
Forumos izvērtēts 
2016. gads        
                         7-11. lpp.

Aicina Daugmales 
skolas muzejs 
                       4. lpp.

Izauguši Latvijai! 
                     
                        6. lpp.

  rudens, ziema 2016/2017Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

No sirds uz sirdi          

                     15. lpp.

Fotomirkļi no 
Grāveriem un 
Šķeltovas
             10.-11. lpp.                      

RANDA MeDNe, LAtvijAs MAzpuLku 

padomes prIekŠsēdētāja

Sākot 2017. gadu, jau aktīvi jāsāk 
gatavoties Latvijas valsts simtgades 
svinībām. Tas ir nozīmīgs notikums 
visiem Latvijas iedzīvotājiem - gan 
lieliem, gan pašiem mazākajiem, jo 

valsts simtgadi katrs var piedzīvot 
vien reizi savā dzīvē. 

Šis ir brīdis, kad iespējam uzdā-
vināt Latvijai to, kas viņai šobrīd 
visvairāk vajadzīgs - mūsu mīlestī-
bu pret savu valsti, vēlmi šeit dzī-
vot un strādāt, vēlmi par Latvijas 
zemes un cilvēkiem.

 Tādēļ rosinu visus mazpulcē-
nus, mazpulku vadītājus un atbals-
tītājus - apdomāt, ko es varu uzdā-
vināt Latvijai dzimšanas dienā! 
Mana mamma, piemēram, nolē-
musi uzdāvināt Latvijai peoniju 
dārzu, kurā augtu 100 dažādas 
peoniju šķirnes. Es vēlos katram 

Latvijas iedzīvotājam uzdāvināt 
apziņu - man patīk dzīvot Latvijā!

 Kāda būs Tava dāvana?
Lai mums darbiem un idejām 

bagāts 2017.gads! 
Lai šajā gadā visiem vienmēr la-

ba veselība, ass prāts, laba sirds un 
čaklas rokas!

 Mazpulki Latvijas simtgadei

Avīze izdotA izglītībAs un  
zinātnes ministrijAs jAunAtnes 
politikAs vAlsts progrAmmAs 

2017. gAdAm projektA  
“Augsim lAtvijAi!” ietvAros.

Inta Balčūna

TIk BalTs un Tīrs
Tik balts un tīrs ir ceļš, 
                               kas šodien sākas.
Nāc, droši ej un savas pēdas min.
Pa vienai vien, lai dienas rit kā nākas,
Un tikai gaišumā sirds svētkus svin.

Tik spoži mirdzošs šorīt mostas rīts.
Lai ceļi pašķiras un sevī nepievilies.
Vēl - klusu lūgšanu 
                                kā siltumu ņem saujā,
Lai dienu ceļā viss top piepildīts.

Tik balts un tīrs ir ceļš, 
                                kas šodien sākas...
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laikraksts mazpulku dalībniekiem un 
vadītājiem.
reģ. nr. 1439. iznāk četras reizes gadā.
metiens: 1000 eks. iespiests talsu tipo-
grāfijā.
izdevējs: biedrība “lAtvijAs mAzpulki”.
redaktore: silvija dorša. redakcija: inese 
āboltiņa, ilze jukņēviča, zane Šteinberga.
izdošanu atbalsta Arvīds bļodnieks  
un tautieši Asv. 

iespiešana apmaksāta no projekta 
“Augsim latvijai!” finansējuma izm 
jaunatnes politikas valsts programmas 
2016. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
Adrese: “saulesdārzs” ar norādi 
“mazpulkam”, ezermalas 28,  
rīga, lv-1014.
tālrunis: 67557998 – saulesdārzs
datorsalikums: olita užane

paldies amerikas Latviešu apvienības 
kultūras fondam par atbalstu avīzes 
tapšanā.

Laikrakstā publicēti: S. Āriņas, S. Buliņas, S. Doršas, A. Lejnieces, L. 
Pastares, A. Pavāres, S. Purviņas, S. Salmiņas, Z. Šteinbergas, R. Truk-
šas, K. Žilinskas un arhīva foto.

Latvijas Republikas proklamēša-
nas 98. gadadienas priekšvakarā 
Ordeņu kapituls par nopelniem 
Latvijas valsts labā piešķīris Triju 
Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes 
(zeltītu) goda zīmi Alūksnes nova-
da 29. Ziemeru mazpulka vadītā-

jam un Alūksnes novada mazpulku 
koordinatoram Jānim Bērtiņam.

Sveicam! Lepojamies ar savu lie-
lisko kolēģi un domubiedru!

 Vēlam dzīvessparu, mazpulcē-
nu mīlestību un sabiedrības izprat-
ni un atbalstu arī turpmāk!

LEPOJAMIES!

