinātnes centru!

23.janvārī devāmies ceļā. 15 da
žādu vecumu mazpulcēni, kurus 
vieno kopējs darbs un arī atpūta. 
Agrā rītā izbraucām uz Rēzekni, tad 
ceļu turpinājām kopā ar Pasienes 
mazpulku, tālāk mums pievienojās 
Nautrēnu un Ilzenes MikroMakro 
pētnieki. 

Neskatoties uz garo ceļu, kurā sa
nāca arī pamaldīties, mēs tīri možā 

Iesaisties starptautiskās aktivitātēs!

Balva bija vienreizēja!
noskaņojumā ieradāmies Tartu AH
HAA centrā. Vairākas stundas aiz
raujošu atklājumu par fiziku, ķīmi
ju, bioloģiju, ceļojums uz kosmosu 
un dziļā pazemē, brauciens ar velo
sipēdu 7 metru augstumā no grīdas. 
Mēs paspējām izmērīt savu spēku, 
pabraukt ar auto un pārbaudīt, vai 
deram kosmonautiem un vai pro
tam veidot pareizu biznesa stratēģi
ju, lai gūtu peļņu.Iespaidīgs saistošo 
demonstrējumu šovs mums ilgi pa
liks atmiņā, jo izmēģinājām gan pa
laist raķetes gaisā, gan izgatavot 
sauso ledu. Ar šķidrā slāpekļa palī
dzību mums radīja „diskotēkas 
efektu” jeb ietina īpatnējā dūmakā. 
Sasaldēti gumijas cimdi un gaisa ba
loni sprakšķēdami sadrupa zem zā
bakiem.

Baudot AHHAA centra kafejnīcā 
MikroMakro projekta organizatoru 
sagādātās pusdienas, šķita, ka arī 
šeit notiks kaut kas neparasts, īpašs.

Pēcpusdienā brīnišķīgi pavadī
jām laiku akvaparkā AURA. 

Patīkami pārsteidza tas, ka gan 
AHHAA centrā, gan akvaparkā visa 

informācija tiek sniegta 4 valodās, 
viena no tām ir latviešu, visur izju
tām rūpes par sevi un ļoti pozitīvu 
attieksmi. Protams, visvairāk par 
mums rūpējās mazpulku sekretāre 
Ilzīte.

Noguruši, bet noskaņoti arī turp
māk būt tikpat aktīvi, vēlu naktī mēs 
atgriezāmies Latvijā. Ceram, ka 
mazpulkos būs atkal jauni konkursi, 
un ceram  kādreiz arī uzvarēsim!

Esam pateicīgi konkursa organi
zētājiem, kas mūs motivēja apgūt 
jaunas prasmes, iegūt zināšanas, 
mācīja būt precīziem un atbildī
giem. Bagātinājām dārzkopju piere
dzi ne tikai sev, bet arī saviem tuvi
niekiem. Vislielākais paldies mūsu 
mazpulka vadītājai Annai, kas mūs 
vienmēr atbalsta, mudina strādāt, 
iesaka labākās idejas un vienmēr 
apgalvo, ka mums viss izdosies! Un 
mums izdodas!

Balva konkursā ir vienreizēja, jo 
tie ir iespaidi, kas paliks mums at
miņā uz ilgiem laikiem. 

MikroMakro pētnieki 
no Dagdas mazpulka

  No Igaunijas Rīgas klubiņš pār
vedis jaunu tradīciju – kolekcionēt 
gaisu, no valstīm, kurās esam bijuši. 
Glabāsim to stikla burciņās plauktā, 
kuram vēl jāatrod vieta Saulesdārzā.
Mājupceļā Tartu iepazinām aizrau
jošo 4D kino un apmeklējām zināt
nes centru AHHAA, lai paši novēr

tētu un saturīgi saplānotu mazpul
cēnu turpmākās vizītes tik iecienīta
jā un pārsteigumiem bagātajā 
tūrisma objektā, ko iecienījuši ne 
tikai Igaunijas, bet arī kaimiņvalstu 
bērni, jaunieši un pieaugušie. 

Lolita Hercoga, 
Rīgas klubiņa koordinatore
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Pērnā gada nogalē ar IZM Jau
natnes politikas valsts programmas 
finansiālu atbalstu projekta „Labo 
padarīt vēl labāk” ietvaros tapa ne
bijusi fotogrāfiju izstāde „Mazpul
cēnu labie darbi Latvijai”. 

Tā plašākai sabiedrībai pirmo
reiz tika atrādīta 2012. gada 7. de
cembrī Jelgavā, Latvijas Lauksaim
niecības universitātē biedrības or
ganizētajā konferencē „Jaunieši  
Latvijas vērtība?!”.

2013. gada 14. februārī , kad 
kopš Latvijas Mazpulku atjaunoša
nas apritēja 22 gadi, Ilze Jukņēviča, 
Randa Medne, Līga Bernāne un 
Aldis Čigāns devāmies uz Saeimu, 
kur izstādi „Mazpulcēnu labie dar
bi Latvijai” atklāja Saeimas priekš
sēdētāja Solvita Āboltiņa un Randa 
Medne. 

Randa savā runā uzsvēra: 
 Šī izstāde ir mūsu lepnums, ap

liecinājums tam svētīgajam dar
bam, kuru ikdienā veicam. Izstādē 
redzams, kā mazpulcēni sakopj un 
labiekārto Latvijas laukus, rūpējas 
par vides kvalitāti, izrāda mīlestību 
savām ģimenēm un cilvēkiem, ku
riem nepieciešams īpašs atbalsts, 
apgūst latviskās ieražas, mācās jau
nus un kvalitatīvus veidus, kā pa
vadīt brīvo laiku, pašiem gatavojot 
spēles un rīkojot pasākumus, ap
gūst dažādas dzīvei noderīgas pras
mes un mācās ar savu darbu pelnīt 
naudu.    
 Šī ir pavisam maza daļiņa no pa
tiesā labo darbu apjoma, jo tie tiek 
veikti ik nedēļu vairāk kā 100 maz
pulkos visā Latvijā, iesaistot ap 
1500 bērnu un jauniešu. Tie ir dar
bi, kurus vajadzētu veikt katram 
bērnam ārpus formālās izglītības, 
jo tieši šādā veidā mēs audzinām 

Labie darbi Latvijai

sabiedriski aktīvus un atbildīgus 
cilvēkus. Ne tikai Latvijas Mazpul
ki, bet arī citas jauniešu organizā
cijas ir veids, kā audzināt sabied
riski aktīvus un atbildīgus cilvēkus. 
Lai izstāde „Mazpulcēnu labie dar

bi Latvijai” veido un stiprina apzi
ņu, ka jauniešu organizāciju spēks 
ļoti lielā mērā ir atkarīgs no Jūsu 
un pašvaldību atbalsta.

Līga Bernāne
Foto: Edgars Dinka

3. aprīlī Tukuma, Engures un 
Kandavas novada mazpulcēni – 
dārzeņu audzētāji, pulcējās uz se
mināru „Latvijā audzētie dārzeņi 
un to sēklu ieguve”, kurš notika Tu
kumā, Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centrā

Seminārs iesākās ar LLKC Tu
kuma nodaļas vadītājas Janas 
Tramdahas uzrunu. Viņa pastāstīja 
par semināra darba kārtību un ka 
šo pasākumu atbalsta organizācija 
„Lauku tīkls”, kura parūpējās arī 
par kafijas pauzi. Katram mazpul
cēnam tika pasniegta maza dāva
niņa  pildspalva ar organizācijas 
logo. 

Pēc tam LLKC Tukuma nodaļas 
uzņēmējdarbības konsultante Dai
ga Bērzāja pastāstīja par uzņēmēj
darbību laukos un ar ko tieši no
darbojas LLKC. Mēs uzzinājām to, 
kur Latvijā ir iespējams iegūt gan 
vidējo, gan augstāko lauksaimnie
cisko izglītību. 

Pūres Dārzkopības pētījumu 
centra vadošā speciāliste Līga Lep
se mums pastāstīja par viengadīgo 
un divgadīgo dārzeņu sēklu iegu
ves īpatnībām, to novākšanu un 

uzglabāšanu. Visvairāk viņa pie
vērsās pupiņu, tomātu un kāļu sēk
lu ieguvei, jo tieši šos dārzeņus šo
gad mazpulcēniem ir iespējas au
dzēt un pētīt. 

