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krastmalā notika projekta “Es zi-
nu, Tu to vari!” noslēguma pasā-
kums. Projekts ilga 2 mēnešus un 
tā ietvaros tika organizēti vairāk 
nekā 58 pasākumi, kuros piedalī-
jās vairāk nekā 18 000 dalībnie-
ku. Uz projekta sasniegtajiem re-
zultātiem un galvenajām atziņām 
atskatījās visas projektā iesaistī-
tās 6 organizācijas: Ghetto Fa-
mily, Latvijas Pauerliftinga fede-
rācija, Latvijas ielu vingrošanas 
sporta biedrība, Latvijas Skautu 
un gaidu centrālā organizācija, 
Latvijas Mazpulki un Latvijas 
Tautas sporta asociācija. 

Lielākā daļa projekta „Es zinu, 
Tu to vari!” pasākumu tika veltīti 
jauniešiem, atsevišķi pasākumi 
paredzēti arī ģimenēm kopā ar 
bērniem. Projekta mērķis bija ie-
dvesmot jauniešus būt fiziski ak-
tīviem un veidot izpratni, ka ve-
selīgs un aktīvs dzīvesveids un 
atteikšanās no dažādu atkarības 
vielu lietošanas palīdz sasniegt 
nospraustos mērķus. Projekta ie-
tvaros no jūlija līdz augustam 
notika vairāk kā 58 pasākumi vi-
sā Latvijā – ielu basketbola turnī-
ri, ielu vingrošanas sacensības un 
citi ielu kultūras pasākumi, kā arī 
nometnes un ģimeņu sporta die-

nas. Par visām projekta aktivitā-
tēm var uzzināt portāla drau-
giem.lv lapā www.draugiem.lv/
tutovari. Aktivitātes tika veidotas 
tā, lai tās būtu vienkāršas un 
viegli pieejamas ikvienam intere-
sentam.

Lai rosinātu bērnus un jaunie-
šus izzināt vidi, kā arī sportiskā 
un veselīgā gaisotnē pavadīt brī-
vo laiku, biedrība „Latvijas Maz-
pulki laikā no 21. līdz 25. jūlijam 
Neretas novada Neretas Jāņa 
Jaunsudrabiņa vidusskolā rīkoja 
lielo vasaras nometni „Visu daru 
es ar prieku”, pateicoties Latvijas 
Vides aizsardzības fonda atbals-

tam, kā arī sadarbībā ar Veselības 
ministriju un Slimību profilakses 
un kontroles centru projekta „Es 
zinu, Tu to vari!” ietvaros. Pro-
jekta stratēģiskais partneris 
Draugiem.lv, informēja lieldrau-
gi TVNET, JCDecaux un LTV.

Pateicoties līdzdalībai projektā 
„Es zinu, ka Tu vari!”,  notika arī 
novadu mazpulku nometnes 
Druvā, Penkulē, Pildā un  Vida-
gā.

Par to un daudz ko citu vien-
reizēju, interesantu, aizraujošu 
un noderīgu, kas noticis Latvijas 
Mazpulkos šajā vasarā, lasiet šajā 
„Mazpulkā”! 

Uz tikšanos  
Rudens forumos!        
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Ziedu upe –  
Kārlim Ulmanim 
un mazpulkiem 

7. septembrī Dobeles novada Bēr-
zes pagasta „Pikšās” notika Kārļa Ul-
maņa 137. jubilejas atceres un godi-
nāšanas pasākums. Kopumā 150 
mazpulcēni no visas Latvijas bija 
pulcējušies “Pikšās”, kur šajā svētku 
dienā jau tradicionāli veidoja ziedu 
paklāju. Šoreiz tapa “Ziedu upe” par 
godu 85 gadiem, kopš K. Ulmanis 
atveda mazpulku kustību uz Latviju.

 Plašu atskatu  par Latvijas Maz-
pulku 85 gadu darbu bija izveidojis 
Pikšu muzejs kopā ar mazpulkiem  
no Latvijā vecākā mazpulku vadītā-
ja Valda Sakara (dzimis 1921.g.) ie-
sūtītajiem materiāliem  Pikšu mu-

zejam. Tika arī demonstrēta kādrei-
zējās mazpulka dalībnieces, nu jau 
žurnālistes,  Ingas Nesteres veidotā 
dokumentālā filma „Skolotājs Val-
dis Sakars”.

 Notika  mazpulku komandu ak-
tivitātes, K.Ulmaņa muzeja ekspo-
zīcijas apskate, piemiņas pasākums 
pie pieminekļa – ar mazpulku jau-
niešu apsveikumu, ikgadējo Kārļa 
Ulmaņa stipendiju pasniegšanu. 
Priecēja sadziedāšanās un grupas 
‘’Tērvete’’ un Dobeles zemessargu 
muzicēšana  Pikšu svinēšanas lau-
kumā, cienasts lauku sētā un  lauku 
labumu tirdziņš.

Mēs mazpulkos mācāmies vēl vienu lietu, kuru es arī gribu nosaukt vārdā.Mēs mācāmies pazīt lielu spēku dzīvē, kas pastāv iekš tam, ja  kādu darbu vai uzdevumu nevar 
padarīt viens cilvēks, tad divi var; ja divi par maz, tad trīs var; ja vajadzīgs, var ņemt palīgā kaut visu pagastu, apriņķi, pilsētu vai valsti. Mēs liekam atskanēt vārdiem 
– vienība, vienprātība, kopā iešana, kopā turēšanās. Mazpulkos jaunā paaudze tiek pie šīm lietām pieradināta jau no mazām dienām. Bez šīs vienprātības un vienības 

atzīšanas un pildīšanas dzīvē uz katra soļa, mēs labi zinām, ka nevar būt un nebūs Latvijas, par kuru varētu piepildīties mūsu lūgšana:” Tev mūžam dzīvot, Latvija!”  Atminaties 
visi, ka šī vienība un vienprātība ir nepieciešama.                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kārlis Ulmanis

Krāsaini sveicieni no Saulesdārza!
    Rudens šogad tik skaists, ka tā 
vien gribas darboties laukos, dār-
zos un mežos. Lasot ābolus savā 
lielajā ābeļu dārzā, domāju, cik 
mazpulcēni var būt laimīgi, esot tik 
tuvu dabai daudz biežāk kā daudzi 
citi bērni. 
    Darot rudens darbus, varam at-
skatīties uz vasaru, kas mazpulkos 
bijusi ļoti, ļoti aktīva un bagāta 
piedzīvojumiem. Zināji, ka šova-
sar Latvijas Mazpulkos bijušas vi-
sam 10 vasaras nometnes? Vasaras 
nometnēs mazpulcēni devušies 
pārgājienos, dzīvojuši teltīs, apgu-
vuši veselīgu un videi draudzīgu 
dzīvesveidu un jaunus rokdarbus, 
piedalījušies talantu šovos un do-
mājuši, kā uzlabot dzīvi savos pa-
gastos, un darījuši vēl daudz inte-
resanta.
    Vēl varam lepoties ar Jauno maz-
pulku vadītāju skolu, kurā piedalī-
jās 25 jaunie mazpulku vadītāji. 
Apmācībās jaunie vadītāji ir iepazi-
nuši Latvijas Mazpulku vēsturi, 
vērtības, tradīcijas, apguvuši maz-
pulcēnu projektu izstrādes princi-

pus, mācījušies no pieredzējušiem 
un zinošiem mazpulku vadītājiem, 
kā piesaistīt finansējumu, kā rīkot 
nometnes, kā vadīt mazpulka dar-
bu. Mēs ļoti ceram, ka katrs jaunais 
vadītājs tagad jūtas zinošs un ie-
dvesmots popularizēt un virzīt 
mazpulku kustību Latvijā.
     Šovasar arī mazpulku vadītājiem 
bija lielisks piedzīvojums – iespēja 
doties ciemos pie Igaunijas maz-
pulkiem, un Igaunijas mazpulku 
vadītāji nākamajā gadā savukārt 
cer  atrast iespēju atbraukt ciemos 
pie Latvijas Mazpulkiem. Septem-
brī Latgales reģiona mazpulka va-
dītāji devās meklēt iedvesmu Zem-
galē.
   Patīkams pārsteigums mums, 
Saulesdārza darba rūķiem, bija 
kuplais mazpulcēnu pulks K.Ulma-
ņa piemiņas pasākumā Pikšās, kur 
kopā izveidojām skaisto ziedu pa-
klāju, kurā ieausts skaists „85”, jo 
tik gadu Latvijas Mazpulkiem šo-
gad paliek. K.Ulmaņa dzimto māju 
pagalmā mazpulcēni tirgojās un 
pārdeva šajā gadā izaudzēto un sa- ražoto, un visiem tirgotājiem veicās 

ļoti labi. 
    Mums ir īpašs prieks un lepnums 
par visiem mazpulkiem, kuri pie-
dalījās Zemkopības ministrijas 
konkursā „Rītdienas sējējs - maz-
pulks”, un īpaši sveicieni 116.Nere-
tas mazpulkam, kuram žūrijas pie-
šķīrusi šī gada laureāta titulu! 
   Gatavojamies rudens sezonai, 
mūsu pastkastītēs sabiris daudz zi-
ņu par vietējām projektu skatēm. 
Tas nozīmē, ka mazpulcēni būs labi 
sagatavojušies rudens forumiem, 
kuri šogad notiek Ezerē, Liepupē, 
Līvānos un Rēzeknē! Forumi arī 
šogad tiks sākti ar mazpulcēnu tir-

dziņiem, projektus vērtēs gan maz-
pulku vadītāji, gan zemnieki, gan 
Latvijas lauku konsultāciju un iz-
glītības centru darbinieki. Turēsim 
īkšķus par visiem mazpulcēniem, 
kuri savus rūpīgi izstrādātos pro-
jektus aizstāvēs reģionālajos foru-
mos. 
    Vēl šoruden mūs sagaida dalība 
Latvijas Ģenerāļu kluba rīkotajā 
pasākumā „Latviešu karavīrs laik-
metu griežos”, kurš notiks Balvos 
novembra sākumā. Novembrī arī 
vērtēsim, kā šogad veicies ar pupi-
ņu audzēšanu, kas bija mūsu prio-
ritārā tēma. Ap valsts svētku laiku 
notiks arī mazpulku brīvprātīgo 

apmācības „Izauguši Latvijai” un 
tradicionālā sudraba gredzenu pa-
sniegšana čaklākajiem un uztica-
mākajiem jauniešiem, kuri aktīvi 
veic brīvprātīgo darbu mazpulkos.
    Čaklo roku mēneši gan drīz ir 
galā, taču līdz ziemai mums vēl 
daudz darāmā. Es vēlu visiem lasī-
tājiem spilgtus, krāsainus rudenī-
gos piedzīvojumus. Aizsāciet ar 
gaišām domām Labās sirds mēne-
šus – oktobri, novembri un decem-
bri, jo mēs esam tie, kuriem jārāda 
citiem piemērs labo darbu veikša-
nā.   
Randa Medne, Latvijas Mazpulku 

padomes priekšsēdētāja
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Uz konkursu “Sējējs 2014”  
mazpulki nāk ar krietnu darbu
    Zemkopības ministrijas kon-
kursā „Sējējs 2014” uz nomināci-
ju „Rītdienas sējējs – mazpulks” 
šogad pretendēja pieci mazpulki.   
Visi - ļoti darbīgi un interesanti! 
    Komisijā darbojās pieci jaunat-
nes darba  un lauku attīstības 
speciālisti( trīs no tiem mazpul-
kus iepazina pirmo reizi): Ilze 
Kļava, biedrības „Latvijas Maz-
pulki” padomes priekšsēdētāja 
vietniece, Lelde Vazdiķe, Latvijas 
Pašvaldību savienības jaunatnes 
lietu speciāliste, Viktorija Reine, 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”  Valsts Lauku 
tīkla Sekretariāta projektu vadītā-
ja, Agnese Lorence, Jaunatnes 
Starptautisko programmu aģen-
tūras Ārvalstu finanšu instru-
mentu un citu programmu daļas 
programmas vadītāja, Biruta In-
giļāvičute, LAAD Valsts atbalsta 
plānošanas nodaļas vadītāja viet-
niece.
    Saskaitot vērtējuma punktus, 
izrādījās, ka konkursa „Sējējs – 
2014” laureāta godā pelnīti ticis 
116. Neretas mazpulks. Kad ko-
misija viesojās Neretā, zēni un 
meitenes, tērpti dzeltenos krekli-
ņos, cits caur citu stāstīja par sa-
viem darbiņiem – gan par tiem, 
kas izdevušies lieliski, gan par 
tiem, kuros sanācis ne tā, kā gri-
bētos. Mazpulka vadītāja Lidija 
Ozoliņa, ļaujot bērniem brīvi iz-
pausties, katru pavasari saņem 
vairāk nekā 50 pavasara pieteiku-
mu, un rudenī 95% no tiem ir 
reāli īstenoti projekti! Neretas 
novada domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kviesis pamatoti uzteica Ne-
retas mazpulcēnus par ieguldīju-
mu vides sakopšanā, labdarībā, 
patriotisma stiprināšanā un sava 
dzimtā novada popularizēšanā.  
    Godpilno 2.vietu izcīnīja 53. 
Penkules mazpulks, kuru lieliski 
vada Ilze Jansone. Penkulieši  

konkursā tikai par 2 punktiem 
vērtējumā atpalika no laureāta. 
Penkules mazpulks regulāri izce-
ļas ar daudziem kvalitatīviem un 
rezultatīviem individuālajiem 
projektiem, īpaši atbalstot sadar-
bību ar z/s „Ezerkauliņi”. Penku-
les mazpulcēni māk izaudzēt 
dārzeņus, prot tos pārdot dažā-
dos tirdziņos un nebaidās par sa-
vu darbu vienkārši, bet ļoti pār-
liecinoši izstāstīt citiem. Vasaras 
nometne „Raibās dienas Penku-
lē” kļuvusi par labu tradīciju Do-
beles novadā, popularizējot un 
stiprinot apkārtējos mazpulkus.
    Pārējiem konkursa dalībnie-
kiem - Lutriņu mazpulkam, 
Bārbeles mazpulkam un Vijcie-
ma mazpulkam komisija pie-
šķīra veicināšanas balvas.
         Lutriņu mazpulku konkursam 
pieteica Latvijas Šķirnes trušu 
audzētāju asociācija, jo tieši lut-
riņnieki parādījuši izcilus rezul-
tātus „Trušmīļu skolā”, ko Latvijas 
Mazpulki uzsāka 2013.gadā. Bēr-

ni, audzējot šķirnes trušus, mā-
cās rūpēties par dzīvniekiem, 
stiprina atbildības sajūtu un pie-
nākuma apziņu. Lutriņu trušmīļi 
regulāri piedalās svētkos un iz-
stādēs, lai plašai publikai izrādītu 
savus mīluļus un mācītu citiem 
bērniem mīlestību pret dzīvnie-
kiem. Tā kā mazpulka vadītāja 
Gunta Romule (ar 20 gadu darba 
stāžu šajā amatā) veiksmīgi prot 
piesaistīt finansējumu, rakstot 
projektu pieteikumus,  šoruden 
ar LMT atbalstu Lutriņos tiks at-
klāts unikāls tūrisma objekts – 
trušu novietne „Kļavu” saimnie-
cībā, ko varēs apmeklēt ikviens, 
kurš vēlas iepazīt trušu dzīvi un 
mazpulcēnu nopietno darbu. 
    Bārbeles mazpulka prezentāci-
ja, kā parasti, patīkami pārsteidza 
ar pārliecinošu zēnu pārsvaru or-
ganizācijā. Kaut arī pirms diviem 
gadiem skola pagastā tika likvi-
dēta, mazpulks turpina aktīvi 
darboties, pateicoties pieredzes 
bagātā vadītāja Voldemāra Bare-

na neizsīkstošajai enerģijai un 
pagasta pārvaldes atbalstam. 
Bārbeles mazpulka zēni komisiju 
iepazīstināja ar kopīgi izstrādāta-
jiem grupas projektiem par dažā-
diem tūrisma objektiem Bārbeles 
pagastā un Vecumnieku novadā. 
Īpaši vērtīga bija viesošanās Au-
sekļa dzirnavās, kur mazpulcēni 
jau vairākus gadus iesaistās Sējas 
svētku un Ražas svētku sagatavo-
šanā un demonstrējumu veikša-
nā. 
    367.Vijciema mazpulks, patei-
coties vadītājas Anitas Lotiņas 
rūpīgajam darbam, ir viens no 
aktīvākajiem Valkas novadā. Īpa-
ši vērtīga ir pieredze, ko mazpul-
cēni guvuši Sorosa fonda atbalstī-
tajā projektā 2013.gadā. Projekta 
galvenais mērķis bija palielināt 
mazpulcēnu izpratni un prasmes 
par dažādām ražošanas iespējām 
laukos. Projekta ietvaros maz-
pulcēni darbojās vairākos virzie-
nos- audzēja dažādu garšaugu 
stādus, gatavoja floristikas, kon-

ditorijas, koka un tekstilizstrādā-
jumus, ko pēc tam pārdeva Mār-
tiņdienas un Miķeļdienas tirdzi-
ņos, kā arī Vidzemes mazpulku 
forumā Palsmanē.
    Komisija saka sirsnīgu paldies 
visiem pieciem mazpulkiem un 
viņu atbalstītājiem – pašvaldību 
vadītājiem un darbiniekiem, sko-
lu direktoriem un mazpulcēnu 
vecākiem par viesmīlību, par in-
teresantām un oriģinālām pre-
zentācijām, par darba prieku un 
entuziasmu, kas palīdz stiprināt 
un vairot Latvijas Mazpulku vēr-
tības vietējā sabiedrībā. 
    17. septembrī Vidzemes kon-
certzālē ”Cēsis” zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs sveica kon-
kursa „Sējējs – 2014” laureātus 
un veicināšanas balvu saņēmējus 
– lauksaimniekus, lauku uzņē-
mējus, mazpulkus un zinātniekus 
lauksaimniecībā. 