Ilzīt! Lūk, ko par Tevi saka maz-
pulkos iepazītā, visilgāk un ciešāk 
ar Tevi kopā rūpējusies, cīnījusies, 
priecājusies un arī skumusi kolēģe 
Lielā Ilze, lasi - Ilze Kļava:

- Mūsu rosīgā Kaktiņa, oficiālajā 
vārdā – Mazpulku atbildīgā sekre-
tāre Ilze Jukņēviča - droši vien ne-
apvainosies, ja visai pasaulei izstās-
tīšu, ka aizvadītā gada 4.novembrī 
nosvinējām viņas 50 gadu jubileju. 
Ikviens, kurš viņu pazīst, patiesi 
izbrīnīts saka: „Nu nevar būt, ka 
jau 50!”

Kāpēc Ilze izskatās vismaz par 
10 gadiem jaunāka? Droši vien tā-
dēļ, ka pusi no sava mūža nepār-
trauktā projektu „ritenī” veltījusi 
bērniem un jauniešiem – mazpul-
cēniem visā Latvijā! Bez vasaras 
atvaļinājumiem, bez slimības pa-
balstiem, bez regulāra atalgojuma, 
bet ar lielu prieku un vieglumu Ilze 
ikdienā strādā mazpulku birojā, 
darīdama visus nepieciešamos dar-
bus, sākot ar sarežģītu projektu at-
skaišu un dokumentu sagatavoša-
nu un beidzot ar grīdas un trauku 

mazgāšanu Saulesdārza telpās. Un 
tad vēl kopā ar Rīgas klubiņu jāap-
ceļo visa Latvija – semināros, no-
metnēs, sporta spēlēs un projektu 
forumos, mīļi uzklausot pieredzē-
jušo un jauno mazpulku vadītāju 
dažādos viedokļus, mēģinot izprast 
situāciju un prātīgi risināt problē-
mas. 

Pati viņa apgalvo, ka viss notiek 
zināmā haosā, bet rezultāts parasti 
ir apbrīnojami labs! Droši vien tā-
dēļ, ka mūsu Ilze ir arī māksliniece. 
Viņa prot vienā naktī sameistarot 
desmit dažādas Ziemassvētku 
kompozīcijas un iepriecināt Maz-
pulku padomi! Tāpēc viņai nāka-
majā dzimšanas dienā var dāvināt 
skaistus priežu un egļu čiekurus! 

* * *
Latvijas Mazpulki sveic Ilzi 

Jukņēviču skaistajā dzīves jubilejā!
Lai vairojas Tavs dzīvesprieks! 

Lai Tev atliek kāds brīdis un pie-
tiek spēka un prāta parūpēties ne 
tikai par mums, bet arī par sevi!

 Tu mums esi vajadzīga, un mēs 
Tevi mīlam!

SVEICAM!!! 

iNA sMeLCeRe, jeRsikAs MAzpuL-

ka vadĪtāja

2016. gada mazpulku konferen-
cē izskanēja Latvijas simtgades bi-
roja aicinājums ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam un Latvijai piederī-
gajam visā pasaulē 4. maijā – Lat-
vijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienā – kopā ar saviem 
tuvajiem svinēt Baltā galdauta 
svētkus.

Biedrības Latvijas Mazpulki va-
dītāji, atsaucoties aicinājumam, 
svinēja Baltā galdauta svētkus lik-
teņupes Daugava kreisajā krastā, 
stāstos atceroties seno nodarboša-
nos - plostu pludināšanu uz Rīgu. 
Galdā bija likts mājas apstākļos ra-
žots cienasts - rudzu maize, siers, 
cepts speķis, brūnā plātsmaize un 
tēja jeb  plostnieku ēdiens.

 Ceļs uz Jēkabpils novada Duna-
vas pagastu, kur ir piemineklis ko-
ku pludinātājiem, mazpulku vadī-
tājus aizveda no Līvāniem, kur no-
tika  Latvijas Mazpulku sporta 
spēles. Ar Līvānu BJC gādību un 
Jersikas pamatskolas direktores I. 
Jaunušānes aktīvu atbalstu vadītāji 
no Daugavas labā krasta pārcēlās 
ar pārceltuvi uz kreiso krastu. Jau-
kā pavasara dienā tur mūs sagaidīja 
un mazpulku vadītāju kopā būšanu 
ar saviem stāstiem par pagastu un 
cilvēkiem, kuri dzīvo likteņupes 
abos krastos, pavadīja Dunavas pa-
gasta pārstāve R. Baltaruņķe.

Tādi izvērtās Baltā galdauta 
svētki mazpulku vadītājiem. Dzie-
dot “Daugav’s abas malas” un dalo-
ties piedzīvotajā, vadītāji devās at-
pakaļ pie saviem  sportistiem Līvā-
nos.

* * *
Latvijas Mazpulku padome aici-

na mazpulkos turpināt šo lielisko, 
jauno tradīciju, gan 4.maijā pieda-

loties Baltā galdauta svētkos savā 
pašvaldībā, gan veidojot šos svēt-

kus pašiem savā ģimenē, mazpulkā 
vai skolā.

Lai svinam Baltā galdauta svētkus!
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zANe ŠteiNBeRGA, MAzpuLku 

MeDiju uN pRojektu kooRDiNAtoRe

Mazpulku padomes locekles, 
307. Džūkstes mazpulka vadītājas 
Gundegas Jēkabsones un viņas ģi-
menes bioloģiskā zemnieku saim-
niecība ‘’Geidas’’ ir saņēmusi kul-
tūras zīmi “Latviskais mantojums”. 