Vislielāko interesi mazpulcēnos 
izraisīja jautājums par  tomātu au
dzēšanu sēklu ieguvei. Šajā gadā 
viena no projektu tēmām ir „Au
dzēsim Latvijas tomātus!”. Projekta 
ietvaros mazpulcēni no Pūres DPC 
dāvātajām sēklām izaudzēs un ie
gūs lauku šķirnes „Pūres konser
vu” tomātu sēklas. Līgai Lepsei tika 
uzdoti dažādi jautājumi par tomā
tu audzēšanu, mēslošanu, laistīša
nu, sēklu ieguvi un to uzglabāšanu. 
Iemācījāmies paši no papīra, bez 
līmes – tikai ar locīšanu, pagatavot 
ekoloģiskas paciņas sēklu uzglabā
šanai. Semināra beigās katrs maz
pulcēns, kurš veiks projektu par 
tomātiem, saņēma tomātu šķirnes 
„Pūres konservu” sēklas, kuras ie
bēra pašgatavotajās paciņās.

Apkopojot paveikto un dzirdē
to, mazpulcēnus sadalīja nelielās 
grupās. Katrai grupai bija jāpre
zentē kādu no dārzeņiem  pupi
ņas, tomātus, gurķus, arbūzus. Bija 

jāpastāsta, kas nepieciešams, lai tos 
izaudzētu, kā arī – kur šos augus 
var izmantot. Šeit lieti noderēja se
minārā dzirdētās gudrības!

Seminārs beidzās ar labiem no
vēlējumiem un cerībām, ka būs 
jauka, darba pilna vasara, kuras re
zultātā rudenī visi varēs novērtēt 
vasarā paveikto. 

Signe Petrova, 541. Zantes 
mazpulka dalībniece

Savus iespaidus mums atsūtīja 
arī 654. Lapmežciema  mazpulka 
dalībniece Ance Adiene: 

 Pūres dārzkopības pētījuma 
centra vadošā pētniece Līga Lepse 
daudz stāstīja, kā arī rādīja, kā ie
gūt un lietot tomātu sēklas. Uzma
nība tika pievērsta arī klimata iz
maiņām. Mācījāmies, kā pagatavot 
sēklu paciņas, jo nodarbības beigās 
visi mazpulcēni saņēma 20 tomātu 
sēkliņas.

Es dzīvoju pie jūras, un lauk
saimniecība man ir sveša. Mācos 
tikai 3. klasē, tāpēc dažas lietas es 
nesapratu. Tomēr priecājos par 
jaunajiem draugiem un tomātu 
sēkliņām. Darbs man būs visas va
saras garumā.  

Kā audzēt dārzeņus? 

Šogad sadarbībā ar SIA ”Pūres 
Dārzkopības pētījumu centrs” 
mazpulcēni aicināti audzēt vietējās 
šķirnes „Pūres konservu” tomātu 
sēklas. Kāpēc ir svarīgi audzēt sēk
las, un īpaši  vietējo šķirņu sēklas? 

 Paaudžu paaudzēm zemnieki 
un dārznieki ir bijuši sēklu glabātā
ji. Taču, sākoties lauksaimniecības 
intensifikācijai un sēklu tirgum no
nākot lielo pasaules firmu rokās, 
20. gadsimta laikā mēs esam pa
zaudējuši 75% lauksaimniecības 
augu šķirņu kopumā un 81% to
mātu šķirņu.

Audzējot mazāk populāras šķir
nes, Jūs bagātināt savu uzturu ar 
plašāku šķirņu un sugu daudzvei
dību. Šobrīd lielākā daļa cilvēces 
uztura nāk tikai no 12 augu un 14 
dzīvnieku šķirnēm.

 Zinām, cik dārgs ir tautas kultū
ras mantojums – mūsu pasakas, 
tautasdziesmas u.tt. Arī sēklas ir 
unikāls visas cilvēces mantojums, 
kas nodrošina dabas daudzveidību 
un šķirņu attīstību. Bet, tāpat kā ar 
tautasdziesmām, ir svarīgi, lai tās 
ne tikai glabājas  „Dainu skapī” , 
bet arī tiek dziedātas tautā. Tāpat ir 
svarīgi, lai sēklas tiek glabātas ne 
tikai „Gēnu bankās” , bet tām tiek 
dota iespēja vairoties, tās “ceļo” da
žādās vidēs, tādējādi attīsta jaunas 
īpašības. 

 „Pūres konservu” ir Latvijā iz
veidota lauka tomātu šķirne! Un, 
kā jau nosaukumā minēts,  piemē
rota konservēšanai – auglīši ir ne
lieli, bet daudz un garšīgi! 

 Ievācot paši savas sēklas no vis
labākajiem un garšīgākajiem au
giem, Jūs kļūstat neatkarīgi no sēk
lu ražotājiem. Jums nākamā pava
sarī nevajadzēs naudu sēklu iegā
dei. Bet pat nauda nepalīdzēs, ja 

Audzēsim Pūres tomātus!

ražotājs būs nolēmis, ka tieši Jūsu 
mīļākās šķirnes sēklu vairs netir
gos.  

 Pašu ievāktas sēklas var būt lie
liska dāvana citiem dārzkopjiem. 
Bet, ja citu gadu neizdodas ievākt 
sēklu, Jums jau būs draugu loks, 
kas arī šo sēklu ievāc. 

Manā dārzā „Pūres konservu” 
tomāti šogad augs trešo gadu. To
mēr, kaut raža tiem samērā liela, 
līdz konserviem tie nonāk maz, jo 
man tie tik ļoti garšo, ka lielāko da
ļu apēdu turpat dārzā.   
 Būsim savas tautas patrioti! Šo
vasar Dziesmu un deju svētkos 
dziedāsim tautasdziesmas un dejo
sim tautas dejas, bet dārzos audzē
sim Latvijas šķirņu augus!

Gundega Jēkabsone, 307. 
Džūkstes mazpulka vadītāja  
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 Janvārī sarunā ar Latvijas Maz
pulku priekšsēdētāju Ilzi Kļavu abas 
kopīgi nonācām pie idejas, ka sadar
bībā ar Latvijas Šķirnes trušu audzē
tāju asociāciju ( LŠTAA) viena no 
projektu darba tēmām Latvijas Maz
pulkiem varētu būt “Mazpulcēnu  
Trušmīļu skola”, kur savā darbā bērni 
pētīs heterozes efektu šķirnes tru
šiem. Dažādu, Latvijā populāru šķir
ņu trušu krustošanas rezultātā pie
dzimušo trusēnu skaitu, to izlīdzinā
tību metienā (mātes un tēvu skaitu), 
svara pieaugumu pa mēnešiem un 
apmatojuma krāsu daudzveidību. 
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju aso
ciācijā līdz šim tāda apjoma pētījumi 
nav veikti. Tas būs tikai sākums, lai 
palīdzētu trušu audzētājiem izvēlē
ties piemērotākās šķirnes savā saim
niecībā.

 Šī projekta ietvaros asociācijas 
biedri apņēmās 20 mazpulcēnus no
drošināt ar šķirnes trušu mammu un 
tēti. Mazpulka vadība saņēma pāri pa 
100 pieteikumu. Tik lielu atsaucību 
un pieteikumu daudzumu neviens 
nebija gaidījis, nu sākās grūts darbs, 
no pieteikumu daudzuma atlasot tieši 
tos mazpulcēnus, kuri iepriekšējos 
projektus bija izstrādājuši pilnībā no 
paša sākuma līdz beigām.

Projekta realizācija sākās, 15.16.
martā Daugmales pamatskolā rīkojot 
semināru. Ineta Fogele un Dzintra 
Lezdiņa no LŠTAA iepazīstināja bēr
nus ar trušu šķirņu daudzveidību 
Latvijā, to vispārējām turēšanas pra
sībām, vaislas dzīvnieku kopšanu, sa
gatavošanu pārošanai, trušu ēdināša
nu un jauntrušu kopšanu. Praksē 
mācīja pareizi pacelt un turēt dzīv
nieku, atšķirt dzimumu, ķemmēt un 
sakopt dzīvnieku, sagatavot viņu iz
stādei. Bērni tika sadalīti divās gru
pās. Vieni gatavoja trušu būrus Daug
males mazpulka vadītāja Mārtiņa 
Geka un LŠTAA biedra Māra Vīna 
vadībā, pārējie klausījās lekciju, pēc 
tam grupas mainījās vietām. 