Ilze Kļava, Latvijas Mazpulku 
padomes priekšsēdētāja vietniece
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 Ik vasaru norisinās lielā mazpul-
ku nometne “Visu daru es ar prie-
ku!”. Šogad mazpulcēni un mazpul-
ku vadītāji no visas Latvijas pulcējās 
Neretā, Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolā. Nometnē piedalījās brīvprātī-
gie jaunieši no Latvijas Mazpulku 
Rīgas Klubiņa un viesi no Igaunijas 
un Šveices. Nometnes tēma šoreiz - 
vides pētnieku salidojums.

Pirmdiena sākās ar visas Latvijas 
mazpulcēnu - jauno vides pētnieku 
ierašanos, telšu pilsētiņas uzcelšanu, 
tuvākās apkārtnes iepazīšanu un ie-
priekšējo nometņu draugu atkalre-
dzēšanos. Nometni atklāja profesors 
Skābeklis, viņš uzrunāja jaunos vides 
pētniekus un sadalīja ekologu, den-
drologu, hidrologu, mikologu, ģeo-
logu un citās, pavisam 16 darba gru-
pās. Mazpulcēni grupās iepazinās ar 
saviem vadītājiem, grupas biedriem 
un savu pētāmo nozari – ar ko tā no-
darbojas, ko pēta, kā tā mijiedarbojas 
ar dabu. Vakarā mazpulcēni devās uz 
atvērto bibliotēku, kur bija iespēja 
klausīties stāstus. Par skriešanu kal-
nos virs mākoņiem stāstīja mākoņ-
skrējējs Mārtiņš Zvīdriņš, par žurnā-
lista darbu un strādāšanu Bez Tabu  
- TV3 žurnālists Artūrs Špaks; par 
to, kas ir vides zinātne, -  vides zināt-
nes studentes Zane Šteinberga un 
Kristiāna Griķe. Savā Igaunijā gūtajā 
ERASMUS studiju pieredzē dalījās 
Lolita Hercoga, savukārt par savu 5 
nedēļu ilgo piedzīvojumu Latvijā 
stāstīja Ansuki no Šveices. 

Otrdiena – Zemes, ūdens un aug-
snes diena. Rolanda skaļrunis visus 
modināja uz rīta rosmi. Dienas gaitā 
vides pētnieki devās ekskursijās uz 
Koknesi, Viesīti, Aknīsti un piedalī-
jās 8 dažādās darbnīcās, kurās  iepa-
zinās ar Jaunsargu kustību, apguva 
floristikas pamatus, māla un koka 
izstrādājumu izgatavošanas procesu. 
Pēcpusdienā pētnieki piedalījās pro-
fesora Skābekļa trakajā viktorīnā par 
dažādiem ar vidi saistītiem jautāju-
miem. Ap pusnakti profesors Skā-
beklis bija parūpējies par visgaidītā-
ko vakara daļu – nakts trasīti, kuru 
mazpulcēni, neraugoties uz vēlo va-
kara stundu, gaidīja garā rindā.

Trešdienu – Gaisa un laikapstākļu 
dienu -  jaunie pētnieki pavadīja 
sportiskās aktivitātēs – meta basket-
bola soda metienus, leca ar lecam-
auklu, pārbaudīja savu veiklību, 
līdzsvara izjūtu utt. Vides pētnie-
kiem bija iespēja izaicināt vienam 
otru sportiskajās aktivitātēs “Es zinu, 
Tu to vari!”. Visi piedalījās vidi izzi-
nošās nodarbībās - hidrodinamikā, 
eco dizainā, vulkanoloģijā u.c. Brī-
vajā laikā mazpulcēni gatavoja mas-
kas ceturtdienas karnevālam. Šajā 
vakarā pētnieki devās uz Neretas es-
trādi, lai piedalītos un vērotu talantu 
šovu “Ejam Gaisā!”. Šova dalībnieki 
skatītājus pārsteidza ar aizraujošiem 
un pārdomātiem deju, dziesmu un 
teātra priekšnesumiem. 

Ceturtdiena – Augu, meža, putnu 
un kukaiņu diena nemainīgi sākās ar 
rīta rosmi, lai sagatavotos un iesildī-
tos nometnes lielajam pārgājienam 
“Pa zvēru pēdām”, kurš šogad 13 km 
garumā veda pa Neretas apkārtni. 
Lai pārgājiena laikā pārbaudītu eso-

Nometnei “Visu daru es ar prieku!” – 15

šās un uzkrātu jaunas zināšanas, 
profesors Skābeklis jaunajiem vides 
pētniekiem bija sagatavojis jautāju-
mus par visdažādākajām vides tē-
mām un bija parūpējies par kontrol-
punktiem, kur pētnieki veica dažā-
dus uzdevumus – salikt puzli, atbil-
dēt uz jautājumiem par apkārtējo 
dabu un citus. Pēc garā pārgājiena 
un nelielas atpūtas pauzes vides pēt-
nieki, tērpušies visdažādākajos tēr-
pos, devās uz Neretas kultūras na-
mu. Tur pētniekiem bija iespēja de-
monstrēt savus tērpus pārējiem 
profesora Skābekļa vadītajā “Meža 
karnevāla” skatē.

Piektdien - Ekoloģijas dienā nori-
sinājās nometnes nodarbību un 
darbnīcu izvērtēšana. Šogad tika 
veidots atmiņu albums, kur katram 

mazpulkam bija iespēja ierakstīt 
spilgtākos iespaidus par nometnē 
pavadīto laiku. Arī šīs nometnes no-
slēgumā neizpalika tradicionālā pa-
rakstu kolekcionēšana uz nometnes 
krekliņiem un vides pētnieku grupu 
fotografēšanās. Pirms mājupceļa 
profesors Skābeklis bija parūpējies 
par pārsteigumu – ziliem brīnu-
miem no zinātnes centra “Zili brī-
numi”. Mazpulcēniem bija iespēja 
sasaldēt rozes, balonus un nogaršot 
saldētu putukrējumu. Atvadoties no 
jauniegūtajiem draugiem, neiztika 
bez asarām un solījumiem satikties 
atkal nākamajā vasarā.

Kamēr bērni apguva dažādas vi-
des zinātnes jomas Profesora Skā-
bekļa vadībā, mazpulku vadītājiem 
bija sava nometnes programma – 

enerģijas un ierosmes lādiņš. Viņi 
klausījās Valsts Bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas pārstāvju lekciju, 
darbojās Staļģenes un Valkas maz-
pulku vadītāju Andas Skrupskas un 
Silvijas Doršas radošajās darbnīcās, 
apmeklēja Neretas sakoptākās sētas 
un devās ekskursijā pa tuvāko ap-
kārtni. 

Visa šī piepildītā nedēļa varēja 
notikt, pateicoties biedrības Latvijas 
Mazpulki līderu komandai un veik-
smīgi uzrakstītam projektam Latvi-
jas Vides aizsardzības fondam 2014.
gada budžeta apakšprogrammas 
„Vides aizsardzības projekti” ietva-
ros, sagatavojot programmu un no-
rises apstākļus 5 dienu aizraujošai 
diennakts nometnei, kas ļāva bēr-
niem un jauniešiem iejusties vides 

pētnieku lomās, lai pamanītu un la-
bāk ievērotu dabā notiekošos proce-
sus un saskatītu iemeslus daudz at-
bildīgāk izturēties pret vidi. Nomet-
nes norisē piedalījās vides speciālis-
ti, kuru vadībā nometnes dalībnieki 
iepazina dažādas dabas zinātņu no-
zares, mācījās rīkoties videi draudzī-
gi un ilgtspējīgi. Savu jaunības ener-
ģiju nometnes plānošanā un īsteno-
šanā ieguldīja 30 mazpulku Rīgas 
Klubiņa brīvprātīgie, kuri līderpras-
mes apguvuši, darbojoties biedrībā, 
un ir paraugs citiem.Un pilnīgi no-
teikti – visu dalībnieku milzīgais 
paldies mūsu nometnes vadītājai 
Ilzei Jukņēvičai, kas prot saglabāt 
smaidu un draudzīgumu vienmēr, 
arī sarežģītos brīžos.

Austra Pavāre, Rīgas Klubiņš
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No 11. līdz 13. augustam čakli 
un zaļi domājoši mazpulcēni tikās 
Latgales reģiona mazpulku nomet-
nē „Atklāj! Izzini! Sajūti!!” Pildas 
pamatskolā, lai iepazītu vidi ap se-
vi un mācītos dzīvot zaļi, kā arī būt 
toleranti pret citā valodā runājo-
šiem bērniem un saprasties, nedzī-
vot stereotipos, bet būt draudzī-
giem vienam pret otru. Nometnē 
piedalījās mazpulcēni no Ludzas, 
Mežvidiem, Nautrēniem, Pasienes, 
Pildas, Pudinavas, Salnavas, Šķel-
tovas, Grāveriem un Kārsavas.

Pirmajā dienā bērni devās eks-
kursijā uz Rāznas nacionālā parka 
Dabas izglītības centru Lipuškos, 
kur iepazinās ar parkā sastopama-
jiem augiem un dzīvniekiem, veica 
interaktīvu uzdevumu par Zieme-
ļu linneju, izbaudīja pēdu masāžu 
dabas sajūtu takā,  pārbaudīja savu 
kā komandas saliedētību, spēlējot 
spēli „Lašu nārsts”. Dalībnieki arī 
savstarpēji iepazinās un stāstīja, ko 
viņi spēj saskatīt sevis izvēlētā ak-
mentiņā. Baudījām skaisto skatu 
no Mākoņkalna, no kura varēja 
vērties Rāznas zilajās tālēs. Atgrie-
žoties nometnē, dalībnieki prezen-
tēja populāru pasaku ekoloģisko 
versiju, kuru paši bija izveidojuši, 
balstoties uz iepriekš izlozēto lite-
rāro pasaku. Toties vakars tika at-
vēlēts sadraudzībai starp mazpul-
kiem. Lai gan diena bija notiku-
miem piesātināta, mazpulcēnos 
nogurums nebija manāms, un ilgi 
tika diskutēts par dienā piedzīvoto, 
kā arī spēlētas dažādas galda spē-
les.

Nākamajā dienā sadarbībā ar 
Meža pakalpojumu centru notika 
ekspedīcija, kurā bija iespējams 
iepazīt meža dzīves noslēpumus 
un dažādas noderīgas lietas par  
mežu, kā notiek meža atjaunoša-
na, kas kurā meža stāvā aug, kā 
izmērīt koka augstumu, noteikt 
tā vecumu, resnumu. Toties vis-
spilgtākais un aizraujošākais no-
tikums bija zupas vārīšana uz 
ugunskura, kuras gatavošanā pie-
dalījās katrs mazpulcēns, tīrot 
dārzeņus vai gatavojot uzkodas 
pie zupas. Pēc garā pārgājiena da-
lībniekiem bija iespējams iepazīt 
latviešu rakstu zīmes, uzzīmēt to, 
kura pašam šķita vistuvākā, kā arī 
izdejoties danču vakarā, dejas 
turpinājās mūsdienīgākos ritmos 
diskotēkā, kuras kulminācija bija 
pārsteigums - uguns šovs A. Leš-
činska vadībā.  

Pēdējā nometnes dienā pēc rīta 
rosmes bija jautrie starti, kur varē-
ja pārbaudīt savu veiklību netradi-
cionālos un dažos tradicionālos 
sporta veidos.   

Pats emocionālākais un krāšņā-
kais brīdis bija nometnes noslē-
gums, kur katrs mazpulks prezen-
tēja kādam, viņuprāt, jābūt ideā-
lam mazpulcēnam, teica sirsnīgus 
paldies visiem, kuri palīdzēja no-
metnei noritēt tik jauki, kā tā noti-
ka,  un arī aktīvajiem nometnes 
dalībniekiem.

Daina Novika, nometnes 
vadītājas asistente

Atklāj! Izzini! Sajūti!

Nometne “Gribu  
un varu dzīvot zaļi” 

Nometne „Gribu un varu dzīvot 
zaļi” norisinājās 19. – 21. augustā  
Apes novada Vidagā. Nometne 
pulcēja bērnus un jauniešus no 
Apes, Alūksnes un Smiltenes no-
vadiem. 

Visi kopā mēs izzinājām vidi, ie-
pazīstot dabas daudzveidību Vida-
gā – pētījām un analizējām zāļu 
daudzveidību vietējās pļavās. Mek-
lējot iemeslus, kāpēc tieši šādas zā-
lītes aug mūsu apkārtnē, kādu la-
bumu tās var mums dot. Pēc pēt-
nieciskā darba katrs no mums sevis 
izvēlēto smilgu vai puķi uzzīmēja, 
gala darbu parādot nometnes iz-
stādē. Tieši tāpat raudzījām, kā uz 
kokiem aug ķērpji, kāpēc tie vairāk 
aug koka ziemeļu vai dienvidu pu-
sē. Pēc ķērpju veidiem un daudzu-
ma izdarījām secinājumus par gai-
sa kvalitāti mūsu apkārtnē. Secinā-
jām – laba! Skolotājs Normunds 
mums mācīja par zivīm. Mācījā-
mies, kā katra zivs izskatās, ar ko 
īpašu atšķiras no pārējām, un, pro-
tams, apguvām arī to nosaukumus. 
Mēģinājām atšķirt sālsūdens un 
saldūdens zivis, noskaidrojot, ku-
ras no tām varētu dzīvot tepat 
Gaujā. Mums interesēja arī vietējo 
avotiņu ūdens kvalitāte. Gājām lū-
koties, kur tad tie avoti atrodas, 
kādi viņi izskatās un kāpēc tie iztek 
virszemē. Skolas laboratorijā vei-
cām paņemto ūdens paraugu kva-
litātes testus. Arī par tiem var seci-
nāt tikai to labāko. 