Kultūras zīme “Latviskais man-
tojums” tiek pasniegta Latvijas tū-
risma uzņēmējiem, kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras manto-
jumu, rādot to apmeklētājiem.

Zīme izveidota pēc „Lauku ceļo-
tāja” iniciatīvas, lai godinātu un 
rādītu latviskās kultūras un sadzī-
ves mantojumu, kas dzīvo mūsdie-
nās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, 
kur saimnieki apmeklētājiem ir ga-
tavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latvis-
kiem ēdieniem, mācīt amatus un 
prasmes, svinēt latviskos svētkus. 
Zīme tiek piešķirta tiem lauku tū-
risma uzņēmējiem, kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras un sa-
dzīves mantojumu, rādot to ap-

meklētājiem un nododot tālāk nā-
kamajām paaudzēm. Savukārt, tū-
ristam šī zīme palīdz atpazīt vietas, 
kur saimnieki apmeklētājiem ir ga-
tavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latvis-
kiem ēdieniem, mācīt amatus un 
prasmes, kā arī svinēt latviskos 
svētkus.

Gundega Jēkabsone saka: - Pal-
dies tiem, kas izvirzīja, kas novērtē-
ja, bet īpašais  paldies Tukuma in-
formācijas centram, kura darbinie-
ki pirms daudziem gadiem iedves-
moja ar rosinājumu: “Vai Jūs 
nevarētu atvērt savu saimniecību 
tūristiem?! Latvijas lauku tūrismā 
ir pieejami visādi eksotiskie dzīv-
nieki, bet pietrūkst mūsu tradicio-
nālo.” Tā nu pamazām ir tapis stāsts 
par pienu, kuru izstāstīt palīdz mū-
su folklora, tradīcijas, senie darba-
rīki, no vecākiem un vecvecākiem 
mantotās prasmes un  vērtības. 

Džūkstes mazpulcēni ir tie viesi 
“Geidās”, kas šeit  nu jau tradicio-
nāli ik vasaru izbauda kultūras un 
sadzīves mantojumu plašāk nekā 

“Geidās” godā tur latvisko mantojumu

krIstIāNa mukāNe, rk BrĪvprātĪGā

Latvijā novembris ir patriotu 
mēnesis. Biedrība „Latvijas ģene-
rāļu klubs” 2011. gadā aizsāka tra-
dīciju – neilgi pirms Lāčplēša die-
nas ārpus Rīgas organizēt patrio-
tiska rakstura izglītojošus pasāku-
mus, lai veidotu jauniešos dziļāku 
izpratni par Lāčplēša dienas un 18. 
novembra nozīmi Latvijas vēsturē, 
kā arī skaidrotu armijas un karavī-
ra lomu gan vēsturē, gan mūsdie-
nās. 

Šogad pasākums “Latviešu kara-
vīrs laikmetu griežos” norisinājās 
Bauskā 3. un 4. novembrī, pulcējot 
ap 300 jauniešu vecumā līdz 18 ga-
diem no dažādām Latvijas jaunat-
nes organizācijām – jaunsardzes, 
„Latvijas Mazpulkiem”, Latvijas 
Skautu un gaidu centrālā organizā-
cijas, kā arī Bauskas novada skolu 
jaunatni. Šāds pasākums, gaidot 
Lāčplēša dienu,  kļuvis par tradīci-

ju un ik gadu notiek citā novadā. 
Pasākumu organizēja biedrība 
„Latvijas ģenerāļu klubs” sadarbī-
bā ar Bauskas novada pašvaldību, 
Jaunsardzes un informācijas cen-
tru, Aizsardzības ministriju, Na-
cionālajiem Bruņotajiem Spēkiem 
un Rīgas Brīvostu.

Pasākums sākās ar jaunsargu, 
skautu, mazpulcēnu un vietējo 
skolēnu kopīgām nakts orientēša-
nās sacensībām pirmajā vakarā. 
Divu dienu laikā vairāk nekā div-
simt jauniešu no dažādām Latvijas 
vietām iepazina Bauskas novadu, 
tā vēsturi un cilvēkus, kā arī tikās 
ar Nacionālo Bruņoto Spēku pār-
stāvjiem. 