Mazpulcēniem tika dots uzdevums 
 sameklēt visu iespējamo literatūru 
par trušu audzēšanu un apzināt trušu 
audzētājus savā apkārtnē. Speciāli 
mazpulcēniem portālā www.drau

giem.lv tika izveidota domubiedru 
grupa “Mazpulcēnu  Trušmīļu sko
la”. Divu nedēļu laikā grupas biedriem 
vajadzēja atbildēt uz 10 jautājumiem, 
kurus uzdeva LŠTAA biedri . Šajā sa
daļā arī turpmāk audzētāji dalīsies 
pieredzē, mazpulcēni uzdos jautāju
mus, un kopīgi meklēsim uz tiem at
bildes. Ja kāds no tiem mazpulcē
niem, kurš netika projekta sākumā 
apstiprināts, gribēs pievienoties, laip
ni lūgts domubiedru grupā, lai mācī
tos un iegūtu teorētiskās zināšanas 
trušu audzēšanā. 

 Jau semināra laikā sākās pirmās 
grūtības asociācijas biedriem, jo no 
36 mazpulcēniem, kuri tika uzaicinā
ti un ieradās Daugmalē, vajadzēja at
lasīt tikai 20. Ar šo uzdevumu trušu 
audzētāji nevarēja tikt galā, jo  kam 
gan atteikt? Tāpēc tika pieņemts lē
mums  par katru cenu censties visus 
interesentus nodrošināt ar šķirnes 
trušiem. LŠTAA ciltsdarba speciāliste 
Dzintra Lezdiņa pārbaudīja visas Lat
vijas saimniecības, un trušu mātes ti
ka atrastas. Bēdīgāk bija ar trušu tē
viem, tos uzdāvināt katram, diemžēl, 
iespējas nebija, tāpēc, zinot mazpul
cēnu kopības un draudzības sajūtas, 
dažiem mazpulkiem tika viens kopīgs 
trušu tēvs. Daži no šķirnes pārstāv
jiem tika atvesti pēdējā naktī, mērojot 
ceļu uz izstādi pat ar vairākām “pār
sēšanās” vietām. 

 I/k “Rāmava”, izstādē “Pavasaris  
2013” 7. aprīlī tika rīkots seminārs 
“Ideja  zināšanas  darbs  rezultāts”, 
kur savā pieredzē dalījās šķirnes tru
šu audzētāji  Ina Ladiga (Ķekavas 
nov.), Dzintra Lezdiņa (Smiltenes 
nov.), Dzintars Sloka (Jelgava), Inese 
Salmiņa (Bauskas nov.) un Gunta Vī
tola (Jēkabpils nov.). Pateicoties i/k 
“Rāmava” vadībai  Marģeram Lūsim 
un Gunāram Zalcmanim, visi maz
pulcēni, viņu vecāki, mazpulku vadī
tāji un projektā pieaicinātie vetārsti 
varēja apskatīt visu izstādi bez mak
sas.

 Kopumā pie mazpulcēniem aizce
ļoja 62 šķirnes truši   Tēraudkrāsas, 
Baltie, Raibie, Melnie un Franču aun
truši, Lielie gaišie sudrabotie, Vācu 
sudrabotie, Jaunzēlandes baltie un 

sarkanie, Vīnes zilie un Vīnes zilgan
pelēkie, Čehu albīni, Kalifornieši.

 Liels paldies LŠTAA audzētājiem 
Dzintrai Lezdiņai, Aldai Kadiķei, In
gūnai Valdmanei, Inesei Salmiņai, 
Guntai Vītolai, Dzintaram Slokam un 
Agrim Strazdiņam par palīdzību, 
dāsnumu, ieinteresētību un sapratni!

Ko darīt tiem, kas pirmajā projekta 
daļā netika? To, kā projekts realizē
sies un cik plaši tas tiks izvērsts, būs 
atkarīgs no tiem, kuru mājās nu dzīvo 
šķirnes truši. No tā, cik aktīvi maz
pulcēns iesaistīsies projekta norisē, 
kā baros savu mīluli, kā par viņu rū
pēsies, kā tiks nodotas iknedēļu at
skaites. Ar katru mazpulcēnu jau ta
gad tiek veiktas individuālas pārru
nas, vajadzības gadījumā piesaistot 
mazpulku vadītājus, vecākus un vie
tējo vetārstu.

9.10. novembrī, i/k “Ķīpsala” Rī
gā, starptautiskās mājdzīvnieku un 
zooindustrijas izstādes ZOO EKSPO 
2013 laikā tiks rīkots “Mazpulcēnu  
Trušmīļu skolas” gada noslēguma pa
sākums, kur sertificēts šķirnes trušu 
ekspertevērtētāja Dace Kaula vērtēs 
dzīvniekus. Uz šo pasākumu tiks aici
nāti visi interesenti, lai klātienē paru
nātos ar tiem mazpulcēniem, kuri 
projekta pirmo posmu noslēgs. Varēs 
noskaidrot, ar kādām grūtībām viņi 
saskārās, kas būtu īpaši jāievēro, var
būt kāds ieteikums vai jau kāds profe
sionāls “knifiņš”, ar kuru padalīties. 
Un galu galā  nāks jauns pavasaris!

Tie projektā iesaistītie mazpulcēni, 
kuriem darbs ar trušiem būs paticis, 
kuri veiksmīgi būs tikuši galā ar vi
siem uzdevumiem un veikuši šo pēt
niecības darbu, sagatavojuši atskaites, 
prezentējuši savu veikumu un vēlē
sies tālāk darboties jau ar vienas šķir
nes trušiem, tiks uzaicināti piedalīties 
LŠTAA bērnu un jauniešu sekcijas di
bināšanā. Tālāk darbs un atbildība 
par to būs ļoti nopietna. Bet nesteig
simies notikumiem pa priekšu. Ir sā
cies īsts pavasaris, truši un viņu saim
nieki ir apņēmības pilni darboties, 
vēlēsim viņiem veiksmi un izdoša
nos! 

Ineta Fogele, LŠTAA valdes 
priekšsēdētāja

“Trušmīļu skolā” mācību gads sācies!

15.16. martā Saldus novada 
Lutriņu mazpulks piedalījās “Truš
mīļu skolas” seminārā Daugmalē. 
Mūs ļoti laipni sagaidīja. 

Seminārs bija daudzpusīgs, tas 
ilga divas dienas, kurās mēs apgu
vām ļoti svarīgas tēmas.

Dienas paskrēja tik ātri! Mācījā
mies paši gatavot trušu būrus, uz
manīgi klausījāmies par trusīšiem, 
varējām pat paturēt tos rokās. Ļoti, 
ļoti interesants seminārs! Esam pa
teicīgi Inetai Fogelei un Dzintrai 
Lezdiņai no Latvijas Šķirnes trušu 
audzētāju asociācijas! Jauki, ka at
veda arī trusīšus uz semināru un 
divas dienas priecēja mūs! Jo īpaši 
visi semināra dalībnieki paldies sa
ka Daugmales mazpulka vadītājam 
Mārtiņam Gekam, kurš konstruē

ja, sarūpēja materiālus trušu bū
riem un kopā ar LŠTAA biedru 
Māri Vīnu mācīja tos gatavot! 

Paldies semināra rīkotājiem, 
mājas saimniekiem  Daugmales 
pamatskolas administrācijai un 
Daugmales mazpulkam!  Mēs iepa
zināmies ar skolas muzeju. Pēc no
darbībām varējām peldēt Daugma
les peldbaseinā, par to liels paldies 
Daugmales pamatskolas direkto
ram Andrim Ceļmalniekam. Un 
tik jauks bija vakara pasākums, kur 
varējām izsmieties, sadraudzēties. 
Kā vienmēr, par mums domāja un 
sirsnīgi rūpējās Ilze Jukņēviča. 