Cita diena mums pagāja radoša-
jās darbnīcās, kurās no kļavu la-
pām veidojām rozītes, no papīra 
gatavojām dažādas puķes, kuras 
pēdējā nometnes dienā pasnie-
dzām vecākiem. Spēlējām sen aiz-
mirstas „pagalma spēles”. Bija jau 
aizmirsies, kā tas ir, kad savu laiku 
pilnvērtīgi varam pavadīt ārpus 
mājās, bez interneta, telefona vai 
TV – ar citiem vienaudžiem. Jau 
pirmajā dienā katrs sev izgatavo-
jām draudzības rokassprādzes, lai 
visi justos vienoti. Daži pat vairā-
kas un nekautrējās ar tām dalīties 
ar citiem nometnes dalībniekiem. 
Gatavojām īpatnējas koka pēdu 
kurpes, uz kurām jāprot noturēt 
līdzsvars, ar tām noslēdzošajā, 

sporta dienā startējām stafetē. Iz-
rādās – līdzsvara sajūta mums vi-
siem ir teicama. Lūk arī pierādī-
jums tam, kādu labumu dod atra-
šanās svaigā gaisā, kustības visu 
cauru dienu un pozitīvs noskaņo-
jums, ko guvām no visām nomet-
nes aktivitātēm. 

Pirmajā nometnes vakarā mums 
bija talantu vakars. Rādījām, ko nu 
katrs pratām – dejojām, dziedājām, 
zīmējām, spēlējām dažādus instru-
mentus, un pat karatē paraugstun-
da mums bija. Secinājām to, ka 
mēs visi, esot tik dažādi, varam būt 
kopā un ar savu pieredzi, intere-
sēm spējam parādīt viens otram 
kādus citus sava brīvā laika pavadī-
šanu veidus. Kas zina, varbūt citu 
reizi tiekoties, mums jau būs vesela 
grupa ar karatē pratējiem vai līnij-
deju dejotājiem. 

Pēdējā nometnes vakarā organi-
zatori mums bija sarūpējuši varenu 
pārbaudījumu – līdzīgi kā vispa-
saules spēlē „Geocaching”, arī mēs 
savās grupās devāmies Vizlas dabas 
takā meklēt „slēpņus” ar puzles ga-
baliņiem. Taka bija iespaidīga, taču 
grupās pienākumus pratām sadalīt 
– lielākie puiši gāja pa priekšu un 
no muguras, pa vidu gājām mēs – 
pārējie, uzmanot un palīdzot ma-
zākajiem dalībniekiem. Kā koman-
da kopā visas mīklas atminējām, 
līdz ar ko atradām arī visus slēpņus, 
un, protams, puzli kopā arī sali-
kām, tas izrādījās projekta „Es Zinu 
Tu To Vari” manifests, līdz ar ko 
vēlreiz apjautām, kāpēc mēs to da-
rām. Mums izdevās! 

Pēdējā diena pagāja kopā ar ve-
cākiem sportojot. Visi nerimstoši 
piedalījāmies komandu spēlēs un 
stafetēs. Paralēli tam aplūkojām vi-
sus nometnes laikā padarītos dar-
bus izstādē. Vareni, tik īsā laikā tik 
daudz izdarījām. 

Nometnes laikā gaisā virmoja 
pozitīva enerģija gan no vadītāju, 
gan no dalībnieku puses, neviens 
mirklis nepagāja bez bērnu 
smiekliem un čalām. Visjaukāk bi-
ja vakaros, pirms naktsmiera pie 
lielā ugunskura visiem kopā pārru-
nāt dienā notikušo.

Anete Reķe
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Pateicoties Dobeles Izglītības 
pārvaldes un Latvijas Mazpulku at-
balstam no 4.  līdz 8. augustam 
Penkules pamatskolā notika gads-
kārtējā mazpulcēnu nometne „Rai-
bās dienas Penkulē”, kurā piedalījās 
mazpulcēni un jaunieši no Zemga-
les reģiona. Šī nometne bija arī vie-
na no projekta „Es zinu, Tu to vari” 
aktivitāšu realizētājām, kuras laikā 
nometnes dalībnieki tika mudināti 
būt fiziski aktīvāki, saprast, ka ve-
selīgs dzīvesveids un atteikšanās no 
apreibinošo vielu lietošanas palīdz 
sasniegt izvirzītos mērķus. 

Jāsaka, ka laiks mūs šogad īpaši 
lutināja, jo tieši šajā nedēļā Latvijā 
krita vairāki karstuma rekordi, no-
teikti arī  Penkulē! Neskatoties uz 
karsto laiku, nometnes dalībnieki 
aizvadīja piecas aizraujošas dienas, 
kuru laikā mācījās, strādāja, atpū-
tās un iepazinās ar jauniem drau-
giem. 

Pateicoties lieliskai sadarbībai ar 
Latvijas lauku konsultāciju un iz-
glītības centra Dobeles nodaļas 
lauku attīstības konsultanti Ilgu 
Šteinmani, pirmdienas vakarpusē 
viesojāmies SIA „Elite Pluss” Bu-
kaišu pagastā. Tur mūs paši īpaš-
nieki iepazīstināja ar saimniecību, 
kurā audzē gan kazas, gan cūkas, 
gan gaļas liellopus, kā arī pastāstīja 
par bioloģisko saimniekošanu. Iz-
rādās, ka saimniecības īpašnieki ir 
pilsētnieki, kuri pamazām pārceļas 
uz laukiem, veidojot savu saimnie-
cību.

Ortdienas un piektdienas rīta 
pusē mazpulcēni strādāja bioloģis-
kajā saimniecībā „Vizbuļi” Penku-
les pagastā. Sākumā saimniece Lai-
ma Hercberga iepazīstināja ar „Viz-
buļiem”, bet pēc tam, spītējot kar-

Raibās dienas Penkulē
stajam laikam, mazpulcēni arī 
pastrādāja – nolasīja kolorado va-
boles no kartupeļu lauka, izravēja 
kāpostus un  pupiņas, kā arī novā-
ca sīpolus. Daļa mazpulcēnu pie-
dalījās ļoti interesantā nodarbē – „ 
aprakstīja”  ķirbjus. 

Trešdiena nometnē bija radošo 
darbnīcu diena, kuras laikā septi-
ņās radošajās darbnīcās Staļģenes 
mazpulka vadītājas Andas Skrups-
kas virsvadībā mazpulcēni izgata-
voja dažādas lietas – aktivitāšu 
bumbiņu, krūzītes paliktni, mez-
glotu cilvēciņu – piekariņu u.c. 

Protams, ka nometnē notika arī 
dažādas aktivitātes, kuru laikā 
mazpulcēniem bija jāparāda savas 

prasmes un talanti. Jau otrdienas 
vakarpusē notika Talantu šovs, bet 
ceturtdienas pievakarē Popiela. 

Neiztika arī bez garā un ne tik 
garā – radošā pārgājiena, kuru lai-
kā nometnes dalībniekiem bija jā-
izpilda dažnedažādi uzdevumi.  
Īpašas emocijas izraisīja arī trešdi   

Šogad nometni organizēt palī-
dzēja Penkules pamatskolas absol-
vente Laura Skujevska. Viņai palī-
dzēja arī Rīgas klubiņa dalībniece 
Kristīne Dombrovska un saldenie-
ce Krista Pučko.

Uz tikšanos nākamajā nometnē 
„Raibās dienas Penkulē”! 

Ilze Jansone, 53. Penkules 
mazpulka un nometnes vadītāja   

Veselīgs un kustīgs!
Lai rosinātu bērnus un jaunie-

šus veselīgi un interesanti pavadīt 
brīvo laiku, no 7. līdz 11.jūlijam 
Saldus novada Druvas vidusskolā 
notika  vasaras nometne „Veselīgs 
un kustīgs”, kuru organizēja bied-
rība „Latvijas Mazpulki” un spor-
ta centrs „Druva”. Projektu at-
balstīja Saldus novada pašvaldī-
ba.

Nometne pulcināja kopā dalīb-
niekus no visa Saldus novada – tie 
bija gan mazpulcēni, gan dažādu 
Saldus novada skolu bērni un 
pusaudži. Nometnes programmā 
bija iekļautas sporta nodarbības 
(ritmika, vieglatlētika, florbols 
u.c. sporta spēles), darbnīcas par 
veselīgu uzturu un pašu gatavo-
tām spēlēm, peldēšanās pauzes, 
pastaiga pa skaistu dārzu pie mā-
jas, velotrasīte, talantu šovs u.c. 

Otrdienas vakarā, pateicoties 
sporta skolotāja Jura Zilvera akti-
vitātei, Saldus pagasta Druvas sta-
dionā visi bija aicināti pulcēties 
uz Sporta paraugdemonstrējumu 
šovu, kur piedalījās Saldus ielu 

vingrotāji, futbolisti, basketbolis-
ti, florbolisti, karsējmeitenes u.c.

Nometnes pēdējā dienā bērni 
devās ekskursijā uz Kuldīgu un 

baudīja karstu vasaras pēcpus-
dienu Jūrkalnē.

Ilze Kļava
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Kas ir RYE un ko mēs tur darām?
Rural Youth Europe tika dibi-

nāta 1957. gadā, lai apvienotu lau-
ku jauniešu organizācijas (jauno 
zemnieku klubus, landjugnedus 
un mazpulkus). Organizācijas 
mērķis ir veicināt lauku attīstību, 
videi draudzīgu dzīvesveidu, jau-
niešu līdzdalību sabiedriskajās 
norisēs, kā arī vairot izpratni par 
cilvēktiesībām un kultūru dažādī-
bu. 

Organizācijā ir 21 dalīborgani-
zācija no 18 valstīm, kopā pārstā-
vot 500 000 Eiropas lauku jaunie-
šus. Ikdienas administratīvais 
darbs tiek koordinēts no biroja 
Helsinkos, kuru vada valde, kas 
sastāv no priekšsēdētāja, priekšsē-
dētāja vietnieka un četriem reģio-
nālajiem valdes locekļiem. Katrs 
no reģionālajiem valdes locekļiem 
pārstāv kādu no grupām: Lielbri-
tānija, Ziemeļvalstis, Centrāleiro-
pa un Austrumeiropa. Latvija ir 
Austrumeiropas grupā. 

Pirmo reizi ar šo organizāciju 
„sastapos” 2006. gadā, kad Latvijā, 
Saldus novada Druvā, tika organi-
zēts RYE rallijs. Druvas mazpulka 
vadītāja Ilze Kļava mani un citus 
lielos mazpulcēnus iesaistīja pasā-
kumā, uzticot dažādus darbus, 
piemēram, ekskursijas pa Saldu 
sagatavošanu, atbildību par dažā-

dām komandām u.c. Jau tad sa-
pratu, ka tā ir organizācija, kuras 
valdē labprāt gribētu darboties.

Un mana vēlēšanās pērn pie-
pildījās. Kopš 2013. gada 9. au-
gusta pildīju ceturtās grupas re-
ģionālā valdes locekļa pienāku-
mus. Tas nozīmē ne vien dalību 
dažādos pasākumos visapkārt Ei-
ropai un paziņu loka paplašinā-
šanu, bet arī nopietnu un atbildī-
gu lēmumu pieņemšanu saistībā 
ar organizācijas darbu, doku-
mentu izstrādi, regulāru saziņu 
ar sava reģiona organizācijām, kā 
arī reizēm visai nogurdinošu un 
tajā pašā laikā aizraujošu ceļoša-
nu.

Savus konkrētos pienākumus 
(piemēram, attiecībā uz pasāku-
miem) uzzinām, norunājam val-
des sēdēs, kuras gada laikā tiek 
organizētas sešas reizes. Trīs rei-
zes tiekamies klātienē kādā ar or-
ganizācijas pasākumu saistītā 
vietā vai arī valstī, kurā ir kāda 
mūsu dalīborganizācija. Atliku-
šās trīs valdes sēdes tiek organi-
zētas ar interneta , Skype starp-
niecību.

Katru gadu RYE rīko pavasara 
un rudens seminārus, kā arī ralli-
ju. Tam nav saistības nedz ar auto, 
nedz moto sacensībām. Tas pasā-

kums, kas līdzinās sava veida no-
metnei nedēļas garumā. Šajos pa-
sākumos, kas notiek katru gadu 
citā vietā, piedalās organizāciju 
biedri vecumā no 18 līdz 30 ga-
diem. Latvijas Mazpulkos dalīb-
nieku atlasi koordinē Starptautis-
ko projektu koordinators Āris 
Brencis.

2014. gads ir vēlēšanu gads ne 
tikai Latvijā, bet arī Eiropā: Eiro-
pas lauku jauniešu organizācijā 
Rural Youth Europe (RYE), kuras 
valdē šogad nomainījās gan 
priekšsēdētājs, gan priekšsēdētāja 
vietnieks, kā arī trīs reģionālie val-
des locekļi. Vēlēšanas norisinās 
svarīgākajā organizācijas pasāku-
mā - Ģenerālajā asamblejā, uz ku-
ru sapulcējas organizāciju līderi. 
Šī gada Ģenerālā asambleja nori-
sinājās Kārdifā, Velsas (Lielbritā-
nija) galvaspilsētā, galvenajā par-
lamenta ēkā. 

Organizācijas šogad ne tikai 
nolēma nākamgad rīkot pasāku-
mu jauniešiem no 15 līdz 18 ga-
diem, bet arī apstiprināja to, ka 
2017. gadā Latvijas Mazpulkiem 
būs tas gods uzņemt pie sevis jau-
niešus no visas Eiropas uz ikgadē-
jo Ralliju. 

Bet tagad par vēlēšanām. Kā jau 
minēju iepriekš, valdē jaunus 

amatus ieguva pieci cilvēki. Divu 
gadu darbību kā reģionālie valdes 
locekļi uzsāka Sebastians no Aus-
trijas un Mikko no Somijas, uz 
gadu par Austrumeiropas grupas 
valdes locekli kļuva mūsu pašu 
Zane Šteinberga, otro gadu turpi-
nās darboties Rasels no Anglijas. 
Savukārt valdes priekšsēdētāja 
amats tika Lukasam no Šveices, 
bet par viņa vietnieci kļuvu es, 
Linda Medne.

Linda Medne

Šī gada Rural Youth Europe pa-
vasara seminārs „Mūsu mainīgā 
Eiropa” norisinājās Ungārijā, Buda-
peštas Jauniešu centrā. Mēs tur pa-
vadījām vienu jautru, darbīgu,  ra-
došu, diskusijām un idejām bagātu 
maija nedēļu. Dalībnieku pulks bija 
raibs, un to, cik esam dažādi, varēja 
ļoti izteikti redzēt tradicionālās vir-
tuves vakarā,  kur mēs no  katras 
valsts pārstāvējām savus tautas va-
roņus un tradicionālo virtuvi.  Šīs 
nedēļa bija  intensīva, mēs darbojā-
mies dažādas grupās,  kur temati 
bija jo raibi; gan stāstījām tautā pa-
zīstamus stāstus un teikas, gan ap-

Mūsu mainīgā Eiropa
spriedām un salīdzinājām tautu 
varoņus un to vērtības, izskatu, 
dzimumu, ieročus, gan apspriedām 
„Hate speech”- naida runu un mek-
lējām reālus piemērus interneta vi-
dē, gan diskrimināciju, mediju ie-
tekmi uz sabiedrību, gan politiskus 
aspektus u.c.

Semināra vadošā metode bija 
„story telling” –stāstu stāstīšanas 
metode, kas vijās cauri katru dienu 
un katrā darbnīcā.   
  Ik  diena nesa ko jaunu, un varē-
jām ieraudzīt Eiropu un tajā dzīvo-
jošās tautas citādāk.

Pie mums seminārā ciemojās 

vairāki viesi, un man visvairāk 
emociju un pārdomu izraisīja do-
kumentālās filmas „The Other 
town” vakars, kurā klāt bija arī fil-
mas neatkarīgā direktore Nefina 
Dinca. Filmas pamatā ir stāsts par 
divām pilsētām, katru savā robežas 
pusē,  starp Grieķiju un Turciju. 
Šeit sastopas dažādi  viedokļi, ste-
reotipi, vēstures rētas un sekas, kā 
arī vēl nepārsāpējis naids. Vienlai-
kus -  arī  kopējas dziesmas, kultū-
ras līdzības un viena kunga mīles-
tība pret abām šim pusēm. Šī vaka-
ra diskusijas ieilga, un filmas di-
rektore bija pārsteigta par jauniešu 

ieinteresētību. 
Semināram tuvojoties noslēgu-

mam, mums bija darbnīcu veido-
šanas diena, tā bija gan radoša, gan 
bezgala interesanta, gan noderīga, 
jo rezultātā tika izstrādātas 6 dažā-
das darbnīcas par 3 tematiem, ku-
rus varam izmantot mūsu NVO 
darbā. Piemēram, manas grupas  
veidotās darbnīcas tēma bija 
„Starpkultūru dialogs” un 3 darba 
metodes.  Paralēli darbojās vēl vie-
na grupa, kas strādāja ar šo pašu 
tēmu, tikai ar citām metodēm,  un 
gala rezultāti bija pavisam dažādi. 
Mēs tikām pie jautras spēles ar no-

saukumu „Neļauj valodai būt par 
problēmu”. Tā dod iespēju izbau-
dīt, kā jūtas un ko piedzīvo cilvēks,  
kurš valodas neprasmes dēļ nevar 
tik brīvi izteikt savas domas. To iz-
baudot, katrs no mums, sastopot 
apmaiņas skolnieku, studentu vai 
ieceļotāju, būs spējīgs viņu labāk 
izprast.