Otrajā dienā Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis Bauskas Kultūras cen-
trā vadīja lekciju jauniešiem par 
valsts aizsardzību “Kā mēs sargā-
jam Latviju?”. Lekcijā jaunieši va-
rēja uzzināt par Latvijas aizsardzī-

Latviešu karavīrs laikmetu griežos 

citi tūristi. Mazpulcēni apgūst ne 
tikai “Piena ceļu” caur latviešu fol-
kloru un senajām tradīcijām un 
prasmēm, bet katru gadu mēs ko-
pā gatavojam kādu ēdienu no mū-

su ģimeņu kulinārā mantojuma, 
ejam pirtī un mācāmies siet pirts-
slotas, izzinām ārstniecības augus 
un apgūstam citas tradicionālās 
prasmes lauku sētā. Jau nākamajā 

vasarā atkal būsiet laipni gaidīti! Šī 
zīme ir novērtējums, bet vairāk lai-
kam pienākums arī turpmāk sagla-
bāt un daudzināt latvisko manto-
jumu.

bas spējām un to stiprināšanu, jau-
no valsts aizsardzības koncepciju 
un NATO Varšavas samita lēmu-
miem, karavīru rūpēm par vides 
aizsardzību Ādažu poligonā, kā arī 
aizsardzības nozares aktualitātēm 
un īstenotajiem projektiem. Tāpat 
ministrs ar jauniešiem pārrunāja 
to, kādas ir viņu iespējas iesaistīties 
valsts aizsardzībā.

Noslēgumā dalībnieki devās lā-
pu gājienā uz pieminekli «Par Lat-
vijas brīvību kritušajiem», kur no-
tika svinīgā lāpu – gaismas nodo-
šanas ceremonija Latvijas nova-
diem. Nākamgad pasākums notiks 
Jaunjelgavā. 

māra krauLe, 808.puZes maZpuLka 

vadĪtāja

Decembra sākumā 808. Puzes 
mazpulka mazpulcēniem, pateico-
ties Puzes pagasta bibliotekārei An-
dai, bija iespēja apmeklēt vietas, kas 
glabā mūsu valsts vēstures liecības. 

Pirmais apskates objekts bija 
Kurzemes cietokšņa muzejs  Zantē.

Muzejs bagātīgi un saistoši stāsta 
par Otrā pasaules kara darbību 
Kurzemes cietoksnī un tālākajiem 
latviešu karavīru likteņiem. Te ap-
skatāma I un II Pasaules kara vēstu-
res ekspozīcija ar novadpētnieciska 
un militāra rakstura priekšmetu 
kolekciju, Yl – 2 lidmašīna, bruņu-
transportieris, Sarkanās armijas 
tanks, izstaigājami restaurētie tā 
laika ierakumi un bunkuri. Lai arī 
Zantē sniega sega bija krietni bieza, 
tas netraucēja ekskursijas dalībnie-
kiem gūt paliekošus iespaidus, jo 

visi, kuriem jautāju par interesantā-
kajiem objektiem, nekavējoties mi-
nēja tieši Zantes muzeju. Ziemā 
Zantes muzejs ir slēgts, bet tā vadī-
tājs bija pretimnākošs un uzņēma 
mūs, pēdējo ekskursantu grupu 
2016. gadā. 

Pēc tam braucēji apskatīja Leste-
nes luterāņu  baznīcu. Lestenes 
draudzes priekšniece interesanti 
pastāstīja par baznīcas atjaunošanu, 
un paveikts tiešām daudz, ja atcera-
mies, kāda tā izskatījās, kad to atgu-
va Lestenes draudze.

Sniega sega un sērsna traucēja 
atsevišķo kapa kopiņu apskati, bet 
kopumā brauciena dalībnieki guva 
papildus zināšanas par Lestenes 
Brāļu kapiem un iepazina to terito-
riju, ieklausījās stāstījumā par kara-
vīru likteņiem, par to, kā viņi cīnī-
jās par mūsu zemi gan vasaras kar-
stumā, gan ziemas sala spelgonī.

Iepazīstot  
vēstures lappuses

Īpašs piedzīvojums, uzkāpjot uz tanka Zantē.                        
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sarmĪte saLmIŅa, ILZeNes 

maZpuLka vadĪtāja

Latvijas Reģionu Televīzijas 
“Re:TV” raidījumu cikla “Es varu 
būt zaļš” 4. sezonas skolēnu kon-
kursā galveno pateicības balvu iegu-
va Ilzenes pamatskolas mazpulka 
dalībnieki, rubrikā “Vides draugi” 
popularizējot dabai draudzīgus tīrī-
šanas līdzekļus. Rubrikā “Vides 
draugi” piedalījās desmit klases no 
dažādām Latvijas vietām, demons-
trējot, kā viņi palīdz uzlabot vides 
stāvokli Latvijā. 

Mēs  apkopojām dabai draudzīgu 
tīrīšanas līdzekļu receptes, kopā ar 
vecākiem tās izmēģinājām un labā-
kās prezentējām gan vietējiem ie-
dzīvotājiem, gan televīzijas skatītā-
jiem. Piemēram, kā, izmantojot sāli 

un citronu, notīrīt gaļas dēlīti, vai - 
kā ar kartupeļu cieti un ūdeni notī-
rīt logus.  Mēs izgatavojām arī mag-
nētiņus, kuros bija apkopotas labā-
kās receptes. Magnētiņi ir piestipri-
nāmi pie ledusskapja, lai mums būtu 
vienkāršāk atcerēties un lietot šīs 
unikālās receptes.