Pieci Lutriņu mazpulcēni  Sai
va  Karlevica, Aivita Smiļģe, Agne
se Smiļģe, Alise Zaķe un Ansis 
Kviesis  ieguva iespēju audzēt 

šķirnes trušus.  7. aprīlī visi brau
cām uz Rāmavu pēc trusīšiem. 
Jauki, ka trušu audzētāji par tiem 
vēl sniedza mums informāci
ju. Mēs ļoti gribējām satikt savus 
jaunos trusīšus. Kā mums visiem 
mirdzēja acis! Lutriņu mazpulkā 
nu tagad ir dažādu šķirņu truši: 
Vācu sudrabotie, Jaunzēlandes sar
kanais, Kalifornijas, Lielais gaišais 
sudrabotais , kā arī Baltais un Rai
bais auntrusis.

Trusīši pie mums jūtas ļoti labi. 
Paldies mēs sakām trušu audzētā
jiem, kas mums par velti uzdāvinā
ja viņus! Lielu paldies sakām Inetai 
Fogelei un Dzintrai Lezdiņai par 
jauno projektu “Trušmīļu skola”! 

Aivita Smiļģe un Ansis Kviesis, 
Lutriņu mazpulka dalībnieki

Mēs audzējam trusīšus
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Mācāmies darot, mācāmies 
viens no otra, mācāmies kopā. Tā 
2013. gada sākumu varam rakstu
rot 116. Neretas mazpulkā. Janvārī, 
februārī, martā tradicionāli nodar
bības notiek klasē, apgūstot teorē
tiskos jautājumus, spēlējot prāta 
spēles, radoši darbojoties. 

Atsaucoties SIA “Amazone” aici
nājumam svinēt tās 20 gadu jubile
ju un atcerēties barikādes, 13. jan
vārī to organizējām kopā ar Nere
tas novada domi, kultūras namu 
un jaunsargu vienību.

Janvārī organizējām mazpulka 
vimpeļa logo zīmējumu konkursu. 
Idejas autors Henriks Pupelis rosi
nāja izveidot nelielu vimpeli Nere
tas mazpulka atpazīšanai. Skices 
nu ir iesniegtas, atliek  vimpeļa iz
gatavošana.

Februāris nāca ar Valentīndienu, 
Sveču dienu, Meteņiem. Šos svēt
kus izdzīvojām arī mazpulkā, mek
lējot materiālus internetā, spēlējot 
spēles, minot mīklas, atkārtojot 
tautas ticējumus, latviešu gadskār
tu svētku tradīcijas. Visiem svēt
kiem gatavojām telpu dekorus, ro
tājām skolu, gatavojām apsveiku
mus vecākiem, draugiem.

Marts aizritēja Lieldienu zīmē, 
kad vislielākā rosīšanās gan klasēs, 
gan mazpulkā, gatavojot Lieldienu 
dekorus un noformējot skolu pava
sarīgā rotā. Mazpulka telpā iestādī
jām pirmos sīpolus, lai būtu vita
mīni. Taču šogad sīpoli negribēja 
steigties ar loku dīgšanu. Līdz Liel
dienām tie paaugās apmēram 1,5 
centimetrus. Taču brīnumaini auga 
kressalāti uz mazpulka klases palo
dzes. Tos sējām vairakkārt. Dažu 
dienu laikā tie sadīga un izauga. 
Mazpulka nodarbību laikā gatavo
jām sviestmaizes ar salātiem un 
ēdām, krājot organismā vitamīnus. 
Uz palodzes kastēs aug asteres, ba
ziliks, bet nevaram nekur izstādīt, 
jo pat 10.aprīlī zemi sedz bieza 
sniega kārta.

No 1.marta projektu vadītāja 
asistenta pienākumus pildīt Valsts 
Nodarbinātības aģentūras prog
rammā „Jauniešu brīvprātīgais 
darbs” sākusi Velga Milkeviča. Vi

Neretā mācās mazpulcēni, 
vadītāji un draugi

126. Ēveles mazpulkam jau trešo 
gadu ir tradīcija pirms Ziemassvēt
kiem gatavot pārsteigumu vientu
ļajiem pensionāriem un invalī
diem. Šogad gatavojām grāmatu 
eglītes. Bija cītīgi jāstrādā, jo vaja
dzēja 20 eglītes. Sadarbojamies ar 
Ēveles pagasta bibliotekāri Aelitu 
Punkstiņu, kura mūsu eglītes pirms 
Ziemassvētkiem nogādāja pensio
nāriem un invalīdiem. Visi bija 
priecīgi  bērni par padarīto darbi
ņu, pensionāri  par pārsteigumu.

Gunita Vavžika

Abpusējs 
prieks

11. janvārī, pieminot barikāžu 
dienas un atsaucoties SIA „Ama
zone” aicinājumam,  mazpulki no 
Padures, Remtes, Kursīšiem, Šķel
tovas, Grāveriem, Neretas, Penku
les, Augšgaujas, Puzes, Šķēdes, Pa
sienes, Anneniekiem, Ilzenes, Sal
dus, Daugmales, Rīgas, Lutriņiem, 
Jēkabpils, Viesītes un Siguldas savā 
pilsētā vai ciemā pulcējās pie 
ugunskura, cepa desiņas, dziedāja 
un runāja par barikāžu laiku  no
tikumiem, kurus lielākā daļa zina 
tikai no vecāku stāstītā. Arī citviet 
visā Latvijā mazpulki piedalījās ba
rikāžu dienu atceres pasākumos.

Par šo dienu Padurē stāsta 
LLKC Kuldīgas nodaļas Lauku 
attīstības speciāliste Ārija Rud-
lapa,

 11. janvāra rītā pulksten 8 visā 
Latvijā valda sniegputenis. Arī 
Padurē zemi klāj bieza sniega kār
ta, no debesīm turpina krist lielas 
pārslas, ko vējš sagriež vērpetēs. 
Puskrēslā no skolas autobusa kā 
sniegpārslas izbirst skolēni, ku
riem pievienojas ar kājām atnāku
šie un vecāku atvestie bērni. Kad 
visi saradušies, svinīgais brīdis var 
sākties. 

Latvijas Mazpulku organizācija 
visā Latvijā, iededzot ugunskurus, 
šodien piemin barikāžu laikus. 
Savukārt tās atbalstītāji, SIA 
„Amazone” šogad svin savas pa
stāvēšanas 20 gadadienu. Tam par 
godu pie skolas iedegts A burts, ar 
ko sākas firmas nosaukums. Uz
ņēmuma galvenā ēka, jaunās teh
nikas laukums, darbnīcas un citas 

ražošanas būves, kā arī daļa lauk
saimniecības zemju atrodas bla
kus Padures skolai. „Savs kaktiņš, 
savs stūrītis zemes” lielā kaimiņa 
paspārnē atradies arī mazpul
kiem. SIA “Amazone” valdes lo
cekļi Arvis un Baiba Mikāli firmas 
jubilejas dienu 8 no rīta sāk ar vie
sošanos Padures skolā, kur bērni 
un skolotāji viņus sveic ar dzies
mām un pašgatavotu dāvanu, vē
lot labu veselību un dzīvesprieku 
pašiem, kā arī veiksmi un labklā
jību uzņēmumam. 

Pirms 20 gadiem SIA „Amazo
ne” tika veidota kā vācu firmas 
„AmazonenWerke” oficiālais 
pārstāvis Latvijā. Tās dibinātāji 
Arvis un Baiba Mikāli tolaik dzī
vojuši dzīvoklī Padures centrā, 
kas arī bijis pirmais uzņēmuma 
ofiss. Savas 20 gadu pastāvēšanas 
laikā firma ir augusi un pilnveido
jusies. 

Sadarbību ar mazpulcēniem 
uzņēmuma saimnieki uzskata kā 
ieguldījumu nākotnē, jo šodienas 
bērni izaugs lieli un turpinās kopt 
zemi. Galvenais radīt viņos piede
rības sajūtu Latvijai un interesi 
par lauksaimniecību, kā arī pierā
dīt, ka dzīve laukos varbūt intere
santa un pievilcīga.