Jāatzīst, bija patiess prieks strā-
dāt un diskutēt  šādu jauniešu sa-
biedrībā.  Ko es varu noteikti ie-
teikt, - mācieties valodas, nebai-
dieties tās likt lietā un dodiet sev 
iespēju apskatīt pasauli!

                              Lita Mickēviča
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Eiropas  
salidojums 2014

No 9. līdz 16. augustam Latvijas 
Mazpulki  komanda piedalījās Rural 
Youth Europe rīkotajā Rallijā, kas 
norisinājās Velsā, Apvienotajā Kara-
listē. Labāka vieta par Velsu rallijam 
nav iedomājama! Skaisti skati, kalni 
un ielejas, ziedoši virši. Dzīvojām at-
pūtas un zinātnes kompleksā, kas 
atrodas parkā, un mums apkārt bija 
dažādi dzīvnieki -aitas, govis, ēzeļi 
un poniji. Savvaļā staigāja arī briežu 
bars, kuri nemaz nebaidījās no cilvē-
kiem un bija bieži mūsu viesi. 

Bez skaistiem skatiem un dzīvnie-
kiem mēs izbaudījām arī dažādas 
aktivitātes un lekcijas. Uzzinājām 
par organizācijām tuvākajā apkār-
tnē, apciemojām fermas, iemācījā-
mies ko jaunu par līderismu, pašmo-
tivāciju un kā izvairīties no negatī-
viem cilvēkiem. Kā jau jebkurā pasā-
kumā, vislabākās bija vakara 
aktivitātes: bārbekjū vakars; interna-
cionālā bufete, kad nogaršojām visu 
valstu delikateses; Eirovīzijas vakars, 
kad valstis tika sadalītas pa reģio-
niem un bija jāizveido savs Eirovīzi-
jas priekšnesums. Bijām Austrumei-
ropas komandā kopā  ar igauņiem 
un poļiem.  Un vēl brīvie vakari, ku-
ru laikā mācījāmies dažādu tautu 
dejas un spēlējām spēles. Nedēļa 
Velsā bija ļoti aizraujoša, iepazīti 
jauni cilvēki no 16 dažādām valstīm 
un iespēja pavadīt šo nedēļu ar lielis-

ku latviešu grupu. Latviju šogad ral-
lijā pārstāvēja Linda Medne, Zane 
Šteinberga, Justīne Fišere, Solvita 
Zeipiņa un Jānis Balodis un es –

                        Kristiāna Mukāne.

No šī gada28 aprīļa līdz 5. maijam 
18 jaunieši no sešām valstīm -  Latvi-
jas, Ungārijas, Rumānijas, Turcijas 
un Polijas- Polijā, Prokopovas pilsētā 
piedalījās starptautiskajās apmācī-
bās „Better together”, kurās bija ie-
spējams uzzināt par dažādām jau-
niešu organizācijām citviet pasaulē, 
kā arī to darbību ar personām, kuras 
ir ar specifiskām vajadzībām attiecī-
bā pret līdzcilvēkiem. Jau pašā ap-
mācību sākumā semināra vadītāji li-
ka saprast, ka vispirms ir jāpa-mana 
cilvēks un ko viņš spēj, nevis kādi ie-
robežojumi ir viņam. Bieži vien šāda 
veida cilvēki, kuriem ir kādas speci-
fiskas prasības pēc vides pielāgoju-
miem, bieži spēj paveikt krietni vai-
rāk, nekā mēs stereotipos vispār spē-
jam iedomāties. Semināra laikā jau-
niešiem bija iespēja iepazīties ar 
vairākiem cilvēkiem, kuru pilnvērtī-
gai dzīvei ir nepieciešami vides pie-
lāgojumi, kas atvieglo viņu iekļūšanu 
telpās vai spēju orientēties tajās, vai 
darbam ir nepieciešama specifiska 
datorprogramma.

Dalībniekiem bija iespēja iejusties 
šādu cilvēku situācijā, pildot samērā 
vienkāršu uzdevumu, bet to nebija 
iespējams paveikt bez līdzcilvēku pa-
līdzības, lai gan vide, kurā bija ne-
pieciešams orientēties, bija pazīsta-

ma vai jau iepazīta iepriekšējās die-
nās, kamēr atradāmies semināra tel-
pās un teritorijā.

 Semināra laikā mums bija vairā-
kas ekskursijas – izbraukumi uz Poz-
naņu un Žešņu, kuru laikā mēs varē-
jām iepazīties, kā darbs ar šādām 
personām notiek Polijā, kā arī  ar 
valsts kultūru. Katrs vakars semināra 
laikā tika veltīts kādai tēmai, piemē-
ram, vienā  valstu pārstāvji prezentē-
ja savu valstu kultūru, demonstrēja 
raksturīgos ēdienus un dažādas lie-
tas, kuras  saistās ar savu zemi. Bija 
īpašs vakars Polijas  iepazīšanai, kā 
arī popkoncerta apmeklējums Žeš-
ņā. Semināra laikā tapa  vairāki īsi 
videoklipi, kuros ir redzams, ka arī 
cilvēki ar īpašām vajadzībām spēj 
dzīvot pilnvērtīgu un aizraujošu dzī-
vi, kā arī tapa savdabīga devīze -  „ig-
norance the vorst disabiliti!” -  „Vien-
aldzība ir bīstamākā problēma!”. Pē-
dējā semināra dienā mums bija ie-
spēja piedalīties Autisma dienas 
pasākumā, kura laikā redzējām, ko 
spēj bērni ar šo diagnozi, saņemot 
sev nepieciešamo atbalstu. Protams, 
iepazināmies ar vairākiem jaunie-
šiem, un uzzinājām, kāda ir viņu 
pārstāvētās organizācijas pieredze 
darbojoties šajā jomā.

Daina Novika

Better together
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   No 18.-25. augustam piedalījāmies 
IFYE lauku jauniešu organizāciju 
apmaiņas programmā, uzņemot 
Patriku Tjūringu no Šveices savā ģi-
menē. Tā kā projekta mērķis bija ie-
pazīstināt viesi ar Latvijas lauku dzī-
vi un kultūru, savu nedēļu saplāno-
jām tā, lai parādītu pēc iespējas vai-
rāk no mūsu ģimenes, tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāju tradīcijām. Pa 
dienu kopīgi veicām dažādus darbus 
mājās, piemēram, stādījām zeme-
nes, taisījām laipu dīķī. Vienu dienu 
pavadījām vietējā bioloģiskajā saim-
niecībā „Vizbuļi”, kur iepazināmies 
ar saimniecības darbību, palīdzējām 
novākt sviesta pupiņu ražu. Savu-
kārt, vakaros apskatījām tuvākās ap-
kārtnes ievērojamākos kultūras pie-
minekļus un atpūtas vietas. Apmek-
lējām Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas torni, Kurzemes cietokšņa 
muzeju Zantē, Baskāju taku, vēžo-
jām Lielauces ezerā un izstaigājām 
Tērvetes dabas parku. 

Patriks iepazina Latviju un mūs

   Nedēļa kopā ar Patriku bija burvī-
ga pieredze mūsu ģimenei, jo vies-
ģimene bijām pirmo reizi. Domāju, 
ka piedalīšanās šādos projektos ir 
vērtīga ikvienai ģimenei, jo ir iespē-
ja pārbaudīt sevi kā vienotu koman-

du. Kopīgi var izdomāt, kas ir inte-
resantākās vietas, ko parādīt, kopīgi 
censties sarunāties arī tad, ja valodu 
zināšanas ir minimālas. Manuprāt, 
šāds projekts ienes daudz jaunu un 
pozitīvu emociju ikvienā dalībnie-

kā, kā arī ir iespēja ne tikai dalīties 
ar latviešu kultūru, bet arī iegūt kaut 
ko jaunu no pretējās valsts. Tā ir lie-
liska izdevība ikvienam, kuram in-
teresē izmaiņas savā dzīvē, iespēja 
apgūt valodas un gūt pavisam citā-

du pieredzi lauksaimniecībā. Līdz 
šim tā ir bijusi lieliska pieredze gan 
mūsu mazpulcēniem, gan citu val-
stu jauniešiem, kuri viesojušies pie 
mums. 

Sannija Melbārde

5. augustā pēc jauniem iespai-
diem alkstoši pieci Latvijas Maz-
pulku Rīgas klubiņa brīvprātīgie - 
Āris Brencis, Dita Oberšate, Ro-
lands Jēkabsons, Sannija Melbārde, 
Solvita Bilinska, Latvijas Mazpulku 
padomes priekšsēdētāja Randa 
Medne un deviņi Jauno Zemnieku 
kluba pārstāvji devāmies nedēļu 
garā pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Austriju, kur mūs uzņēma 
Landjugend  Oberwölz jauniešu 
organizācija. Apmaiņas brauciena 
mērķis bija dalīties ar pieredzi par 
dzīvi laukos un kopīgiem spēkiem 
rast jaunas idejas, kā uzlabot jau-
niešu dzīvi lauku vidē. 

Lai izjustu patieso austriešu lau-
ku dzīves ikdienu un labāk iejustos 
vidē, mēs dzīvojām viesģimenēs 
Oberwölz ciemata apkaimē. Vies-
ģimenēs mūs sagaidīja smaidoši 
vecāki, kas katru rītu rūpējās, lai 
mēs dienu uzsāktu ar pilniem vē-
deriem, vakaros dalījās ar stāstiem 
par dzīvi Austrijā un cienāja ar tra-
dicionālajiem ēdieniem un dzērie-
niem.

Jau pirmajā apmaiņas brauciena 
rītā devāmies izbaudīt Austrijas 
dabu Alpu kalnu pārgājienā. Lai 
arī pārgājiens ķilometru izteiksmē 
nebija garš, tomēr mums, kas ra-
duši staigāt pa līdzenumiem, kāp-
šana kalnos bija izaicinājums, ko 
mēs veiksmīgi pieveicām, neskato-
ties uz to, ka līdz galamērķa sa-
sniegšanai kalnā, katram bija slapja 
vismaz viena kāja.

Nākamajā diena mūs sagaidīja 
ne mazāk iespaidiem bagāta. Eks-
kursijas laikā iepazināmies ar uz-
ņēmumu, kas no kokmateriāliem 
ražo elektroenerģiju, bijām pasa-
kaini skaistā klostera dārzā, san-
tehnikas un vannas istabu interjera 
iekārtotāju uzņēmumā,  koka mu-
zejā iepazināmies ar veidiem, kā 
cilvēks ir  izmantojis un joprojām 
izmanto koku, tai skaitā - cilvēka 

No Austrijas – ideju un enerģijas pilni

izmēra vāveres rata izgatavošanai.
Pēc ekskursijas iespaidiem mūs 

sagaidīja austriešu nacionālās de-
jas Schuhplattler nodarbības. Savu 
meistarību, trīs nodarbībās apgūs-
tot jaunu deju, mēs demonstrējām, 
uzstājoties vietējā ikgadējā festivā-
lā. Latviešu meitenes festivālā iz-
cēlās ar pašu pītiem ziedu vaina-
giem, kas piesaistīja austriešu uz-
manību.

Apmaiņas brauciena nopietnajā 
daļā visas dienas garumā notika 
diskusijas grupās par problēmām, 
ar kurām saskaras lauku cilvēks, 
un galvenokārt par to, kā uzlabot 
vidi lauku reģionos, lai tā būtu pie-
mērotāka jaunietim. Galvenais bija 
mums pašiem saprast, kas ir tas, kā 
mums trūkst, dzīvojot laukos, un 
tas, ko mēs katrs varam darīt jau 
tagad, lai dzīve laukos kļūtu ērtā-
ka.

Vietējo Oberwölz ciemata ap-
kaimi mēs iepazinām pārgājienā 
pa Landjugend izveidotu nostāstu 
taku ar ilustrējošām instalācijām. 
Šis ir tas piemērs, ko jaunietis var 
darīt sava reģiona labā, lai saglabā-

tu tā vēsturi un piesaistītu viesus.
Latviešus Austrijā pozitīvi ietek-

mēja svaigais kalnu gaiss, un mūsu 
enerģija likās neizsmeļama ne die-
nā, ne arī naktīs. Dienā, kad bija 
ieplānota mierīga dzīvošana vies-
ģimenēs, mēs plānus nomainījām 
pret straujas rodeļu trases apmek-
lējumu un dienas noslēgumā pa-
guvām piedalīties ballē, kas notika 
lauku šķūnī. 

Mūsu klubiņa dalībniece Dita 
Oberšate par viesošanos Austrijā 
saka: „ Šī apmaiņa bija lieliska ie-
spēja iepazīstināt Austrijas jaunie-
šus ar Latvijas kultūru, bet jo īpaši 
- smelties iedvesmu un jaunas ide-
jas no aktīvajiem jauniešiem un 
ekoloģiski domājošajiem Austrijas 
uzņēmumiem.”   
 Enerģijas pilni, atpūtušies un ar 
vēlmi vēl kādreiz apciemot kalnai-
no Austriju, mēs 11.augustā atgrie-
zāmies Latvijā. Mūsu vēderi vēl ilgi 
nebeidza brīnīties par to, kā pus-
dienu porcijas var būt tik lielas, ka 
viens ēdiens jāpasniedz uz trīs 
šķīvjiem.    
                               Solvita Bilinska
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Piedzīvojumi Igaunijas 
4H nometnē

Izzinot jaunus  
apvāršņus ar IFYE

Katru gadu Latvijas Mazpulki 
piedāvā doties IFYE jauniešu ap-
maiņā uz Somiju vai Šveici. Pirms 
pāris gadiem izmantoju šo iespē-
ju un, vadoties pēc lieliskajām 
atmiņām par savu labāko vasaru, 
nolēmu to darīt atkal. Tomēr šim 
nodomam nebija lemts īstenoties, 
jo ceļā bija jādodas jūlijā, bet tas 
savukārt bija arī laiks, kad jāpie-
sakās studijām. Tāpēc sapratu - ja 
jau nevaru doties uz Šveici, tad tā 
var doties pie manis.

Vēlmi uzņemt pie sevis ciemi-
ņu izteicu jau pavasarī. Un pēc 
vairāku mēnešu gaidīšanas saņē-
mu e-pastu ar piedāvājumu no 
25.jūlija līdz 9.augustam uzņemt 
pie sevis meiteni no Šveices. 

Ar Ansuki Iuadurai pirmo rei-
zi satikāmies nometnē. Liels bija 
mans pārsteigums, kad viņa uz-
reiz, ieraudzījusi mani, pienāca 
klāt un iepazīstināja ar sevi.  No-
metnē mums daudz laika kontak-
tēties nesanāca. Ansuki bija aiz-
ņemta ar fotogrāfa pienākumiem,  

es - ar saviem, tomēr šad tad laiks 
papļāpāt tomēr atradās. Es uzreiz 
viņai pastāstīju, ka vienu nedēļu 
mēs pavadīsim Dagdā un otru 
Kārsavā. 