Mēs konkursa “Es varu būt zaļš” 
ietvaros televīzijas skatītājiem pa-
stāstījām arī par darbu savā mazpul-
ka siltumnīcā, kurā jau piecus gadus 
audzējam tomātus un dažādus puķu 
un dārzeņu stādus, mēslošanai iz-
mantojot augu vircu. Parādījām, kā 
nātru vircu gatavojam un izmanto-
jam mēs. Mazpulka  dalībniece An-
dra Ance Brūniņa izstrādāja arī savu 
mazpulka projektu par tēmu ”Tīrām 
zaļi!”, prezentēja to arī Vidzemes 
mazpulku forumā Priekuļos.

Raidījumu cikla noslēgumā pro-
jekta īstenotājiem un pārstāvjiem 
no Latvijas Vides aizsardzības fonda 
un Dabas aizsardzības pārvaldes, 
noskatoties visus Re:TV komandas 
izveidotos sižetus, bija jāizvērtē, ku-
ra ir videi draudzīgākā un vērtīgākā 
idejas realizācija. Liels bija mūsu 
prieks, kad uzzinājām, ka galveno 
pateicības balvu saņēmām mēs!

Pavasarī varēsim doties apmak-
sātā ekskursijā uz kādu pašu izvēlē-
tu dabas objektu. 

Ilzenes mazpulcēni  desmit mē-
nešu garumā piedalījās arī Latvijas 
Lauku konsultācijas un izglītības 
centra rīkotajā konkursā “Šodien 
laukos”, kurā katru mēnesi veicām 
pa lielajam uzdevumam un vēl da-
žus papilduzdevumus. Konkursa 
ietvaros zīmējām, sacerējām dzeju, 

Galveno balvu iegūst Ilzenes mazpulcēni

aNdrIs CeĻmaLNIeks, dauGma-

Les pAMAtskoLAs DiRektoRs

Lāčplēša dienā,  11. novembrī,  
Ķekavas kultūras namā tika pa-
sniegta fonda „Lāčplēsis” Goda zī-
me Daugmales pamatskolai. Ar 
Lāčplēša Goda zīmi bronzā apbal-
votā Daugmales pamatskola godi-
nāta par ieguldīto darbu, vācot, 
apkopojot materiālus par Pirmā 
pasaules kara kaujām Daugmalē 
un uzturot dzīvu latviešu strēlnie-
ku piemiņu.  Apbalvojumu piešķir 
Latvijas Valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis” valde.

11. novembrī Daugmales pa-
matskolā tika vērtas durvis Daug-
males skolas muzeja jaunajām tel-
pām. Skolas muzeja sūtība ir sagla-
bāt un pētīt liecības par skolu un 
pagastu, jo, gadiem ejot, fakti no 
atmiņas zūd, tāpēc ir liels gandarī-
jums, ka to visu var saglabāt un no-
dot nākamajām paaudzēm.

 Lai tas notiktu, ir nepieciešamas 
vismaz divas lietas – cilvēks, kurš 
to dara, un telpa, kur materiālus 
uzkrāt un izvietot. Ar pirmo Daug-
males skolai ir paveicies – muzeja 

Aicina Daugmales  
skolas muzejs

pedagoģe, mazpulka “Dzirkstelīte” 
vadītāja Zinaida Matisone jau kopš 
1972. gada gan aizrautīgi veido 
skolas dzīvi, gan nodarbojas ar vēs-
turisku materiālu saglabāšanu.

 Telpas skolas muzejam ir īpašs 
stāsts. Muzeja materiāli kā bāre-
nīši ir klīduši pa skolas ēku no pa-
gājušā gadsimta deviņdesmita-
jiem gadiem. Vienmēr skolas mu-
zejam ir bijusi pabērna loma, jo 
obligātā mācību procesa nodroši-
nāšana tikusi stādīta pirmajā vie-
tā. Tomēr līdz ar Daugmales 
daudzfunkcionālā centra un tur 
esošās jaunās virtuves atklāšanu 
2011. gadā sākās pārmaiņas arī 
skolas ēkā. Zuda nepieciešamība 
pēc atsevišķām noliktavas telpām. 
Tad arī tika izstrādāts projekts 
skolas muzejam.

 Un tā 2016. gada Lāčplēša dienā 
tika atklātas jaunās Daugmales 
skolas muzeja telpas. Mūsu muzejā 
ir ekspozīcijas, kas veltītas skolai, 
Daugmales mazpulkam „Dzirkste-
līte”, Daugmales pagastam, Daug-
males pilskalnam un Nāves salai. 
Materiālu un eksponātu sagādāša-
nā aktīvi ir iesaistījušies gan skolē-

ni, gan viņu vecāki, un šis process 
ir nepārtraukts.

 Patiess prieks, ka Ķekavas nova-
da dome un Daugmales skolas va-
dība ir saskatījusi muzeja nepiecie-
šamību kā prioritāru un idejiski un 
finansiāli atbalstījusi tā atjaunoša-
nu. Kopīga darba rezultātā ir iegū-
tas jaunas, skaistas un modernas 
telpas, kurās ir patīkami un ērti 
strādāt.