Sniegputenis pamazām rimstas, 
uzaususi gaisma, izdeg ugunskurs 
un sveces. Mazpulcēniem sākās 
mācības, bet Arvis un Baiba Mi
kāli aizsteidzas savās gaitās. Taču 
bija īss, bet sirsnīgs saskarsmes 
brīdis starp kaimiņiem, skolu un 
uzņēmumu. 

Padurieši iededz 
burtu Amazones  
vainagā

ņa savulaik aktīvi darbojās Pilskal
nes mazpulkā un strādās ar mums 
kopā līdz 31. augustam. Velga saka: 
„Kad mani uzrunāja kļūt par brīv
prātīgo palīgu mazpulkā, ilgi ne
domājot, piekritu. Mazpulkā esmu 
jau no mazām dienām, un bija pa
tīkami tur atkal atgriezties. Jauki, 
ka mazpulcēni ļoti vēlas pa vasaru 
kaut ko audzēt. Mans hobijs ir 
dārzkopība, tā nu liekas, ka esmu 
īstajā vietā.”

Man kā vadītājai prieks sadar
boties ar šādu palīgu, un pats sva
rīgākais – mazpulcēniem ar Velgu 
ir interesanti.

Pirms pavasara brīvdienām uz 
Neretu pie Sēlijas mazpulku vadī
tājām un Neretas novada aktīvām 
rokdarbniecēm vadīt radošās darb

nīcas ”Ak, pavasar!...” atbrauca 
Staļģenes mazpulka vadītāja Anda 
Skrupska. Uz nodarbībām bija ie
radušās Sunākstes, Daudzeses, 
Dignājas, Viesītes un 116. Neretas 
mazpulku vadītājas, mazpulku at
balstītājas, draugi no Neretas un 
Mazzalves. Kopā iemācījāmies pa
gatavot sešus dažādus dekorus 
Lieldienām. Paldies Andai par 
skaisto dienu, jauko noskaņu un 
brīnišķīgajiem dekoriem, kurus ie
mācījāmies pagatavot!

Gatavojamies meža stādīšanai 
sadarbībā ar A/S „Latvijas valsts 
meži” speciālistiem. Plānojam pie
dalīties mežu sakopšanas talkā, 
stādīt kokus un izvietot putnu bū
rīšus mežā.

Lidija Ozoliņa

Mazpulks “Cielaviņa” realizēja 
projektu “Plauksti, mana skola!”, 
pateicoties biedrības „Latvijas 
Mazpulki” atbalstam.

Galvenais šajā projektā bija 
Mežvidu pamatskolas 105 gadu 
jubilejas pasākums, kurā maz
pulks “Cielaviņa”  prezentēja savos 
15 pastāvēšanas gados paveikto. 
Ar mazpulka projektiem tika ie
pazīstināti Mežvidu pamatskolas 
absolventi un ciemiņi, tādējādi 
spodrinot mazpulka tēlu un veici
not plašāku atpazīstamību.

 Lai sagatavotos skolas jubilejai, 
mēs ieplānojām un realizējām vai
rākus darbus.

Veicām Zaļās klases sakopšanu, 
pie Zaļās klases sagatavojām aug
sni un no pašu ievāktajām samte

ņu sēkliņām izveidojām skolas 
gadu skaita  105 kontūras, kuras 
vasarā rotājās dzeltenbrūnos to
ņos.Izveidojām akcentu no pašu 
audzētām hostām pie piemiņas 
plāksnes bijušajam skolas skolotā
jam Pēterim Voitkānam, kura 
pseidonīms ir Klaidūņs. Pirms 
skolas jubilejas pasākuma izveido
jām garu brūklenāju vītni, ar ko 
izrotājām piemiņas plāksni. Zaļajā 
klasē iekārtojām mini izstādi 
“Skaistākie mirkļi Zaļajā kla
sē”. Skolas jubilejas dalībnieki sa
ņēma fotogrāfiju ar mazpulku 
saukli “Labo padarīt vēl labāku!”, 
skolas un mazpulka pastāvēšanas 
gadskaitļiem.

Janīna Širina, mazpulka 
“Cielaviņa” vadītāja

Plauksti,  
mana skola!
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Staļģenes mazpulcēni vakarēja 
kopā ar TLMS „Staļģene” audējām 
un Jaunsvirlaukas pagasta folklo
ras kopas „Liepāre” dalībniecēm. 
Vakarēšana notika Sveču mēnesī, 
laikā pirms Meteņiem un ķīniešu 
Jaunā  Čūskas gada iesākuma, un 
bija saistīta ar šiem zīmīgajiem no
tikumiem.

Gaidot ciemiņus, gatavojām 
Meteņdienas cienastu. Darba bija 
daudz, un ikviens vakarētājs varēja 
sniegt palīdzīgu roku. Lai pagata
votu zirņu pikas, bija jāsamaļ vārī
ti pelēkie zirņi un kartupeļi, ar to 
labi tika galā puiši. Nomizoti un 
smalkos gabaliņos sagriezti sīpoli 
jāsacep kopā ar sagrieztu speķi. 
Sajaucām visu kopā un izveidojām 

bumbiņas. Tās labi garšoja ar kefī
ru. Pie garšīgās tējas sagatavojām 
biezpiena  marmelādes našķi uz 
Selgas cepumiem. Mazpulcēnus 
augļu iesmiņu gatavošanā iesaistī
ja audējas. Svētku galda pašā vidu
cī bija bļoda ar vārītām cūku au
sīm, kuras ēdot vairojas labklājība. 

   TLMS „Staļģene” audējas va
dīja pirkstiņdarbus, kur katrs 
bērns varēja uztīt dziju dekoru ko
pīgam dekoram. Darbs nebija sa
režģīts, taču prasīja rūpību un uz
manību. 

    Kā ierasts, minējām mīklas un 
spēlējām spēles. Kopā ar folkloras 
kopu „Liepāre” gājām rotaļās. 

Anda Skrupska, Staļģenes 
mazpulka vadītāja

Vakarējam atkal

8. martā pretī pavasarim devās 
Tukuma novada Tumes, Džūkstes, 
Pūres un „Dzīvās skolas” mazpul
cēni. Braucām ekskursijā uz Latvi
jas Universtitātes Botānisko dārzu.

Pirmā pieturvieta bija Palmu 
māja. Pārsteidza ļoti garās palmas 
un gumījkoki, kā arī košais zaļums 
visapkārt. Katrs mazākais stūrītis, 
sākot no lejas līdz vairāku desmitu 
metru augstumiem, bija augu pie
pildīts.

Otrā pieturvieta – Acāliju māja, 
kura izveidota un atklāta apmeklē
tājiem pavisam nesen – 2013. gada 
februārī. Jutāmies kā krāsainajās 
pasakās, jo acālijas ziedēja neskai
tāmu ziedu toņu krāsās – gan bal
tās, gan sārtās, gan raibās.

Trešā pieturvieta – Taureņu mā
ja. Tajā bija jauki izbaudīt lielo kar
stumu, kad laukā aiz loga lielas 
sniega kupenas. Interesanti un aiz
raujoši bija meklēt raibos tauriņus 
starp tik daudz krāšņiem augiem.

Ekskursijas noslēgumā meklē
jām un zimējām Botāniskā dārza 
neparastos augus. Šajā darbiņā 
mums palīdzēja māksliniece Aus
ma.

Ar nepacietību gaidām nākošo 
kopējo Tukuma novada mazpulcē
nu pasākumu.

Helēna Stankēviča, 705. Pūres 
mazpulka dalībniece

Kur zaļo palmas un lido taureņi...

Jaunlutriņu mazpulkā ir noti
kuši dažnedažādi interesanti pa
sākumi. Viena no interesantāka
jām bija „popIELA  2013”, kurā 
uzstājās gan mazpulcēni, gan citi 
jaunieši, un  tas bija arī sadraudzī
bas vakars ar Šķēdes mazpulku. 
Sākuma visi iepazinās, tad uzstā
šanās, noslēgumā  spēles un dis
kotēka. 