Ansuki viesošanās laiku centos 
padarīt pēc iespējas dažādāku. 
Daļu laika dzīvojām laukos, daļu 
pilsētā, apmeklējām kultūras pa-
sākumus, jauniešu ballītes. Lielu 
uzmanību centos pievērst tieši 
Latvijas dabai. Tāpēc apskatījām 
Daugavas lokus, teiksmaino 
Veln ezeru (Čertoku), Mākoņkal-
nu, kāpām skatu torņos un pel-
dējāmies ezeros visdažādākajās 
vietās Latgalē. Lielu daļu Ansuki 
viesošanās aizņēma nelieli iz-
braucieni, kurus garākus padarīja 
automašīnas regulārā salūšana. 
Viņas ceļotājas garu nespēja sa-
bojāt pat ārā valdošais negaiss, 
tāpēc uz Aglonu devāmies milzī-
gā lietū un izstaigājām visu Kara-
ļa kalnu, kļūstot pagalam slapji. 
Laikā, kuru nepavadījām brau-
cienos, gatavojām dažādus Latvi-

jai raksturīgus ēdienus, spēlējām 
spēles, apmeklējām pasākumus, 
skatījāmies Disneja multfilmas,  
naktīs devāmies spēlēt strītbolu.

Divas nedēļas aizskrēja nema-
not, tomēr atmiņas paliks vien-
mēr, un man to ir ļoti daudz. Man 
ir patiess prieks par iespēju iepa-
zīt tik unikālu personību. Atzī-
šos, sākumā jutos nedaudz ap-
mulsusi un sajutu uztraukumu 
(kas man nemaz nav raksturīgs), 
jo vēlējos visu izdarīt pēc iespējas 
labāk, tomēr ar laiku uztraukums 
pazuda, un es ļāvu vairāk viņai 
pašai izvēlēties, ko mēs varētu 
darīt.

 Šis apmaiņas projekts deva 
daudz ne tikai viņai, arī man bija 
iespēja iepazīt citu valsti, tās kul-
tūru, politiku, vēsturi, valdošos 
uzskatus un daudz ko citu. Es ie-
saku nebaidīties un izmantot ie-
spēju gan pašiem ceļot, gan arī 
uzņemt pie sevis ārzemju ciemi-
ņus!

 Linda Pastare

Ansuki viesojās Latvijā

No 9. līdz 12. augustam Igaunijā, 
Ida-Virumaa reģionā, norisinājās 
Igaunijas 4H nometne. No Latvijas 
tajā piedalījās 9 mazpulcēni un 4 
Rīgas klubiņa biedri.

Pēc sešu stundu ilgā brauciena 
ieradāmies Karjamaa sporta centrā, 
kur mūs ļoti laipni sagaidīja. Kad 
bijām iekārtojušies, noklausījušies 
noteikumus un atklājuši nometni, 
atpūtāmies Havajiešu ballītē, kura 
norisinājās Peipusa ezera krastā. 
Ballīte bija lieliska – interesantas 
aktivitātes, jautra kompānija un ha-
vajiešu mūzika – viss, kas vajadzīgs, 
lai atpūstos.

Otrā diena iesākās ar rīta rosmi, 
brokastīm, himnu un karoga pacel-
šanu. Pēc tam devāmies uz darbnī-
cām, kurās varēja gan sportot, gan 
izgatavot ko interesantu, kā arī pa-
skatīties, kā sacenšas gliemeži(!).  
Vēlāk devāmies peldēties uz Peipu-
sa ezeru. Vakarā bija pasākums 
“Mēs mīlam 4H”, kurā bija dažādas 
aktivitātes un uzdevumi. Diena no-
slēdzās ar vakara filmu.

Arī trešās dienas rītā pavingro-
jām un atklājām nometni ar karoga 
pacelšanu un himnu. Vēlāk piedalī-
jāmies dažādās sporta spēlēs, pie-
mēram, tautas bumbā, volejbolā un 

indiakā. Indiaka – populāra igauņu 
spēle, kuru spēlē kā volejbolu, tikai 
bumbas vietā izmanto plakanu, ne-
lielu bumbiņu, kurai piestiprinātas 
spalvas. Vakarā noslēdzām nomet-
ni ar kūku un pēdējo disko, kā arī 
vakara filmu.

Ceturtajā dienā lija lietus, tādēļ 
viss nenotika pēc plāna. Grūti bija 
atvadītiess no jauniegūtajiem drau-
giem. Tomēr mēs nenoskumām, jo 
zinām, ka satiksimies nākamgad.

Šī nometne mums paliks atmiņā 
kā ļoti draudzīga un emocionāla.

Keita Rožkalne un Elīza Apine, 
632. Tumes mazpulka dalībnieces

Atpakaļceļā piestājot Tartu, Raekoja laukumā, no kreisās Lolita Hercoga, Sergejs Martincevs, Vlads Smutovs, Sa-
bīne Marija Vāciete, Keita Rožkalne, Elīza Apine, Kristiāna Rupeika, Ance Annja Konova, Gatis Keišs, Elīna Grasma-
ne, Evija Strautmane un priekšā Dita Mukāne un Gregors Froelichs.

Izzinot jaunus apvāršņus, daļu 
no 2013. un 2014. gada vasaru mē-
nešiem, IFYE programmas ietvaros  
pavadīju Somijā (2013) un Šveicē 
(2014).

IFYE ir lauku jauniešu organizā-
ciju apmaiņas programma, kuras 
ietvaros iespējams pavadīt vairāk 
vai mazāk kā mēnesi citā valstī, 
dzīvojot viesģimenēs. Uzzinot par 
Latvijas Mazpulku sadarbību ar 
Somiju un Šveici, nolēmu kļūt par 
IFYE programmas dalībnieku, 
2013. gada vasarā Somijā pavadīju 
vienu, bet Šveicē (2014) nepilnus 
divus mēnešus. 

Programmas laikā Somijā dzī-
voju divās viesģimenēs, bet Šveicē 
trijās, piedaloties ģimeņu ikdienas 
darbos, kopīgi atpūšoties un pie-
dzīvojot daudz interesantu notiku-
mu. Salīdzinot gūto pieredzi katrā 
no valstīm, atšķirība ir ne tikai 
starp kultūrām, klimatu, ēdieniem 
u.c., bet arī veidu, kā katrā valstī 
esošā organizācija uzņem iebrau-
kušos IFYE. Atrodoties Šveicē, bija 
iespēja iepazīties ar citiem IFYE 
dalībniekiem un kopīgi pavadīt di-

vas nedēļas nogales, kuras bija ie-
priekš organizētas un izplānotas, 
kā arī saņemt katram dalībniekam 
sagatavotus materiālus par Šveici, 
viesģimeņu plāniem u.c., kas atšķi-
rībā no Somijas bija rūpīgs žests, 
uzņemot dalībnieku savā valstī, Ta-
ču, neraugoties uz atšķirībām, iesa-
ku katram mazpulcēnam izbaudīt 
pieredzi, dzīvojot atšķirīgā vidē, 
uzzinot un piedzīvojot daudz jauna 
un aizraujoša, atpūšoties un no-
stiprinot valodas zināšanas,  turklāt 
par salīdzinoši nelielām izmak-
sām.

Neparedzami notikumi, lieliskas 
emocijas un pieredzes ir garantē-
tas.Tādēļ,     mazpulcēni, kad vēl, ja 
ne tagad?

                              Linda Kalvāne
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Augusta vidū Saldus novada 
Jaunlutriņos sapulcējās Mazpulku 
padomes pārstāvji, mazpulku vadī-
tāji un brīvprātīgie, lai domātu par 
būtiskiem jautājumiem Mazpulku 
attīstībai. Tikšanās laikā tika runāts 
par jaunās Mazpulku stratēģijas izs-
trādi 2015.-2020.gadam, par maz-
pulku struktūru, par sadarbību ar 
Latvijas Lauku konsultāciju cen-
triem un mazpulku rudens foru-
miem. Sarunas noritēja darba gru-
pās, detalizētu runājot par katru no 
jautājumiem.

Mazpulku stratēģijas darba grupa 
piedāvāja Mazpulku ilgtermiņa vīzijā 
ietvert, ka Latvijas Mazpulki ir visla-
bāk zināmā, vislielākā, prestižākā or-
ganizācija Latvijā, panākt, ka maz-
pulku vērtības zina katrs  cilvēks 
Latvijā, un Mazpulki būtu kā spēcīgs 
atbalsts bērniem un jauniešiem pie-
mērotas lauku vides attīstībā. Mēs 
vēlamies, lai nākotnē mazpulku va-
dītāju vidū apmēram 70% būtu gados 
jauni vadītāji, kuri bijuši mazpulcēni, 
un mazpulku vadītāji saņemtu atal-
gojumu vismaz ½ slodzes apmērā. 

Mazpulku stratēģijā tika nolemts 
pievērst uzmanību vairākiem virzie-
niem:

- uzlabot pasākumu piedāvājumu 
- izveidot pasākumu Mazpulku As-
niņiem, pasākumu Ziemas sezonā, 
pasākumu gada nominantiem un 
starptautiskās Mazpulku dienas svi-
nības;

- sakārtot Mazpulku centra darbī-
bu un kapacitāti – labiekārtot Maz-
pulku centru Saulesdārzā, nodroši-
nāt vismaz trīs stabili atalgotus dar-
biniekus birojāun radīt vienotu, 
skaidru vīziju par to, kas ir mazpul-
ki;

- sagatavot video rullīšus par to, 
kā kvalitatīvi veikt mazpulcēnu pie-
nākumus;

- rīkot pasākumus papildu ienā-
kumu gūšanai;

- sakārtot vecbiedru datu bāzi un 
sadarbības programmu;

- sarīkot Mazpulku dzimšanas 

Stratēģiski plānojam  
nākotni

dienas svinības uz Mazpulku ielas 
Jūrmalā, aktualizēt Mazpulku vēstu-
ri.

Jāpiebilst, ka stratēģija šobrīd tiek 
izstrādāta, un labvēlīgā rezultātā tā 
tiks prezentēta 2015.gada Mazpulku 
konferencē.

Mazpulku struktūras darba gru-
pas ietvaros tika nolemts, ka 2015.
gada konferencē tiks piedāvāti Statū-
tu grozījumi, kas paredzēs turpmāk 
Mazpulku padomē ievēlēt 9 pado-
mes locekļus līdzšinējo 15 vietā. De-
viņi padomes locekļi ietvertu noteik-
tas darbības jomas: priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks -  atbildīgi 
par darba metodiku un projektu fi-
nansējuma piesaisti, sadarbību ar 
valsts institūcijām un citām organi-
zācijām; atbildīgie par reģioniem - 
aktivizē mazpulku darbu reģionos, 
rīkojot apmācības vadītājiem un 
bērniem, katru gadu citā reģionā no-
tiek Lielā mazpulku nometne; atbil-
dīgais par brīvprātīgo darbu-  atbild 
par brīvprātīgo piesaisti un apmācī-
bu un sadarbību ar bijušajiem maz-
pulcēniem; atbildīgais par finanšu 
piesaisti - rūpējas par sadarbību ar 
uzņēmumiem un sponsoriem, zie-
dotājiem;   atbildīgais par starptau-
tisko sadarbību - atbild par starptau-
tisko projektu un apmācību nodroši-
nāšanu. 

Darba grupa sadarbībai ar Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības 
centru ierosināja septembra laikā 
lūgt LLKC atbalstu šādām jomām 
nākamajam gadam:

- individuālo projektu darba burt-
nīcu izstrādei;

- prioritāro projektu sēklu iegā-
dei;

- biznesa apmācību semināriem 
mazpulcēniem visos reģiono;

- mācību dārza ierīkošanai Sau-
lesdārzā;

- mācību-prakšu saimniecību iz-
veidei, rīkojot praktiskas nodarbības 
reālā zemnieku saimniecībā;

- vadītāju apmācībām un piere-
dzes apmaiņām. 

Tāpat  arī lūgt LLKC iesaistīt Maz-
pulku pārstāvjus diskusijās par lauku 
attīstību un lauku jaunatni, nodroši-
nāt konsultantus mazpulcēnu priori-
tārajiem projektiem un nodrošināt 
LLKC speciālistu līdzdalību mazpul-
cēnu projektu vērtēšanā rudenī. Sva-
rīgi arī LLKC darbiniekiem likt uz-
svaru sadarbībai ar Mazpulkiem 
vietējā līmenī. Laika gaitā arī varētu 
tikt apspriests mehānisms mazpulku 
vadītāju darba apmaksai saistībā ar 
veikto darbu lauku jaunatnes izglīto-
šanā saimniekošanai laukos.

Rudens forumu darba grupas ie-
tvaros diskusiju dalībnieki vienojās, 
ka jāturpina jau iepriekšējos gados 
aizsāktie mazpulcēnu tirdziņi, kas 
iespēju robežās var tikt papildināti ar 
brīvo skatuvi, kur mazpulcēni var 
uzstāties ar saviem radošajiem 
priekšnesumiem, kā arī var veidot 
instalāciju konkursu mazpulkiem. 
Aizstāvēšanas sadaļā jāatjauno maz-
pulku vadītāju pārstāvniecība žūrijā 
– žūrijas sastāvs labākajā gadījumā 
varētu būt: 1 brīvprātīgais, 2 vadītāji 
(arī citu reģionu), 1 LLKC, 1 lauk-
saimnieks. 

Iespēju robežās mazpulcēni, aiz-
stāvot projektus, jāsadala arī pēc 
projekta pakāpes, ne tikai pēc darbī-
bas nozares. Bez sertifikātiem jāiz-
sniedz arī I, II un III vietas diplomi. 
Pārējā foruma uzbūve plānota līdzī-
ga kā iepriekšējos gados – papildinot 
aizstāvēšanu ar radošām un izzino-
šās aktivitātēm vai pārgājieniem. Uz 
rudens forumiem var doties arī jau-
nie mazpulku vadītāji, kuri mazpul-
ku vada pirmo gadu, taču bērniem, 
kuri nav izstrādājuši projektus, nav 
vēlams piedalīties forumos, jo, neiz-
protot projektu būtību, forumi var 
šķist garlaicīgi un nesaprotami.

Darba grupa arī ierosina biznesa 
projektu „Viena maza latvju pupa” 
noslēgumu rīkot pēc rudens foru-
miem, kad pupiņas būs izžuvušas un 
paši bērni tās varēs nodot z/s  „Ezer-
kauliņi” atbilstošā noformējumā.

                                Randa Medne

Vijciema mazpulcēni katrs iz-
vēlējies savai sirdij tīkamāko tē-
mu. Liela piekrišana ir sliekkom-
posta BioEC piedāvātajam pro-
jektam „Mans dzīvais dārzs”. Šajā 
projektā audzē un pēta dažādu 
dārzeņu un puķu augšanas attīstī-
bu 10 mazpulcēni -  Amanda 
Oleksa, Samanta Keiša, Sabīne 
Lotiņa, Ilva Lāce, Viktorija Hāne, 
Nauris Pakalns, Daumants Lei-
manis, Kristers Lācis, Raivis Ge-
kišs, Aris Gekišs. Interesanta bija  
iespēja 3. maijā apmeklēt seminā-

ru Engures novadā un tuvāk iepa-
zīties ar sliekkomposta ražošanu. 

Iespēju audzēt cūku pupas un 
nopelnīt, piedaloties projektā „Vie-
na maza latvju pupa”, izvēlējās trīs 
mazpulcēni - Artis Ozoliņš, Orlan-
do Hāns un Sabīne Lotiņa.

Santa Vīnupe ļoti priecājas par 
iespēju audzēt lilijas, tāpēc izvēlē-
jās projektu “Mana liliju dobe”.

Eva Melbārde un Laura Pakalna 
ļoti aktīvi iesaistījās Sorosa fonda 
atbalstītajā projektā Vijciema maz-
pulkā, tāpēc izvēlējās apkopot un 

sakārtot materiālus un uzrakstīt 
grupas projektu „Mazpulcēnu ie-
spējas ražot un tirgot”.

Zēniem Ričardam Ragžem un 
Jānim Gekišam patīk darboties ar 
tehniku, tāpēc viņu projekti saistās 
ar tās izpēti. 

Nu klāt rudens, kad jānovērtē 
un jāprot arī citiem parādīt savu 
padarīto darbu. Lai visiem - gan 
vijciemiešiem, gan citiem mazpul-
cēniem veicas Rudens forumos! 