 Īpašs lepnums par Daugmales 
skolas absolventi un bijušo maz-
pulka dalībnieci Madaru Jankovi-
ču, kura varēja izveidot muzeja 
māksliniecisko tēlu, kas patīk vi-
siem muzeja apmeklētājiem. Lep-
nums par mūsu Zinaidas Matiso-
nes sagatavoto mazpulcēnu gidu 
komandu. Kristiāna Viša, Monta 
Bergmane, Betija Alaine, Samanta 
Kaļķe, Evita Sīmane un Ritvars 
Pelsis uzticīgi kalpo muzejam jau 
piekto gadu. 

Mēs vēlamies dalīties savā prie-
kā, tāpēc aicinām apmeklēt mūsu 
skolas muzeju. Apmeklējumu varat 
pieteikt, sazinoties ar Zinaidu Ma-
tisoni (tālr. 26592003) . 

Gaidīsim ciemos! 

plānojām tūrisma maršrutu, audzē-
jām augus, piedalījāmies talkā, gata-
vojām ziemas krājumus u.c.  42 ko-

mandu konkurencē ieguvām augsto 
5. vietu. Par dalību šajā konkursā 
saņēmām diplomus.
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Semināru atbalsta Zemkopības 
Ministrijas Lauku atbalsta dienests

siLvijA DoRŠA

Pirms 88 gadiem Kārlis Ulmanis  
iedvesmoja  Latvijas Mazpulku di-
binātājus, tāpēc tieši viņa dzimtajā 
vietā meklējām iedvesmu un spēku 
mūsu lielajiem darbiem, ejot pretī 
Latvijas valsts simtgadei. Sniegi un 
sals neatturēja mazpulku vadītājas 
no visdažādākajām Latvijas pusēm 
6.janvārī doties ceļā uz Dobeles no-
vada Bērzes pagastu, lai Kārļa Ul-
maņa piemiņas muzejā - dzimtajās 
mājās “Pikšās” tiktos Vislatvijas 
mazpulku vadītāju 2017.gada ie-
vadseminārā.

Mājīgajās semināra telpās visi ie-
radāmies lieliskā noskaņā, un, pa-
teicoties gan tikšanās organizato-
rēm Randai, Ilzītei un Austrai, gan 
“Pikšu” muzeja darbiniekiem, gan 
erudītajiem un savā darbā patiesi 
ieinteresētajiem nodarbību vadītā-
jiem, divas dienas pagāja,  darbīgi 
un  saturīgi  pievēršoties mazpulku 
darba dažādiem aspektiem.

LM padomes priekšsēdētāja viet-
niece Ilze Kļava prezentēja LU dok-
toranta Māra Pavlova pētījuma par 
interešu izglītības lomu vērtību au-
dzināšanā  Latvijā mazpulku versi-
jas rezultātus un secinājumus. 

Jau ilgus gadus mums vēsturiski, 
emocionāli un pilnīgi noteikti – arī 
praktiski vajadzīgais mazpulku 
darba centrs “Saulesdārzs” kā karsts 
kartupelis “tiek mētāts no rokas ro-
kā”, nāk  un iet  gadi, un skumjā pa-
mestības nenoteiktība turpinās. 
Šobrīd atkal radušās jaunas Saules-
dārza  nākotnes ieceres. Kādas 

Zvaigznes dienā tikāmies “Pikšās”

zANe ŠteiNBeRGA, LAtvijAs 

maZpuLku BrĪvprātĪGo koordI-

NAtoRe

Jauno gadu iesākot, gribas teikt 
LIELU un ĪPAŠU PALDIES mūsu 
Rīgas Klubiņa brīvprātīgajiem jau-
niešiem! Viņi cītīgi visu pagājušā 
gada decembri zīmēja, grieza, 
kombinēja, līmēja un visādi citādi 
radoši darbojās, lai taptu mūsu 
Ziemassvētku apsveikumu karti-
ņas, ko sūtīt visiem draugiem un 
sadarbības partneriem! 

Mums ir visvisvislabākie brīv-
prātīgie!

Un viņi gaida jaunus biedrus! 
Mazpulcēns paliek mazpulcēns 
arī pēc tam, kad ir pabeidzis skolu 

un savas gaitas mazpulkā. Lai vai-
rotu šo apziņu un sagādātu prieku 
nākamajiem mazpulcēniem, aici-
nām tos, kuri beiguši skolas gaitas 
savā pilsētā un ir devušies apgūt 
citas zinības Rīgā, pievienoties 
Latvijas Mazpulku Rīgas Klubi-
ņam! 

Arī tie, kuri nedzīvo Rīgā, būs 
ļoti laipni gaidīti pievienoties uz 
reģionālajiem pasākumiem. Tā ir 
iespēja labi pavadīt laiku ar domu-
biedriem, kā arī palīdzēt radīt tik-
pat jautrus un izglītojošus pasāku-
mus tagadējiem mazpulcēniem, 
kādus esat izbaudījuši paši.

Visi esam savējie, tāpēc nekaut-
rējies zvanīt (29108582) vai rakstīt 
steinberga.zane@gmail.com! 