Lieliskas bija projekts „Mans 
putnu būrītis”.  Jaunlutriņu maz
pulks ar velosipēdiem devās cie
mos pie mazpulcēna Georga Vla
sova ģimenes, uz tai piederošo 
koka darbnīcu. Georgs parādīja, 
kā pareizi pagatavot strazdu būrī
šus. Kad darbs bija pabeigts, visi 
baudīja ceptas desas un sildīja kā
jas uz grila (Jūs pareizi sapratāt – 
uz grila). Tagad būrīši izlikti parkā 
ap Jauniešu centru un gaida ie
mītniekus! 

Pēdējais un visnopietnākais pa
sākums bija Latvijas Jauniešu lietu 
koordinatoru seminārs, kurā bija 
ieradušies 25 jauniešu lietu koor
dinatori no visas Latvijas. Jaunlut
riņu mazpulka vadītāja Maija Za
ļuma prezentēja Jaunmuižas Jau
niešu centru un Jaunlutriņu maz
pulku. 

Visi, kas noklausījās prezentā
ciju, bija sajūsmināti un vēlējas 
uzzināt kaut ko vairāk par Jaun
lutriņu mazpulku.

Krista Pučko, Jaunlutriņu 
mazpulka priekšniece 

Ceļš pretim pavasarim
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Mazs pūpolītis brūna zara galā 
liecina par pavasari. Šo saulaino 
izjūtu simboliski vēlamies ienest 
savās mājās un dvēselēs.

178. Pociema mazpulkam ik
katrs jauns pavasaris ir ļoti zīmīgs, 
jo 6. marts kopš atjaunošanas 
1991. gadā ir mazpulka dzimša
nas diena.

Kopš 2009.gada mazpulks pār
celies uz Pociema bibliotēku. Jop
rojām darbojamies, attīstāmies, ik 
pa laiciņam mazpulcēnu saimei 
pievienojas kāds jauns dalībnieks. 
Pateicoties bibliotēkas vadītājai 
Rotai Donskai  un labvēļiem, 
mazpulks rīko pasākumus, talkas, 
radošās darbnīcas. Rota 2012.ga
dā saņēma „ Gaismas nesēja” titu
lu.

27.martā savā mājvietā – Po
ciema bibliotēkā  svinējām maz
pulka 22.dzimšanas dienu. Lielajā 
svečturī aizdedzām sveces. Katva
ru pagasta pārvaldes sekretāre 
Elīna Donska mazpulcēniem va
dīja radošo darbnīcu „ Lielā diena 
ir tuvu”. Ļaujot vaļu fantāzijai, 
mazpulcēniem kopā ar Elīnu iz
nāca burvīga izstāde ar Lieldienu 
zaķiem un pašu izplaucētos zaros 
saliktām pavasara puķēm. Sekoja 
konkursi, atrakcijas, svētku galds.

Un kas gan būtu jubileja bez 
dāvanām? Katrs mazpulcēns uz 
mājām devās ar labvēļu sarūpē
tām dārzeņu un puķu sēklām, ku
ras maijā varēs kaisīt savās dobēs 
un vadziņās.

Edīte Melne, 178.Pociema 
mazpulka vadītāja

Pociema mazpulkam – 
22. dzimšanas diena

Jēkabpils BJC mazpulka dalīb
nieki  daudzus gadus Lieldienās 
sveic Mazpulku vecbiedrus un 
draugus. Šogad es biju Lieldienu 
Zaķis. Pirms Lieldienām krāsoju 
olas, uz tām uzrakstīju kādu teiku
mu vai novēlējumu. Vienojos ar 
mūsu mazpulka draugu Voldiņu, 
ka viņš mani pa Daugavas abiem 
krastiem aizvizinās,  kur dzīvo mū
su draugi. 

Lieldienu rītā piecēlos ļoti agri. 
Visi pārējie manās mājās vēl gulēja, 
kad transports jau bija pie manām 
durvīm. Ceļojuma pirmajā pieturā 
iepazinos ar Betijas tēti. Pēc tam 
samiegojusies parādījās arī Betiņa. 
Viņi abi  bija pārsteigts par tik čak
la Lieldienu Zaķa apciemojumu. 
Nākošajā pieturas punktā pie sētas 
uzraksts „Uzmanību! Sētā suns!”. 
Es zinu, ka Kristai ir labradors . Un 
ja nu tas ir sētā? Pastāvu pie vārti
ņiem, viss kluss ,un arī suņa pēdas 
nemana. Priecīga zvanu pie  dur
vīm. Noskrapst atslēga, un parādās 
Kristas tētis. Lai arī viņu no miega 
piecēlu, saņemot Lieldienu Zaķa 
apsveikumu, viņš bija  priecīgs. 

Esmu  pie mazpulku vecbiedres 
Leontīnes Zālītes mājas Palejas ie
lā. Mazas mīkstas pēdiņas sniegā 
aizved līdz pašām namdurvīm. Tur 
uz palodzes sēž kaķis. Paveras dur
vis. Kas tad tik agri staigā? Saim
niece smaidīdama ver vaļā, un ap
maināmies Lieldienu sveicieniem.

Patīkami pārsteigts par Lieldie
nu Zaķa apciemojumu bija maz
pulka vecbiedrs Valdis Sakars. Viņš 
Lieldienu rītiņā bija agri piecēlies. 
Paviesojāmies pie viņa, parunājā
mies. Apmainījāmies ar Lieldienu 
apsveikumiem un fotogrāfijām.

Un tad Lieldienu Zaķis nojauca 
pēdas   aizgāja uz nepareizo 
daudzdzīvokļu namu, kur centās 
nospiest ārdurvju koda ciparus, 
bet durvis vaļā nevērās....Labi, ka 
Zaķa palīgi apjēdza, ka mazpulku 
vecbiedrs Antons Zazerski dzīvo 
blakus mājā. Vienīgi, klauvējot pie 
riktīgajām durvīm, noskaidrojām, 
ka mūsu draugs pirms Lieldienām 
guvis kājas traumu un guļ slimnī
cā. Braucām pie A.Zazerska uz 
slimnīcu. 

Pa ceļam sveicām arī mazpulka 
vecbiedri Loniju Jansoni. Tuvojo
ties viņas mājai, iebraucām  peļķē,  
kurai neredz ne galu, ne malu. Ma
šīna palika ezerpeļķes vidū. Mums 
nevienam nebija kājās gumijnieku. 
Beigu beigās mēs tikām ārā no lie
lajiem ūdeņiem, braucot atpakaļ
gaitā. Prieks!

Man patika būt Lieldienu Za
ķim. Prieks, ka citiem sagādāju 
prieku!

Attēlā: Lieldienu Zaķis sveic vis
vecāko Latvijas mazpulku vadītāju 
Valdi Sakaru Lieldienās.

Linda Kvedere, Jēkabpils BJC 
mazpulka dalībniece

Kā es iejutos  
Lieldienu Zaķa lomā



Manas doMas
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Liels skaits augsto un pusaugsto 
ziemciešu nespēj pašas savu augu
mu noturēt. Tās nepieciešami at
balstīt vai piesiet. Šis darbs jādara 
īstā laikā un tā, lai vēlāk, stādiem 
pieaugot, nebūtu redzami apsējumi 
un balsti. Pusaugsto ziemciešu 
balstam bieži pietiks tikai rafijas 
(lūku) apsējums ap ceru netālu no 
zemes, bet lai apsējums nenoslīdē
tu, der piespraust piemērota aug
stuma nūjiņu un saistīt apsējumu 
pie tā.

Grūtāk balstīt augstos ziemcie
šus (augstos flokšus, bruņinieku 
piešus, ziemas asteres). To piesieša
nai var izlietot vairākas stiprākas 
nūjiņas, ko apsprauž stādiem ap
kārt un piesien. Daudz piemērotā
ki augsti augošo stādu balstīšanai 
būs sevišķi puķu turētāji, ko var 
pagatavot no metāla vai arī no ko
ka. Dzelzs vai koka nūjiņai piestip
rina no stiepules pagatavotu trīs 
daļās sadalītu gredzenu. Turētāju 
sprauž puķu cera vidū. Gredzena 
trejdalījums dod iespēju ziedu kātu 
vienmērīgam sadalījumam un to 
var novietot atsevišķai ziemcietei 
piemērotā augstumā, ļaujot dzinu
miem augt cauri. Pašu turētāju īsā 
laikā pāraugs stādu augums tā, ka 
acs to nemaz vairs nemanīs.