Anita Lotiņa, Vijciema 
mazpulka vadītāja

Vijciemā topā  
“Mans dzīvais dārzs”

Tev patīk dzīvot laukos?Tu vēlies 
darīt laukos savu sapņu darbu? Tu 
esi gatavs attīstīt sevi? 15-20 gadus 
veci jaunieši, kuri ir vai ir bijuši 
mazpulcēni un vēlas nākotni saistīt 
ar dzīvi laukos,tika aicināti piedalī-
ties Mazpulku jauno līderu forumā, 
kas norisinājās  10.-11.maijā  Rām-
avas muižā.

Tā laikā jaunieši attīstīja savas lī-
deru dotības. Pirmajā dienā maz-
pulcēni iepazinās ar Latvijas lauku 
attīstības programmu 2014.-2020.
gadam, vēlāk strādāja kopā ar perso-
nīgās izaugsmes treneriem Aivaru 
Lasmani un Ati Ķeņģi. Ata nodarbī-
bās jaunieši apzinājās līderiem ne-
pieciešamās īpašības, strādāja ar sa-
vu personīgo mērķu izvirzīšanu un 
attīstīšanu, savukārt Aivara nodar-
bībā „Es un lauki – resursi līdera iz-
augsmei” foruma dalībnieki izzināja 
gan savu iekšējo, gan ārējo resursu 
daudzveidību, radīja savu uzņēmu-
mu idejas un apzinājās, pie kā vi-
ņiem jāstrādā, lai sasniegtu savus 
sapņus. 

Pirmās dienas vakara daļa bija ļo-
ti izaicinoša, jo visiem foruma dalīb-
niekiem bija jāpiedalās NEtalantu 
šovā jeb – īsā laikā jāapgūst kāda 
jauna prasme, kuru vēlāk demons-
trēt koncertā. Koncerta vadītāju lo-

mās iejutās meitenes no Džūkstes 
mazpulka, un šova priekšnesumi bi-
ja ļoti daudzveidīgi. Puiši sešrocīgi 
spēlēja skaņdarbu uz klavierēm, bija 
dzirdams bītbokss, dziesmas latviski 
un angliski, skatāmas līnijdejas, pre-
zentācija par Mazpulkiem latgaliešu 
valodā, zīmējumi ar kreiso roku, iz-
glītojošas lekcijas par izsargāšanos 
un vēl citi priekšnesumi, kas bija ga-
na izaicinoši katram NEtalantu šova 
dalībniekam. NEtalantu šovu vērtēja 
„Rīga 2014” Kultūras vasarnīcas na-
matēvs Kozmens (Mārtiņš Kozlovs-
kis) un Anda Jēkabsone – Mazpulku 
ilggadējā brīvprātīgo kluba dalībnie-
ce. 

Otrajā dienā foruma dalībnieki 
izvērtēja biedrību „Latvijas Mazpul-
ki”, izzināja biedrības vēsturi un ra-
dīja Mazpulku nākotnes vīzijas, ku-
ras tika prezentētas pavisam nepa-
rastās vietās – uz parka tiltiņa, uz 
malkas kaudzes, pa Rāmavas-Dep-
kina muižas logiem un pat vietējā 
veikalā. Visbeidzot jaunie līderi ti-
kās ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Lauku attīstības 
nodaļas vadītāju Initu Krivašonoku, 
kas jauniešiem stāstīja par to, kur ie-
gūt izglītību un resursus savas uzņē-
mējdarbības attīstīšanai laukos. Fo-
ruma noslēgumā jaunieši izveidoja 
savas iedvesmas grāmatas, ka viņiem 
noderēs turpmāk savu mērķu sa-
sniegšanā.

Zane Šteinberga

Jaunais līderis laukos
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16. līdz 20. jūnijam, Alūksnes 
novada Liepnas vidusskolā norisi-
nājās mazpulcēnu vasaras nomet-
ne “Mazpulcēni - savas zemes 
saimnieki”. Nometnē piedalījās tu-
vējās apkaimes čaklie mazpulcēni 
un mazpulku vadītāji. 

Spītējot laika apstākļiem, kas bi-
ja netipiski vasarai, mazpulcēni ak-
tīvi darbojās nometnē paredzētajās 
aktivitātēs. Notika dažādas radošās 
nodarbības, kurās bērni apguva, 
piemēram, dekupāžas mākslu, ke-
ramiku, auduma ziedu darināša-
nu.

Vietējās apkārtnes iepazīšanai 
un komandu saliedēšanai tika or-
ganizēts pārgājiens uz vietējo brie-
žu audzētavu, orientēšanās stafetes 

un ekskursija tuvējā muzejā.  
Nometnes noslēgumam bērni ga-
tavoja labdarības koncertu, kurā 
piedalījās ikviens nometnes dalīb-
nieks. Koncerts norisinājās Liep-
nas kultūras namā, un klausītāju 
rindas veidoja vietējie iedzīvotāji, 
bērnu vecāki un draugi. Pēc kon-
certa apmeklētājiem bija iespēja 
apmeklēt bērnu veidotu izstādi, 
kurā bija izvietoti visas nedēļas lai-
kā tapušie mākslas darbi.  
     Šo nedēļu mazpulcēni aizvadī-
ja, veidojot kontaktus un stiprinot 
komandas ar citiem mazpulcē-
niem, radoši strādājot un kopīgi 
atpūšoties.

Justīne Fišere, nometnes 
brīvprātīgā no Rīgas klubiņa

 No 2. līdz 6. jūnijam Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centra brīvā lai-
ka pavadīšanas klubiņā “Smaids” 
notika bērnu un jauniešu dienas va-
saras nometne “Iepako, izpako un 
šķiro!”. Šī projekta 75% līdzfinansē-
tājs ir Latvijas Vides aizsardzības 
fonds un Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba. Nometne dalībniekiem bija bez 
dalības maksas. Mērķauditorija: Jē-
kabpils BJC mazpulka dalībnieki un 
jaunie vides draugi 9-15 gadu  vecu-
mā. Nometnē piedalījās 20 dalīb-
nieki no Salas vidusskolas, Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils pamat-
skolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un 
Ābeļu pamatskolas.

 Dalībnieki dažādās aktivitātēs ie-
pazinās ar mājsaimniecību atkritumu 
veidiem, šķirošanas nepieciešamību 
ikdienā un to apsaimniekošanu Jē-
kabpils pilsētā; darbojās  radošās 
darbnīcās - “Šķiro nākotnei!” - dažā-
dās tehnikās veidoja plakātus, “Mēs 
iepakojam nākotnei!” -  izstrādāja 
Latvijā ražotiem jauniem produk-
tiem iepakojumus, “Atkritumu pār-
vērtības!” - no mājsaimniecību atkri-
tumiem darināja dažādas mājsaim-
niecībā noderīgas un nepieciešamas 
lietas. 

Nometnes laikā tika veikts pētī-
jums “Atkritumi un to samazināšanas 
iespējas mājsaimniecībās” un apmē-

ram 200 Jēkabpils iedzīvotāju anke-
tēšana par atkritumu apsaimniekoša-
nu pilsētā. Aizpildītās anketas tika 
nodotas SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, 
kur arī pēc projekta būs apskatāmi 
bērnu radītie plakāti, kas mudina pil-
sētas iedzīvotājus šķirot atkritumus. 

 Visvairāk bērniem patika mācību 
ekskursijas uz atkritumu pārstrādes 
uzņēmumu “Dziļā vāda”, SIA “Vidus-
daugavas SPAAO” sadzīves atkritu-
mu poligonu, Jēkabpils dzīvnieku 
patversmi un kokaudzētavu “Meža 
rasas”. 

  6. jūnijā Jēkabpils BJC zālē notika 
projekta noslēguma pasākums un   
tikšanās ar dabas draugu Ezīti Josti-
ņu un biedrības “Latvijas Zaļā Josta”  
valdes priekšsēdētāju Velgu Vilciņu. 
Ezītis Jostiņš ar dažādām aktivitātēm 
nostiprināja bērniem nometnē iegū-
tās zināšanās par atkritumu apsaim-
niekošanu. Vislielāko sajūsmu radīja 
aktivitātes ar sporta elementiem. Pie 
pārsteiguma dāvaniņām tika ātrākie, 
gudrākie un izveicīgākie dalībnieki.

 Šo pasākumu bagātināja izstāde 
no  nometnes laikā tapušajiem dar-
biem dažādās aktivitātēs un apkopoti 
metodiskie materiāli pedagogiem, ko 
varēs izmantot turpmākajā darbā  ik-
viens interesents.

Nometnes apkopojošajā daļā katrs 
tās dalībnieks saņēma pārsteigumu 
-kopīgu foto rāmītī ar uzrakstu „Ie-
pako, izpako un šķiro!”. Smaidus bēr-
nos izraisīja nometnes prezentācijas 
materiāls, kad katrs varēja sevi redzēt 
dažādās nometnes aktivitātēs.

 Nometnes vadītāja Sandra Utinā-
ne teica: „Šī bija gudrā nometne!”. Un 
tam piebalsoja arī dalībnieki un ve-
cāki, kuri bija ieradušies uz šo pasā-
kumu, cītīgi sekoja bērnu aktivitātēm 
nometnes laikā.

Lūk, ko nometnes izvērtējumā da-
lībnieki raksta.

Linda:„Man patika, ka visi bija 
draudzīgi, nestrīdējās. Vēl man pati-
ka darbnīcas. ” 

Silvija: „Man patika Ezītis Jostiņš, 
un šī nometne bija izdevusies.”  

Judīte: „Man šajā nometnē patika 
viss, bija ļoti jautri un interesanti. ” 

Elizabete: „Daudz ko uzzināju, kas 
man noderēs. ” 

Jūlija: „Man šajā nometnē patika 
visi darbi, ko mēs darījām kopā.  Man 
ļoti patika braukt ekskursijās. Vēl bija 
ļoti garšīgas pusdienas.” 

Alvis: „Man patika Ezītis Jostiņš 
un mīļas skolotājas. ” 

Milana:„Man ļoti patika, ko mums 
stāstīja atkritumu šķirotavā.”  

Alise: „Man patika viss, īpaši sko-
lotāji. Patika atmosfēra. ” 

 Nometnes dalībnieki izteica ietei-
kums nākošā gada nometnei. Vairāk 
tika nosauktas nometnes tēmas  par 
drošību, augiem, puķēm, dabu, put-
niem, mežu, ūdeni, transportu 
u.c.dzīvniekiem, bet galvenais, lai 
nometnē darbotos tās pašas skolotā-
jas. Projekta noslēgumā pie tējas ta-
ses un kliņģera izskanēja novēlējums: 
„Tiksimies nākošajā gadā!”

Sandra Āriņa, Jēkabpils BJC 
mazpulka vadītāja

Iepako, izpako un šķiro!

Džūkstes mazpulka vasaras sko-
lu, kā jau katru gadu, rīkojām sko-
lotājas Gundegas mājās “Geidās”. 
Sagaidījām visus un devāmies pār-
gājienā uz Lesteni. Pa ceļam vei-
cām fenoloģiskos novērojumus 
projektam “Gadalaiki.lv”. Apskatī-
jām baznīcu, Lestenes Kara muze-
ju un Latviešu leģionāru kapus.

 Tad devāmies atpakaļ uz “Gei-
dām”. Pa ceļam iegājām veikalā, 
nopirkām vēl vakariņām nepiecie-
šamo, kā arī gardumus, ko paši vē-
lējāmies.  Kad atnācām, ķērāmies 

pie vakariņu gatavošanas. 
Pēc maltītes bija uzdevums, ku-

ru sauca “Lidola”. Četrās baltās la-
pās bija jāietin ola tā, lai tā nesa-
plīstu, metot to no kūtsaugšas. Pēc 
tam gatavojām maziņu sadziedāša-
nās koncertu. Pusnaktī gājām paš-
gatavotā nakts trasītē. Pēc nakts 
trasītes bija sagatavota pirts. Pēc 
kārtīgas pirts gan bijām noguruši, 
tāpēc gājām gulēt. Tā pagāja mūsu 
pirmā diena. 

Pamodāmies, izvingrojāmies, 
paēdām brokastis un tad ķērāmies 

pie darba. Palīdzējām skolotājai 
sagatavoties ziemai - krāmējām 
malku. Pēc tam  mēs pildījām uz-
devumu, kuru bija sagatavojusi 
skolotāja, novērojām augus. Pus-
dienās gatavojām auksto zupu.

Pirms došanās mājupceļā spēlē-
jām dažādas spēles. Tad izrunājām 
visu, ko bijām darījuši, taisījām lie-
lo “Big hug” un pēc tam laimīgi 
devāmies mājas.
Elīna Grasmane, Liāna Borščevs-

ka, Evija Strautmane, 307. 
Džūkstes mazpulks

Vasaras skola pie Gundegas

Mēs – savas  
zemes saimnieki
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6.-7. septembrī  Latgales un Vi-
dzemes mazpulku vadītāji devās 
pieredzes apmaiņas braucienā  pie 
Zemgales mazpulkiem, kur Kārļa 
Ulmaņa dzimtajās mājās  „Pikšās” 
satikās ar Zemgales un Kurzemes 
mazpulku vadītājiem.

Pie Salaspils Nacionālā Botānis-
kā dārza, kas ir īpaši aizsargājama 
teritorija, mūs sagaidīja vienmēr 
smaidīgā un darbīgā Latvijas Maz-
pulku  padomes priekšsēdētāja 
Randa Medne.  Iepazināmies ar 
lielāko augu kolekciju Baltijā un 
vienu no lielākajiem dendrārijiem 
Ziemeļaustrumeiropā. Prieku sa-
gādāja  ziedošās, cēlās atvasaras 
karalienes – dālijas. Aplūkojām 
327 krāšņo ziedu šķirnes, tostarp 
105 Latvijā izveidotās.

Vērojam, kā  drīzai nodošanai 
tuvojas  jauno, moderno oranžēri-
ju celtniecība. Apmēram 3000 
kvadrātmetros iecerēts ērtāk izvie-
tot gan pašreizējo oranžēriju au-
gus, gan citas augu kolekcijas, kā 
arī uzņemt uz Latvijas robežas aiz-
turētās reto un apdraudēto augu 
sugas, kuru pārvietošanu regulē 
Vašingtonas konvencija. Kā atmi-

ņu no šīs skaistās vietas daudzi no 
mums iegādājās dekoratīvos au-
gus.

Jūrmalā viesojāmies Bulduru 
dārzkopības vidusskolas jaunajās, 
modernajās mācību siltumnīcās. 
Paldies par interesanto stāstījumu 
Ilzei Briģei!

Ar Asaru mazpulka un Jūrma-
las Bērnu un jauniešu interešu 
centra aktivitātēm mūs iepazīsti-
nāja Asaru mazpulka vadītāja Vi-
vita Mūrniece un centra direktore 
Evija Majore.  Ar interesi vērojam 
video un debatējam par jauniešu 
aktivitātēm. Kauguru jūrmalā iz-
smaržojām jūras gaisu un ūdeni, 
ar prieku lēcām gaisā -  tuvāk sau-
lītei, kā mūsu mazpulcēni!

Pievakarē bijām jau pie Džūkstes 
mazpulka dalībniekiem un viņu 
vadītājas, z/s Geidas saimnieces 
Gundegas Jēkabsones. Iepazinām 
permakultūras principus. Prieks, 
ka Džūkstes mazpulkam ir tik ko-
losāla aktivitāšu vieta, kur bieži 
viesojas arī ārzemju mazpulku da-
lībnieki. Paldies Gundegai  un 
mazpulka dalībniecēm arī par eks-
kursiju uz Lestenes Brāļu kapiem!

Ar  saulītes rietu iebraucām  
nakšņošanas vietā Penkulē. Te 
Staļģenes mazpulka vadītājas An-
das Skrupskas vadībā Penkules 
mazpulka darba telpās  izgatavo-
jām naksniņu galdam skaistus de-
korus no sūnām un rozēm, kā arī 
magnētiņus ar sev mīļiem orna-
mentiem. Penkules mazpulku va-
dītāja llze Jansone un mazpulka 
dalībnieks Matīss iepazīstināja ar 
savu darbu. Paldies! Bija mīļi sir-
snīgi un silti! 

Septītā septembra rīts mūs ie-
priecināja ar saules stariem. Rīta 
rasā spīguļoja mūsu nākošā apska-
tes objekta-  „Rūķīšu tējas” ārst-
niecisko augu lauki. Šī zemnieku 
saimniecība ir viena no lielākajām 
Latvijā izaudzēto ārstniecības au-
gu ražotājām. Paldies Robertam 
un Raimodam Lignickiem!