Hei, Tevi gaida  
Saulesdārzā!

mums – Latvijas Mazpulku vadītā-
jiem ir iespējas optimizēt savus 
iekšējos radošos resursus jauna, 
XXI gadsimta jaunatnes vajadzī-
bām atbilstoša centra satura veido-
šanai? Kā radošo pieeju dažādība 
var palīdzēt veidot unikālus un 
līdzdarboties motivējošus risināju-
mus?  Vita Brakovska no biedrības 
“Zināšanu un inovācijas sabiedrī-
ba”( ZINIS) atraktīvi un iesaistoši 
vadīja radošo NEdarbnīcu “Saules-

dārzs – dāvana Latvijai un mazpul-
kiem simtgadē”. 

Savukārt  Reinis Širokovs kopā 
ar  semināra dalībniekiem iedziļi-
nājās tēmā “Mazpulka vadītājs – 
mentors”. 

Galvenā krājumu glabātāja Ilga 
Ķipsne iepazīstināja ar Latvijas 
Mazpulkiem veltītās ekspozīcijas 
materiāliem “Pikšās” un pārrunāja 
ar mums šīs ekspozīcijas papildinā-
šanas iespējas. Tātad – blakus ci-

tiem darbiem mazpulki aicināti 
apkopot savu vēsturi un rast iespē-
ju tajā dalīties ar “Pikšu”muzeju.

Zvaigznes dienas novakarē brī-
nišķīgu brīdi sagādāja etnomūziķe 
Dārta Apsīte ar domubiedriem.  
Tukšojot pašdarināto dāvanu gro-
zu, viena otru iepazinām tuvāk, uz-
zinot, kādi ir vaļasprieki vai nodar-
bes, kas katrai ļauj aiziet no ikdie-
nas rūpēm un sasilda sirdi. 

Otrā rītā ritēja spraiga un radoša 

darba sesija “Mazpulcēna projekts 
– ko ar to vēlamies panākt un kā?”.

Emocionāli un patriotiski uzlā-
dējoša  bija Ilgas Ķipsnes vadītā 
ekskursija Kārļa Ulmaņa dzimtajās 
mājās. Tāds sāpīgi dzidrs latviskas 
dzīvesziņas malks!

Pirms doties mājup, Staļģenes 
mazpulka vadītāja Anda Skrupska 
aicināja mūs uz praktiskā radošu-
ma stundu, kā aizvien, iemācot ko-
lēģēm ko jaunu.
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eLĪZa BrŪkLeNa, rk BrĪvprātĪGā

Šogad  tradicionālais Rīgas klu-
biņa brīvprātīgo pasākums “Izau-
guši Latvijai” norisinājās īpašā lai-
kā un īpašā vietā – no 11. līdz 13. 
novembrim Kārļa Ulmaņa dzim-
tajās mājās “Pikšas”.  Kur nu vēl 
labāka vieta Mazpulku pasāku-
mam! Šī gada jauninājums bija tas, 
ka drīkstēja piedalīties arī nepiln-
gadīgie klubiņa biedri.

Pirmais uzdevums mūs sagaidī-
ja jau izbraucot – bija jāiemūžina 
“katras automašīnas kolektīva” 
ceļš uz “Pikšām”, un kā obligāta – 
bilde, noliekot svecītes kādā pie-
miņas vietā, jo tā taču bija Lāčplē-
ša diena. Pēc tam, kad visi bija ie-
radušies un iekārtojušies, mums 
bija dota vienreizēja izdevība kļūt 
par populāru latviešu grupu dalīb-
niekiem. Ar to vakars vēl nebei-
dzās,   patiesībā tas pat ievilkās, 
spēlējot spēles un iepazīstot vie-
nam otru tuvāk.

Otrā diena bija aktivitātēm pie-
pildīta. No rīta Linda Medne pār-

baudīja, cik labi spējam saprasties, 
kas ir ļoti svarīga prasme, organi-
zējot Mazpulku pasākumus, un 
aicināja padomāt par saprātīgu vi-
des resursu izmantošanu. Savukārt 
Artis Treimanis no “Tērvetes tau-
riņiem” un “Sveču darbnīcas” pa-
stāstīja par to, kas kopīgs svecēm 
un tauriņiem, un kā ir būt par jau-
no uzņēmēju Latvijā. 

Pēc pusdienām bija laiks iepazī-
ties ar vietu, kas mūs tik laipni uz-
ņēmusi, un cilvēku, kuram jāpatei-
cas par Mazpulku kustību Latvijā, 
– brīvprātīgos gaidīja ekskursija 
pa Kārļa Ulmaņa muzeju, kuras 
laikā bija ne tikai nopietni  jāklau-
sās, bet arī jāatbild uz nopietniem 
jautājumiem, un tika uzdoti tikpat 
nopietni mājasdarbi, kas  mums  
lika aizdomāties par tēvzemes un 
ģimenes nozīmi.