 Līdzīgs ir arī otrs stiepules puķu 
turētājs, atbalstīts uz trim kājām. 
Gredzens veidots tā, ka to pēc vaja
dzības var savilkt mazāku, vai arī 
paplašināt. Kas pazīst grūtības, kā
das sagādā puķu piesiešana, tas 
pienācīgi novērtēs priekšrocības, 

Kā piesiet  
un balstīt ziedaugus?

Mēs  Agija, Alise, Elizabete, Ka
rola un Rēzija no 11.Valkas maz
pulka, šopavasar pārbaudām, vai 
mums ir „zaļie īkšķīši”. Kā to var 
izdarīt? Jūs jau droši vien zināt  jā
sēj un jāstāda dažādi augi, jāaudzē 
tie, un tad jau arī redzēs!   

Mēs piedalāmies Latvijas Stādu 
audzētāju asociācijas konkursā 
skolēniem „Dārznīca”, audzējot no 
sēklām 4 augus. Vēl iesējām un au
dzējam dažādu šķirņu samteņu, 
lauvmutīšu, zilās auzenes un Alpu 
alises stādus, kuri noderēs dobēm 
gan BJC „Mice” , gan savās mājās.  
Alise un Elizabete mājās audzē arī 
Pūres lauku tomātu stādus. Centī
simies no sēkliņām izaudzēt lilijas. 

Mūsu mazpulka telpas logos 
spīd silta saulīte. Ir tik priecīgi re
dzēt, kā pavasara saulītē dīgst ma
zie stādiņi!

Bet par saulīti mums ir arī otrs 
stāsts. Mūsu mazpulks 10.aprīlī 
piedalījās Valkas novada vizuālās 
un plastiskās mākslas izstādēs „Kur 
saulīte rotājās” un „Manas domas 
ir lielas kā somas”. BJC „Mice” zālē 
varēja aplūkot gan saulei veltītus, 
gan visdažādākos citus skolēnu da
rinātus darbus. Saules tēmai mūsu 
mazpulks kopīgi gatavoja darbu, 
izvēloties dekoratīvo saulīšu veido
šanai galvenokārt koku dāvātus 
materiālus – zariņus, čiekurus, zī
les, kastaņus, pūpolus, kartonu, pa
pīru, finieri. Otrai izstādei iesnie
dzām no filca šūtas eglītes rotas un 
pūces, dažādus Lieldienu dekorus 
un apsveikuma kartīšu komplektu. 
Izstādes dalībnieki saņēma BJC 
„Mice” atzinības un balvas, noska
tījās „Mices” bērnu teātra izrādi 

Zaļie īkšķīši un saule
Dažreiz mēs pat neaizdomāja

mies cik svarīgi ir tas, ka mums ir 
laba veselība un labs garastāvoklis, 
jo, ja mēs neesam veseli,  esam īgni, 
nelaipni un nevaram izpildīt nevie
nu no „Latvijas Mazpulku” pamat
vērtībām – labi padarīts darbs, iz
pratne par demokrātiju, latviskums 
un valstiska pašapziņa, sakopti 
Latvijas lauki un ceļš uz Eiropu. 

Iedomājoties par to, cik dažreiz 
mēs neveselīgi dzīvojam, krasi gri
bas kaut ko mainīt. Iesaku katru 
dienu kaut mazliet sportot, iestā
ties kādā sporta pulciņā, neizvairī
ties no sporta stundām un, pats 
galvenais, – veselīgi ēst. Cik man 
zināms, ļoti daudzu bērnu un pus
audžu pusdienu ēdienkarte ir bul
ciņa, kāda krāsainā limonāde, čip
si, kuri nebūt nav veselīgi un ietei
cami augošiem organismiem. Taču 
arī veselīga ēdiena piekritēju, to
starp bērnu un pusaudžu, ir ļoti 
daudz. Daudzi bērni no mājām līdz 
uz skolu ņem ābolus, banānus, 
bumbierus, mandarīnus un citus 
augļus kas ir pat ļoti labi un ieteica

Veselība (Health)

mi. Citi bērni pusdienu starpbrīdī 
nopērk sev pusdienas. Visvairāk 
pusdienās un arī pārējās ēdienrei
zēs ir jāēd graudaugu produkti un 
kartupeļi (40%), dārzeņi, augļi un 
ogas (35%), mazliet mazāk ir jāēd 
piens, piena produkti, gaļa, olas un 
zivis (20%) un vismazāk ir jāēd sal
dumi (5%), kurus pašlaik bērni un 
pusaudži ēd visvairāk.

Ceru, ka kādreiz cilvēki sapratīs, 
ka svarīgāka ir veselība, prāts, sirds 
un rokas.

Līva Vidžupa, Saldus 
mazpulka „Šķūnis” dalībniece

gudrs PadoMs

ko dod puķu turētāji.
 Vajadzētu uzskatīt vispār par li

kumu to, ka augstu augošie stādi ir 
glīti tikai tad, ja tie būs laikā no
drošināti pret apkrišanu. Piepeši 
izceldamies, vēji un lietus gāzes 
nosit gar zemi taisni izskatīgākos 
un skaistākos stādus. Bet ja stāds 
reizi pakritis pie zemes, tad tikai 
reti to iespējams uzsliet atpakaļ ag
rākā veidā.

H. Kalmiņš, mazpulks Nr. 6 
(15.06.1935), 209. – 210. Lpp.

„Princese un cūkgans”. Radošā 
darbnīcā gatavojām dekoratīvus 
ziedus.

Alise Dorša un Elizabete 
Tjullinena, 11.Valkas mazpulka 

dalībnieces

Bērzupes mazpulks nosvinējis 
piecu gadu jubileju un aktīvi aizvada 
savu sesto darba gadu.  Astoņi čakli 
mazpulcēni turpina labās tradīcijas  
veic dažādus derīgus darbus Bērzu
pes speciālajā internātpamatskolā un 
Annenieku pagastā.

Svētku reizē atcerējāmies tos noti
kumus, kuri mūsu skolas vārdu po
pularizējuši visas Latvijas mērogā. 
Trīs gadus esam piedalījušies Zem
kopības ministrijas organizētajā kon
kursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Pa
teicības raksts apliecina, ka audzēkņi 
iepazinuši koka izmantošanas veidus 
tuvā un tālākā apkārtnē. Īpaši ieprie
cina šoreiz dāvinātie atstarotāji ar 
konkursa emblēmu. Esam saņēmuši 
„Zaļās jostas” un Līgatnes papīrfab
rikas atzinību par dalību sulu un pie
na paku vākšanas kampaņā „Šķiro 
pakas”. Bērni paši atzina, ka nemaz 
nebija tik viegli skalot pusgada garu
mā skolas ēdnīcā izmantotās sulu un 
piena pakas. Skolas dārzā pērn au
dzējām sīpolus, ko ieguvām Latvijas 
mazpulku konkursam „Sīpolu virte
ne.” Labākais sīpolu audzētājs indivi
duāli mazpulkā bija Lauris Liepiņš . 
Mūsu rūpju lokā ir skolas siltumnīca, 
kurā darbojamies agri pavasarī un 
rudens periodā. Audzējam garšaugus 
mūsu ēdnīcai, tomātu un puķu stā

Bērzupes mazpulkā

dus. Ziemā rūpējamies par mūsu 
spārnotajiem draugiem. Pēc sniega 
segas izveidošanās ik gadus akcijā 
”Palīdzēsim ziemā putniem!” paši 
izgatavojam vienkāršas  barotavas 
un izliekam skolas apkārtnē. Devā
mies uz mežu, lai sagādātu skujas 
rožu dobes ieziemošanai.

 Skolas tuvumā atrodas Annenie
ku kapsēta. Jau par tradīciju kļuvušas 
talkas aizmirsto kapu kopiņu aprū
pēšanā, lapu grābšanā, vētras no
lauzto zaru savākšanā un sniega taci
ņu veidošanā ziemā. Regulāri sakop
jam arī pagasta represētajiem ļaudīm 

veltītā piemiņas akmens apkārtni.
 Ziemā vairāk darbojamies savā 

mazpulka klasē. Interesantu nodarb
ju netrūkst. Katra nodarbība veltīta 
noteiktai tēmai, kas prasa radošu iz
domu vai praktiskas iemaņas. Gata
vojam dārzeņu un augļu salātus, ce
pam vafeles, veidojam pogu kompo
zīcijas, mandalas.