Tālāk mūsu kopīgais ceļš veda 
uz ikgadējo Kārļa Ulmaņa jubile-
jas pasākumu Bērzes pagasta Pik-
šās, kas šoruden mazpulkiem aiz-
ritēja savas organizācijas 85 gadu 
jubilejas zīmē.

Spodra Purviņa, LM 
brīvprātīgā darba veicēja

Latgalieši Zemgalē

Vērtīgā tikšanās
Pavasaris ir aktīvs darba laiks vi-

siem mazpulcēniem. Tiek izvēlēta 
projekta darba tēma, lai vasaras mē-
nešos varētu cītīgi strādāt, jo rudens 
pusē ražās skatē vajadzēs pastāstīt 
un parādīt paveikto. Lai veiksmīgāk 
noritētu darbs, maija nogalē Anne-
nieku mazpulkā sagaidījām ciemi-
ņus. Pie mums viesojās Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra 
Dobeles konsultāciju biroja speciā-
listes Ilga Šteinmane un Elga Ginte-
re. 

Mazpulcēni aktīvi iesaistījās saru-
nā par lauku darbu secību labas 
graudaugu ražas ieguvē. Daudz inte-
resanta par lopkopības nozari pa-
stāstīja Elga Gintere. Turpmāk ik-
viens zinās, kā mājas apstākļos pavi-
sam vienkārši noteikt olas svaigumu, 
kā atšķirt un pazīt pīļu, tītaru, zoss 
un paipalu olas , cik sver tikko pie-
dzimis sivēntiņš, cik daudz vilnas 
var nocirpt no vienas aitas. Ne visi 
vēlējās pagaršot vārītas paipalu olas, 
bet degustētāji atzina, ka ļoti gardas.

Visi  mazpulcēni aktīvi darbojās 
praktiskajās nodarbībās par dārzeņu 
un lopbarības augu sēklu atpazīša-
nu, tika noteiktas arī graudaugu sēk-
las un katras labības pārstrādes pro-
dukti. Visnepazīstamākās daudziem 
likās grūbas, jo šī izstrādājuma nav 

ģimenes ēdienkartē. Aizrautīgi nori-
sinājās viktorīna par visu dzirdēto. 
Pareizākās atbildes bija tiem audzēk-
ņiem, kuru ģimenēm ir zemnieku 
saimniecības, kuri paši aktīvi pieda-
lās lauku darbos un mājlopu kopša-
nā.

Patīkamu pārsteigumu mazpul-
cēniem sagādāja „Dobeles Dzirnav-
nieks”, kas dāvāja savus ražojumus 
loterijai bērniem. Patiess prieks sta-
roja skolēnu acīs, jo katra mazpulcē-
na ģimene savā maltītē varēs pagata-
vot kādu uzņēmuma izstrādājumu - 
gardu biezputru, makaronus vai iz-
cept kēksu.

Katrs piemiņai saņēma arī kon-
sultāciju biroja dāvātu īpašu pild-
spalvu, kas gatavota no dabas mate-
riāliem. Bērni izteica vēlēšanos pa-
šiem ciemoties Dobeles ražošanas 
uzņēmumā, lai vērotu, kā top veselī-
gā produkcija.

Tā kā daudzās ģimenēs vairs ne-
audzē mājlopus, derīgi būtu apmek-
lēt arī moderno liellopu fermu saim-
niecībā „Vecauce” ,kur govis slauc 
”robots”.

Laiks pagāja nemanot un visi 
mazpulcēni atzina - bija vērtīga pēc-
pusdiena!

Inta Balčūna, 485.Annenieku 
mazpulka vadītāja

Kā jau zināms, šis Latvijas Maz-
pulkiem tika pasludināts par „Labo 
darbu gadu”. Un tā, Stiprās veselības 
mēnešu ietvaros Latvijas Mazpulku 
Rīgas klubiņš un 654. Lapmežciema 
mazpulks aicināja visus mazpulcē-
nus, to vadītājus un veselīga dzīves-
veida piekritējus pulcēties uz ikga-
dējām „Latvijas Mazpulku” sporta 
spēlēm – „Zaļais starts”.

Šoreiz dalībniekus no visas Latvi-
jas vienkopus pulcēja plašais Lap-
mežciema pamatskolas stadions un 
tā apkaime. Sporta spēļu organizē-
šanā bija iesaistīti gan vietējie skolo-
tāji, gan skolēni, gan Mazpulku Rī-
gas klubiņš tiesnešu lomā.

300 mazpulcēni no 54 mazpul-
kiem, sadalīti trīs dažādās vecumu 
grupās, sacentās ar mērķi populari-
zēt sportiska, veselīga un videi drau-
dzīga dzīvesveida tradīcijas lauku 
jauniešu vidū. Spēkiem varēja mēro-

Zaļais starts 2014 – Lapmežciemā

ties gan komandas savā starpā, gan 
katrs mazpulcēns individuālajās dis-
ciplīnās.

Tradicionālie sporta veidi, kā fut-
bols, basketbols, mijās ar dažāda 
veida atraktīvām aktivitātēm. Maz-
pulcēniem nācās ne tikai stumt vie-
nam otru ķerrā, bet arī skriet pa 
piejūras kāpām ar smilšu maisiem 

nestuvēs, slēpot ar koka slēpēm un 
sekot vietējo zemessargu norādēm.

Viens no gaidītākajiem gada pa-
sākumiem bija ierasti auksta, taču 
piedzīvojumiem bagāta diena, kad 
ikvienam bija iespēja pierādīt savu 
veiklību un spēku.

Ieva Brikmane, Latvijas 
Mazpulku Rīgas klubiņš
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    Jau trešo gadu “Latvijas Mobilais 
Telefons” sadarbībā ar Latvijas paš-
valdībām pilsētu iedzīvotājiem un 
iedzīvotāju grupām, kuri vēlas ar 
idejām un projektiem piedalīties 
savas pilsētas attīstībā, piedāvāja 
iespēju piedalīties projektā “LMT 
Latvijai”. Šogad “LMT Latvijai” 
piedalās astoņas pilsētas - Talsi, 
Tukums, Preiļi, Saldus, Bauska, Lī-
vāni, Ogre un Valka. Mērķis ir vei-
cināt sabiedrisko dzīvi Latvijas pil-
sētās un atbalstīt privātpersonu, 
juridisku personu un nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas pilsētu sa-
biedriskās dzīves izaugsmei.
    Ar LMT atbalstu Saldus novadā 
Lutriņu mazpulkā  tiek realizēts 
nozīmīgs projekts “Trušmīļu sko-
la”. Projekta mērķis ir popularizēt 
Lutriņu mazpulka trušmīļu darbu 
un iepazīstināt bērnus, jauniešus, 
pieaugušos ar šķirnes trušu audzē-
šanu, iekārtojot mūsdienu prasī-
bām atbilstošu tūrisma objektu 
Lutriņu pagasta “Kļavās”, lai bērnus 
un jauniešus izglītotu, radītu iz-
pratni par dzīvniekiem un dažā-
dām trušu šķirnēm.  11.jūnijā Sal-
dus novada domē norisinājās svi-
nīga apbalvošanas ceremonija, ku-
ras laikā tika paziņoti četri “Latvijas 
Mobilā Telefona”(LMT) projekta 
“LMT Latvijai” konkursa uzvarētā-
ji. Un to skaitā ir arī Lutriņu maz-
pulks ar projektu “Trušmīļu skola”! 
Apbalvošanas ceremonijā piedalī-
jās LMT prezidents Juris Binde, 
Saldus novada domes priekšsēdē-
tāja Indra Rassa, LMT klientu cen-
tra “Liepāja” vadītāja Liene Dom-
brovska un projekta finālisti. Pal-
dies visiem mazpulcēniem, vadītā-
jām , LŠTAA, draugiem un draugu 
draugiem par atbalstu! Gaidām 

ciemos jūs visus!
    Pavasarī Agnese, Ansis un es bi-
jām ielūgti uz pieredzes apmaiņu 
Bavārijā, Šveinfurtē.Bet 
no 29.augusta līdz 1.septembrim 
Lutriņu mazpulks uzņēma tālus 
ciemiņus - skolotājus no Bavārijas. 
Montesori skolas direktoram Frd-
riham Kuehhornam ļoti patika Ai-
vitas, Agneses un Anša  izaudzētie 
truši. Viņš ir arī trušu eksperts Ba-
vārijā, tāpēc  novērtēja trušus, ku-
rus mazpulcēni vedīs uz Rāmavu 
oktobrī. Vērtējums no viņa puses 
bija augsts.  Viņš priecājās  par mū-
su veiksmi – LMT atbalstīto  pro-
jektu. 
    Viesus iepazīstinājām ar Rīgu, 
Tērveti, Rundāles pili, Jelgavu. Bija 
iespēja paskatīties Jelgavā  Medus 
un maizes svētkus, piena paku re-
gati. Izvizinājām viņus ar kuģīti pa 
Lielupi. Lielu paldies saku Sanitai 
un Dzintaram Slokiem par atbalstu 
šim izbraucienam ar kuģīti! Vācu 
draugi bija sajūsmā. Parādījām arī 
Kuldīgu, Ventspili. Viesiem ļoti pa-
tīka mūsu Latvijas daba, pilsētas. 
Iepazīstinājām viņus arī ar maz-
pulcēnu darbu Lutriņos un pastās-
tījām, ko dara citi mazpulki Latvijā. 
1. septembrī viesi pabija Lutriņu 
pamatskolā uz 1. septembra pasā-
kumu. Ciemiņus aizvedām uz Sal-
dus Pārtikas kombinātu, kur varēja 
vērot, kā gatavo konfektes un, pro-
tams, pagaršot Saldus “Gotiņas”.  
Šīs četras dienas aizskrēja nema-
not, visi bijām tik ļoti laimīgi. Bet 
ar to jau viss nebeidzas. Turpinā-
sim sadarboties projektā ar vācu 
bērniem - apmainīsimies pieredzē 
par savu tautu  tradīcijām utt. 

            Gunta Romule, Lutriņu 
mazpulka vadītāja 

Mēs to paveicām!

Katru trešdienu uz lauka
 Visu vasaru gandrīz katru treš-

dienu Padures mazpulcēni cītīgi 
aprūpēja pašu stādītos un sētos la-
bumus savā zemītē. 

 Jau trešo gadu turpinās projekts 
„ Mūsu zeme”, kad zemnieku saim-
niecība „Upeskalni” ierādīja lauku, 
kurā bērni kopā ar vadītāju Vigru 
Leismani var gan eksperimentēt, 
gan izaudzēt kārtīgu ražu, ko rādīt 
mazpulku organizācijas rīkotos sa-
ietos un dot arī Kuldīgas zupas vir-
tuvei. 

„Lauks ir liels, bet arī darbinie-
ku daudz. Kopā te darbojas ap 20 
mazpulcēnu: gan Kuldīgas Alter-
natīvās sākumskolas Padures filiā-
les audzēkņi, gan lielās meitenes, 
kas mūsu skolu jau pabeigušas un 
turpina mācīties citur. Nākt šurp 
neviens nespiež, bērni paši uzņē-
mušies atbildību,” saka V. Leisma-
ne un priecājas, ka raža šogad pa-
devusies laba. Kopā ar mazpulcē-
niem viņa uzskaita, ka zemītē aug 
cūku pupas, sīpoli, burkāni, pupi-
ņas, kāļi, bietes, dilles un dālijas.

„Ražu atkal dosim zupas virtu-
vei, brauksim uz Hercoga Jēkaba 
tirgu. Cūku pupas audzējam Padu-
res klētij, kad notiks apkūlību bal-
le. Zupas virtuvei sūtījām  maisu ar 
dillēm. Pērn nebijām tās iesējuši, 
bet pavārītes prasīja, kur zaļumi,” 
V. Leismane rāda, ka raža aug labi, 
tomēr zemīte prasās pēc mēsloju-
ma. „Rudenī taisīsim mēslu talku, 
palīgā nāks arī vecāki. Ar „Upe-
skalniem” jau esam sarunājuši, 
mēslus mums iedos, bet uzvest ar 

ārdītāju te nav viegli, tādēļ kliedē-
sim paši.”

 Skolotājas priecājas, ka mazie 
padurnieki ir čakli strādātāji. Jau 
astoņos no rīta viņi ir uz lauka, bet 
ap desmitiem lielākie darbi padarī-
ti. Tad var doties uz skolu un pie-
dalīties dažādās aktivitātēs. 23.jūli-
jā bērni pie kuldīdznieces Anitas 
Sīles mācījās filcēt glezniņas. Ne-
dēļu iepriekš taisīti lukturīši un zī-
mētas pupas. „Sadarbībā ar Pūres 
Dārzkopības pētījumu centru 
mums ir projekts cūku pupu au-
dzēšanā. 1. augustā seši mazākie 
mazpulcēni brauca uz Pūri mācī-
ties. Bērniem arī mājās ir darba 
pilnas rokas, katram savi individu-
ālie projekti. Piemēram, māsiņas 
Amanda un Irisa Stonkutes audzē 
20 trušus. Paulai Freimanei ir dien-
ziedes, tās gan pērnajā ziemā pa-
matīgi izsalušas, bet meitene nepa-
dodas. Daudzi audzē sīpolus. Emīls 
Lauris dzīvo Zlēkās, bet mācās 
mūsu skolā. Katru trešdienu vecā-
ki viņu atved, mājās puisis vēl arī 
gāja mellenēs, pelnīja naudiņu. 
Deviņgadīgā Sendija Grīniņa mā-
cās ravēt. Mamma sākumā bija uz-
traukusies, bet iznāk ļoti labi.”

Kopš V. Leismanes vadītā bied-
rība „Padure” ieguvusi sabiedriskā 
labuma statusu, padurnieki vēl ak-
tīvāk iesaistās projektos un izman-
to katru izdevību. Šovasar saņē-
muši finansējumu no Ziedot.lv, tā-
dēļ mazpulcēniem katru trešdienu 
ir bagātīgas pusdienas no „Stabu-
radzes”. „Mums atved tādas porci-

jas, ka bērni pat visu apēst nespēj, 
bet, kad nostrādājas, tad ēstgriba ir 
laba.” Par projekta finansējumu 
mazpulcēniem nodrošināti arī da-
žādi nodarbību materiāli. Visas va-
saras garumā regulāri notika 13 
tikšanās, lai kopā strādātu, apgūtu 
jaunas prasmes, satiktos. 

Īpaši atmiņā paliekoša bija no-
metne “Darbs dara darītāju”, kas 
notika no 18.līdz 22.augustam. 
Piecas dienas un četras naktis pa-
gāja intensīvā darbā un aktivitātēs. 
Nometnes laikā tika novāktas cūku 
pupas un sīpoli, iekārtotas sporta 
aktivitāšu zonas, organizēti pasā-
kumi, spēles, sporta sacensības, 
ballītes, karnevāls, pankūku cepša-
na un daudzas citas aktivitātes. 
Trešdien nometnes dalībnieki de-
vās ekskursijā pa Kuldīgas novada 
Vārmes un Kabiles pagastiem. Vār-
mes pagastā apmeklēja arī z/s Bē-
tas, kur apskatīja lamas, kamieļus, 
savvaļas zirgus un govis. Tas bija 
aizraujošs un neaizmirstams pie-
dzīvojums. Kabiles pagastā izstai-
gāja Baltā Vilka taku Ozolu bioto-
pā un tikās ar mežzini Aivaru 
Bergmani.

Aktīvi turpinās sadarbība arī ar 
SIA Amazone. Jau otro gadu noti-
ka Vislatvijas mazpulcēnu salido-
jums. Tā sagatavošanā un plānoša-
nā iesaisījtās arī Padures mazpulks. 
Ir jau sagatavotas iestrādes arī tre-
šajam mazpulku salidojumam nā-
kamajā gadā. SIA Amazone atbals-
tīja mazpulku  ar transportu, lai 
spētu nokļūt biedrības “Latvijas 
Mazpulki” organizētajā seminārā 
Pūrē.

Izmantoti laikraksta  
„Kurzemes Vārds”materiāli

Šīs vasaras sākumā Latvijas 
Mazpulku mājaslapā ievēroju in-
formāciju par iespēju pieteikties 
“Jauno mazpulku vadītāju vasaras 
skolā”. Sākumā šim aicinājumam 
lielu uzmanību nepievērsu. Tomēr 
jūnijā, kad eksāmenu trakums bija 
jau pagaisis un izlaidums nosvi-
nēts, sāku saprast to, ka līdz ar 
skolas beigšanu manas gaitas Kār-
savas mazpulkā “Upe” kā mazpul-
cēnam ir beigušās. 

Mazpulka dalībniece esmu jau 
no 5.klases un tā vienkārši pēc 7 
piedzīvojumu bagātiem gadiem 
nevarēju pieļaut domu, ka nu vairs 
nebūšu. Sākumā lieliska šķita ide-
ja par pievienošanos “Rīgas klubi-
ņa” jauniešiem, bet tā kā par savu 
studiju vietu izvēlējos Rēzeknes 
Augstskolu, sapratu, ka pilnvērtīgi 
iesaistīties klubiņa darbībā man 
neizdosies (tomēr arī tur es cenšos 

padarboties). Tieši tāpēc arvien 
interesantāks šķita aicinājums pie-
teikties “Jauno mazpulku vadītāju 
vasaras skolā”. 

Pie lēmuma nenonācu ātri, pa-
visam aizmirsu par iesniegšanas 
termiņu un savu pieteikumu no-
sūtīju dienu vēlāk. Man paveicās 
– tiku pieņemta. Tad nu 26.jūnijā 
devos uz Saulesdārzu uz pirmo 
nodarbību, kas bija veltīta Maz-
pulku tradīcijām un vērtībām. Tā 
kā vienmēr esmu bijis cītīgs maz-
pulcēns,  biedrības Latvijas Maz-
pulki tradīcijas un vērtības nebija 
nekas svešs (par mazpulkiem vi-
dusskolā rakstīju arī zinātniski 
pētniecisko darbu), man šī nodar-
bība bija vairāk kā atkārtošana. 
Bet,  kā mēdz teikt, atkārtošana ir 
zināšanu māte. 

Pašā vasaras vidū devos uz nā-
kamo semināru. Šoreiz nodarbī-

Varbūt mēs vadīsim mazpulkus
bās uzzināju daudz jauna par lie-
tām, kas ir jādara mazpulka vadī-
tājam. Kā piesaistīt un, protams, 
noturēt bērnus mazpulkā, piesais-
tīt sponsorus un ziedotājus, veidot 
nodarbību plānu, rīkot pasākumus 
un reģistrēt mazpulku. Ļoti intere-
santi bija klausīties pieredzējušo 
mazpulku vadītāju stāstos par vi-
ņu darbību mazpulkā no pirma-
jām dienām līdz šodienai. Pateico-
ties jums, guvu daudz jaunu ideju, 
ko varēšu izmantot darbā mazpul-
kā. Un patiesībā jau izmantoju, jo 
kopā ar Kārsavas mazpulcēniem 
(aizvietoju mazpulka vadītāju) bi-
ju nometnē Pildā.

Jauno mazpulku vadītāju skola 
vēl nav beigusies, un pie apliecības 
par kursu beigšanu vēl neesmu ti-
kusi, jo priekšā vēl pēdējais semi-
nārs - izbrauciens uz Neretu. Taču 
drīz vien arī šī apliecība man būs 
rokā! Liels paldies par šādu iespē-
ju turpināt savas gaitas mazpulkā! 
Nu ko, mazpulku vadītāji, iespē-
jams, pavisam drīz es pievienošos 
jums ar savu mazpulcēnu bariņu! 
Gaidiet!

Linda  Pastare, topošā 
mazpulka vadītāja no Kārsavas
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Vēl viens ražens darbu gads jau 
gandrīz galā. Kārtējo reizi ar ganda-
rījumu varu teikt, kāds mums, Pū-
res Dārzkopības pētījumu centram 
(Pūres DPC), ir prieks sadarboties 
ar atraktīviem, zinātkāriem un 
mērķtiecīgiem mazpulcēniem. To 
neapšaubāmi pierādīja lielais pietei-
kumu skaits šā gada pavasarī – teju 
400 mazpulcēnu izteica vēlmi dar-
boties projektā „Audzēsim Latvijas 
cūku pupas!”, kur galvenais uzde-
vums bija iesēt cūku pupas no sev 
pieejamām pūra lādēm un veikt 
smalku to izpēti. 

Laika periodā no 2014. līdz 2017. 
gadam Pūres DPC ļoti aktīvi pieda-
lās projektā        „Ilgtspējīgu pākšau-
gu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde 
un to izmantošanas veicināšana  
proteīna nodrošināšanai Eiropā 
pārtikas un lopbarības ražošanā”. 
Šajā projektā apvienojušies 18 zi-
nātniskie institūti no 10 Eiropas Sa-

vienības valstīm. Projektā ir izstrā-
dātas vairākas darba paketes, kur 
ietverta arī vietējo ģenētisko resursu 
izpēte. Tā nu varam justies priecīgi, 
ka ir mazpulcēni, kas ļoti palīdz 
veikt šo misiju. Lai arī kopējā situā-
cija vēl nav apzināta, es ticu, ka re-
zultāts būs lielisks. 

Vasaras karstākajā laikā bija 
prieks uzņemt 30 cilvēku grupu no 
Ilzenes, Strautiņu, Padures, Virgas, 
Krotes, Mežgaļu mazpulka un Sau-
lesdārza, lai iepazītos ar mūsu cūku 
pupu lauku izmēģinājumiem. Mums 
ir izmēģinājumi, kur pupas aug kā 
starpkultūra starp sīpoliem, burkā-
niem, kāpostiem un zemenēm, lai 
izvērtētu, kāda varētu būtu šo tau-
riņziežu ietekme uz izvēlēto augu 
attīstību/ ražu un augsnes aktivitāti. 
Tāpat ir dažādu cūku pupu klonu 
salīdzinājumi. Nākamgad izvērtē-
sim arī tauriņziežu ietekmi uz pē-
caugiem. Darbu mums ir daudz un 

tik dažādi, ka visus nemaz nevar 
nosaukt.

 Iepazinušies ar izmēģinājumiem, 
cepām desiņas un piknikojām patī-
kamā ābeļdārza paēnā. Vēlāk mūsu 
ceļš veda uz Valsts Stendes graudau-
gu selekcijas institūtu. Tur mūs laip-
ni sagaidīja institūta direktore. Ar 
filmiņas palīdzību tikām iepazīsti-
nāti ar pašu institūtu un tā darbības 
virzieniem. Pēc tam izbraukājām 
dažādus graudaugu un pākšaugu iz-
mēģinājumu laukus un vērojām, kā 
ar mazo tehniku tiek novākti mazie 
izmēģinājumu lauciņi. 

Domāju, ka pēc tik izzinošas dar-
ba dienas un jauniem iespaidiem 
mazpulcēni varēja vēl azartiskāk 
pievērsties saviem projektiņiem.

Ar nepacietību gaidu forumus, 
lai varētu iepazīties ar projektiem 
un klausīties stāstījumos.

Solvita Zeipiņa, 
Rīgas Klubiņš

Audzējam  
Latvijas pupas!

28.-29.jūnijā grupa mazpulku va-
dītāju un biedrības aktīvistu devās 
unikālā braucienā – iepazīt Igaunijas 
4H klubu darbu un vienlaikus arī 
nedaudz iepazīt mūsu ziemeļu kai-
miņzemi.

Tālais ceļš ceļotājus  veda no Kur-
zemes cauri Rīgai un Vidzemes jūr-
malai, tad jau – gar jūras piekrasti 
Igaunijā. Tur mūs sagaidīja un visu 
ceļojuma laiku bija kopā ar mums  
Heleri All no Igaunijas 4H. Pirmais 
apskates objekts – Pērnava - ir viena 
no Igaunijas tūrisma pilsētām, ar 
skaistiem parkiem, pludmali, turklāt 
tobrīd šeit notika harmonikas festi-
vāls ar muzikālām aktivitātēm un te-
matisku viduslaiku tirgu. Viesojā-
mies Pērnavas 4H kluba birojā.

Tālāk devāmies uz Tostamaa pa-
gastu, kur brīnišķīgi restaurētā senā 
muižas ēkā atrodas pagasta skola. Te 
gan daudz uzzinājām par skolas un 
šejienes mazpulka dzīvi, gan aplūko-
jām senajos pagrabstāva mūros iz-
veidoto vietējo pagasta muzeju.

Vakarā ieradāmies  Tootsi ciematā,   
vietā, kur jau agrāk mazpulku piedzī-
vojumos devies   Rīgas klubiņš. Toot-
si skolā mūs sirsnīgi sagaidīja maz-
pulka vadītāja un mazpulcēni. Uz-
klausījām ne tikai interesantu un at-
klātu stāstījumu par mazpulka darbu. 
Mazpulcēni bija sagatavojuši mums 
arī māksliniecisku apsveikumu – 
dzirdējām dziesmas, instrumentālā 
ansambļa atskaņotas melodijas  un 
vērojām dejotāju priekšnesumus. 
    Pirms naktsmiera gan kopīgās va-
kariņās, gan atpūtas brīdī arī paši da-
lījāmies gan dienas iespaidos, gan 
pārrunājām sava darba aktualitātes.

Tootsi savā laikā bijis īsts kūdras 

Krājām iedvesmu Igaunijā

ieguvēju ciemats. Diemžēl tagad ak-
tīvā saimnieciskā darbība pieklususi. 
Taču mums otrā rītā bija iespēja ar 
mazo šaursliežu dzelzceļa vilcieniņu 
izbraukt pa Tootsi kūdras purvu.  
Pēc brauciena devāmies nelielā ap-
skates pastaigā pa ciematu, kopā ar 
Tootsi mazpulka vadītāju uzkavējā-
mies interesantā vides objektā – cie-

mata skvērā, kuru  glīti iekārtojuši  
un par kuru rūpējas mazpulcēni. 

Lai arī lietus nedaudz traucēja iz-
baudīt senās, kalnainās igauņu pilsē-
tas Vilandes jaukumu, devāmies pil-
sētas apskatē, izstaigājām arī senās 
Livonijas ordeņa pilsdrupas. Pa ce-
ļam apstājāmies Tori Porgu, kur va-
rējām aplūkot skaisto upes līča aina-

vu un alas.
Mājupceļš no kaimiņzemes veda 

caur Valku. Uz mazu kafijas tasi ce-
ļotāji apstājās Valkas novada BJC 
„Mice”, kura paspārnē četrpadsmit 
gadus  darbojas 11.Valkas mazpulks,  
kura šīgada darbošanos kolēģi varēja 
pavērot datorprezentācijā un nelielā 
radošo darbiņu izstādē. 

Visi, kas devāmies šajā lieliski no-
organizētajā pieredzes apmaiņas ce-
ļojumā, esam ļoti apmierināti ar re-
dzēto un dzirdēto par kaimiņu maz-
pulku darbību, sirsnīgi uzņemšanu, 
kā arī jauko ieskatu kaimiņzemes 
skaistumā.

Silvija Dorša, 11.Valkas 
mazpulka vadītāja
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Trīs siltas, saulainas un piedzīvo-
jumiem bagātas jūnija dienas Liezē-
rē aizvadīja Madonas un Lubānas 
novadu mazpulcēni salidojumā 
„Darbs dara darītāju”. Aktīvi līdz-
darbojoties, mazpulcēni no Bērzau-
nes, Liezēres, Lubānas, Ļaudonas, 
Mārcienas un Meirānu mazpulkiem 
iepazinās ar vairākām profesijām, 
daudz ko jaunu uzzināja, iemācījās 
un interesanti pavadīja laiku.

 Salidojuma pirmā diena aizritē-
ja, darbojoties radošajās darbnīcās, 
kā arī iepazīstoties vienam ar otru 
un spēlējot spēles pie draudzības 
ugunskura. Pašā vakarā, kad sāka 
krēslot, mazpulcēni pa grupām de-
vās nakts trasītē, kurā bija jāveic da-
žādi uzdevumi un sagaidīja pārstei-
gumi.

 Otrajā dienā devāmies ekskursi-
jā uz „Ķelmēnu” maizes ceptuvi 
Rankā un Piebalgas porcelāna fab-
riku Inešos. Abās vietās mums pa-
stāstīja un parādīja daudz intere-
santa un arī dāsni mūs apdāvināja. 
Ekskursijas noslēgumā ciemojāmies 
Liezēres pagasta „Mēdzūlas Ak-
mentiņos”, kur bija iespēja jāt ar zir-
giem un vērot jāšanas sporta pa-
raugdemonstrējumus. Vakarā maz-
pulcēni rādīja savus talantus kon-
kursā „Ko tu proti ?”. Konkursā 
piedalījās arī mazpulku vadītājas ar 
salidojuma laikā tapušas pašsacerē-
tas pasakas „Melnais rutks” insce-
nējumu.

Salidojuma noslēguma dienā cie-
mojāmies z/s „Mežvidi” pie Šķēlu 
ģimenes, kas nodarbojas ar biškopī-
bu un zivkopību. Tikām cienāti ar 
medu un citiem bišu produktiem. 
Uzzinājām daudz ko par bitēm un 
zivīm, par biškopja un zivkopja dar-
bu. Pēc tam mazpulcēni sacentās 
ātrumā un veiklībā dažādās jautra-
jās stafetēs.

Visvairāk salidojuma dalībnie-
kiem patika radošās darbnīcas, eks-
kursija un nakts trasīte. Ar īpašu 
prieku un aizrautību tika gatavoti 
konfekšu pušķi - ezīši radošajā 
darbnīcā, ko vadīja Madonas nova-
da mazpulku koordinatore Līga 
Grāvīte. Daudzi mazpulcēni atzina, 
ka viņiem salidojumā paticis viss. 
Daudzi šajās trīs dienās ieguva sev 
jaunus draugus.

   Lielu paldies par finansiālo at-
balstu mūsu salidojumam sakām 
Mazpulku padomei un Madonas 
novada pašvaldībai!.

Maruta Gravāne, 
salidojuma vadītāja 

Darbs dara darītāju
3.maijā, Engures novada “Rogu-

ļos” uz semināru „Mans dzīvais 
dārzs” pulcējās tie mazpulcēni un 
mazpulku vadītāji, kuri pieteicās 
dalībai Sliekkomposta BioEC pro-
jektā. Semināra dalībnieki viesojās 
Sliekkomposta BioEC ražotnē, kur 
tika iepazīstināti ar Sliekkomposta 
BioEC unikālājām īpašībām un uz-
zināja, kā to lietot, lai veiksmīgi 
realizētu projektu. Pats saimniecī-
bas “Roguļi” saimnieks Egils Lauk-
manis veda dalībniekus ekskursijā 
pa sliekkomposta BioEC ražotni.

Saskaņā ar ES regulas 889/2008 
1.pielikumu, sliekkomposts ir Ei-
ropas Savienībā akceptēts izman-
tošanai bioloģiskajā lauksaimnie-
cībā. Tas ir „dzīvs” mēslojums - sa-
tur pilna spektra mikroelementus. 

Tas nav tikai mēslošanas līdzeklis, 
pēc būtības tā ir ekosistēma, kas 
spēj reģenerēties, tas nozīmē, ka ar 
to augsni var ielabot un atjaunot. 
Sliekkomposts BioEC uzlabo aug-
snes struktūru, bagātina augsni ar 
minerālvielām, uztur un nodroši-
na augsnes pastāvīgu irdenumu un 
gaisa caurlaidību, nodrošinot skā-
bekļa piekļuvi saknēm, kā arī tam 
piemīt vēl daudz ciutu labu īpašī-
bu. 

Projekta ietvaros tika izdalīti 
1110 litri sliekkomposta – 220 
mazpulcēniem no 42 mazpulkiem.

Tagad, rudenī, tiekoties reģio-
nālajos Mazpulku Rudens foru-
mos, būs interesanti uzzināt, kā 
mazpulcēniem būs veicies īsteno-
jot projektu „Mans dzīvais dārzs”. 

“Mans dzīvais dārzs”