Mazpulcēnus varu salīdzināt ar 
čakliem rūķīšiem, kuri dara labus 
darbus. Ticu, ka viss padarītais atstāj 
labas pēdas mūsu bērnu sirdīs.

Inta Balčūna,  
Bērzupes mazpulka vadītāja
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6. martā Valkas novada BJC 
„Mice” ieradās mazpulcēni no Val
kas, Ērģemes, Kārķiem, Vijciema 
un Palsmanes. Šajā vides izglītībai 
veltītajā tikšanās reizē visus gaidīja 
vides izziņas spēļu konkurss un 
Putnu dienas aktivitātes. Kā ek
sperti piedalīties bija uzaicināti Da
bas aizsardzības pārvaldes vides 
inspektori Rūta Zepa un Jānis Pēr
le. 

 Tuvojoties pavasarim, īpaši ak
tuāla kļūst putnu pētniecība. Jānis 
Pērle pastāstīja par saviem novēro
jumiem dabā – meža pūces ligzdo
šanas videonovērošanu, tikšanos ar 
medni Palsmanes centrā, par šī ga
da iespēju vērot tiešsaistē internetā 
zivju ērgļa atgriešanos ligzdā un 
dzīvi vasarā. Inspektori aicināja 
bērnus iesaistīties arī sabiedriskā 
monitoringa putnu vērošanas prog
rammās.

 Mazpulcēni zina, ka atgriežoties 
gājputniem ir nepieciešamas savas 
mājas, tāpēc visiem , kam rūp turp
mākā putnu dzīve, laiks ķerties pie 
būrīšu darināšanas. Šoreiz vis
veiksmīgākais amatnieks izrādījās 
Sandis Krastiņš no Kārķu mazpul
ka, kura gatavotais glītais putnu bū
ris, kā arī vēl divi citu mazpulku 
atvestie  turpmāk savus jaunos 
saimniekus gaidīs Valkas pagasta  
Lugažu muižas parkā.

Katru gadu IZM VISC aicina 
skolēnus piedalīties vides izziņas 
spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!”, šo
reiz tā tēma  „Latvijas aizsargāja
mās dabas teritorijas”. Mūsu nova
dā aktīvākie spēļu izgudrotāji ir 
tieši mazpulcēni. Šajā reizē tika pie
dāvātas sešas pašu sagatavotas spē
les.

 Atzinīgus vārdus no Dabas aiz
sardzības pārvaldes vides inspekto
riem izpelnījās visi, kas ieguldījuši 
lielu darbu spēļu veidošanā. Vis
augstāko Rūtas Zepas vērtējumu 
guva 11.Valkas mazpulka spēle 
”Ziemeļgaujas bagātības”, kuru iz
spēlējot,  vajag atpazīt gan Ziemeļ
gaujas ainavu apvidus pļavu tipus, 
gan tajās augošus retus un aizsargā
jamus augus, gan arī aizsargājamus 
putnus, dzīvniekus un citas dabas 

Izzini dabu caur spēli

vērtības, kuras ieraugāmas Valkas 
pagasta zemnieku saimniecībā 
„Vekši”.

 Kārķu komanda ar spēli „Zini 
un sargā!” ļāva tuvāk iepazīt aizsar
gājamās dabas teritorijas visā Lat
vijā. Ērģemes  mazpulks  ieprieci
nāja gan ar spēles „Garā pupa” vi
zuālo noformējumu, gan izzinošo 
materiālu.Palsmanes  mazpulks no 
Smiltenes novada piedāvāja izspē
lēt veselas trīs  spēles, no tām inte
resantākā  „Izzini dabas bagātī

bas!”, kurā   jāatpazīst 2013. gada 
dabas simboli.

 Patīkami, ka pēc ilgāka laika 
konkursam „Skolēni eksperimen
tē” Kārķu pamatskolas 6. klases 
skolnieks Edgars Skrastiņš bija sa
gatavojis eksperimentu „Statiskā 
elektrība”.

 Kamēr gājputni vēl mēroja tālo 
mājupceļu, sarīkojuma dalībnieki 
radošajās darbnīcās grieza, līmēja, 
locīja vai  šuva katrs savu „laimes 
putnu”.

 Pārrunājot ar skolotājiem kon
kursa norisi, Rūta Zepa teica: „Se
cinājums ir viens – šāda veida pa
sākumi ir ļoti nepieciešami, jo bēr
ni daudz vairāk iemācās, paši gata
vojot spēles un meklējot atbildes uz 
jautājumiem, nekā tikai sēžot stun
dās un klausoties skolotāja stāstī
to.”

 BJC „Mice” direktore  Vita Kal
vāne, pasniedzot Atzinības rakstus 
un balvas, sveica  visas spēļu ko
mandas un vadītājas.   

 Ne tikai jauniem iespaidiem un 
zināšanām bagāta izvērtās šī diena. 
Sarīkojuma noslēgumā visus tā da
lībniekus iepriecināja Kārķu maz
pulcēnu muzikālais priekšnesums, 
mazpulku sagatavotas atrakcijas, 
jautrā dejas solī visus iesaistīja at
raktīvās šī pasākuma vadītājas 
Anete Ģērmane, Karīna Dorša un 
Angelina Levicka no 11. Valkas 
mazpulka.

Silvija Dorša, 11.Valkas  
mazpulka vadītāja 

Literārais portāls www.mana
gramata.lv izdevis grāmatu „Atve
ram pasauli”, kurā apkopoti sešu 
autoru dzejas un prozas darbi, kas 
adresēti bērniem un jauniešiem. 
Autoru vidū ir divas mazpulku va
dītājas. Lidijai Ozoliņai no Neretas 
publicēta proza, bet Irai Ērmanei 
no Bilskas – bērnu dzeja. 

Arī „Mazpulka” lappusēs esam 
ar viņām tikušies. Lidija aizvien in
formē par jaunumiem Neretas 
mazpulka dzīvē, bet Iras dzejoļi 
vairākkārt radījuši mums gaišu no
skaņu.

Irai šis kopkrājums ir pirmais, tā 
ir debija literatūras laukā. Portālā 
lasāmajā intervijā Ira teikusi:

   Kurš gan no mums nav redzē
jis burvju mākslinieku ar melnu ci
lindru rokās, no kura aiz maza stū
rīša var izcelt zaķus, lakatiņus un 
vēl visvisādas lietas. Tā nu ar dzejo
ļiem man bieži vien ir tāpat. Iešau
jas domās vārdi, rindiņas vai panti, 
un tālāk jau virknējas dzejolis par 
to, ko redzu, dzirdu un sajūtu ap
kārt. Tikai pierakstīt gan to visu va
jag uzreiz, lai neaizlec projām kā 
zaķis, lai neaizmirstas, jo tad gan 
var gadīties, ka pazūd bez pēdām.

„Mazpulka” redkolēģija novēl 
aizvien jaunu iedvesmu un šodien 
publicē mums Iras atsūtīto jautro 
dzejoli, kas, var teikt, veltīts vienam 
mūsu šīgada projektam!

Iras dzejoļi dodas pie lasītājiem
Ira Ērmane

Pu – pu pupas

„Diena gara – pavasaris!”
Visiem apkārt ziņo gailis.
Saule silta zemi silda,
Līksma dziesma sirdi pilda.

Pupas rosās sparā lielā,
Pupu kājas nejūt miera.
Pu – pu pupas, pu – pu  pakš,
Vēl jau ārā viss tik slapjš.

Bet, kad dārzā dobes raks,
Būs tad pupām sējas laiks.

Pu – pu pupas, 
                        pu– pu– takš
Sabirs vagās pupas – pakš.

Tad no viena asna maza
Izaugs lapu sauja zaļa,
Ziedu svētku balle būs,
Garas pākstis pupas gūs.

Un kad rudens, ziema nāks,
Pupu pākstis vaļā sprāgs.
Pu – pu pupas, 
                       pu – pu – pakš – 
Visur skanēs pupu maršs.