 Vakars iesākās ar lieliem dar-
biem, gatavojoties nu jau tradicio-
nālajām svinīgajām vakariņām. 
Sēžot pie pašu klāta galda ar neiz-
trūkstošiem pelēkajiem zirņiem 
un štovētiem kāpostiem, varējām 

vērot cīnāmies ne vien Lāčplēsi un 
Melno bruņinieku, bet arī Laim-
dotu un Spīdalu. Sveču gaismā, 
dziedot himnu, radās īsta svētku 
sajūta.

Trešās dienas rītā pie mums vie-
sojās Karīna Vītiņa un Anita Pe-
dane no Personības pilnveidoša-
nas centra. Viņas mācīja vienkār-
šas metodes, kā padarīt dzīvi labā-
ku. Daļa klubiņa biedru gan 
atklāja, ka daudzas no tām jau pa-
zīst un lieto. 

Mūsu pēdējais veicamais uzde-
vums, protams, bija izvērtēt nu jau 
pagājušā gada Mazpulku pasāku-
mus un likt galvas kopā, kā tos vēl 
varētu uzlabot. Kad tas bija izda-
rīts, varēja atviegloti uzelpot un 
saņemt sertifikātu, kas apliecina 
dalību Latvijas Mazpulku brīvprā-
tīgo apmācībās “Izauguši Latvijai 
2016”, kā arī nofotografēties kop-
bildē.

Tā bija lieliska un noderīga ne-
dēļas nogale lieliskā sabiedrībā! 
Vislielākais paldies Zanei un Pat-
rīcijai, kas to visu sarīkoja!

“Izauguši Latvijai 2016” 

zANe ŠteiNBeRGA

20. septembrī Ludzas bērnu un 
jauniešu centrā, bet 20. oktobrī 
Jaunpils novada domē tikās maz-
pulcēni un lēmumu pieņēmēji.  

Šādas tikšanās tiek rīkotas ar 
mērķi veicināt strukturētu dialogu 
starp jauniešiem un lēmumu pie-
ņēmējiem, kā arī atbildīgajiem par 
jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinā-
tos, kādu devumu viņi sniedz savai 
un novada attīstībai, mudinātu jau-
niešus darīt vairāk savam novadam 
vajadzīgu darbu un iedvesmotu 
pašvaldības atbalstīt šo jauniešu 
darbus un idejas, lai kopīgiem spē-
kiem uzlabotu sava novada dzīvi.

Tikšanās pirmajā daļā mazpul-
cēni savā starpā iepazinās, apguva 
komunikācijas pamatus, radīja ide-
jas ideālam novadam un gatavoja 
prezentāciju “Es savam novadam 
biju, esmu un būšu”, ko vēlāk pre-
zentēt novadu pārstāvjiem. 

Savukārt dienas otrajā daļā tik-
šanās moderatore Austra Pavāre 
iepazīstināja klātešosos ar tikšanās 
mērķi un biedrību „Latvijas Maz-
pulki”. Pašvaldību pārstāvji iepazīs-
tināja mazpulcēnus ar lēmumu 
pieņemšanas procesu novadā. 
Mazpulcēni uzstājās ar  savu pre-
zentāciju „Es savam novadam biju, 
esmu un būšu”. Noslēguma daļā 
jaunieši grupās prezentēja savus 
radošos plakātus par tēmu ‘’Mans 
sapņu novads’’, un tam sekoja jau-
niešu un lēmumu pieņēmēju dis-
kusijas par to, kāds ir labums no 
jauniešu organizācijām novadā un 
kā mazpulki var palīdzēt novadam 
attīstīties.

Diskusiju dalībnieki secināja, ka 
mazpulkiem ir liela nozīme vidē, 
novadā un Latvijā. Mazpulku vadī-

Augsim savam novadam!

tājas atzina, ka šādas tikšanās dod 
atkal jaunu enerģiju un prieku dar-
boties tālāk un  noteikti ir jāatkārto 
pēc kāda laika, lai pārrunātu pa-
veikto. Kā kopīga atziņa no pasā-

kuma jāuzsver tas, ka Mazpulku 
kustība ir vairāk jāpopularizē kā 
novada pozitīvā tēla veidotājs, jo tā 
ir pamats aktīvai sabiedrībai nā-
kotnē.  
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iNGuNA spuLeNieCe, LAikRAksts 

‘’kuRzeMNieks’’

„Kad toreiz runājāt par mazpul-
kiem, nesapratu, ko gribat, bet ta-
gad saku milzu paldies par to, kā 
kopjat savu dārzu,” atzina uzņēmu-
ma Upeskalni AB līdzīpašniece 
Baiba Mikāla, atzīmējot 25 gadus 
kopš Padures mazpulka atjaunoša-
nas.

Padurnieki mazpulka dzimša-
nas dienu un projekta “Audzēsim 
dārzeņus labdarībai Padurē!” no-
slēgumu svinēja 21.oktobra  vakar-
pusē. Lielā torte bija pašu pelnīta, 
pārdodot savā dārzā izaudzēto 
Hercoga Jēkaba tirgū. Mazpulka 
un Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas Padures filiāles vadītāja 
Vigra Leismane pastāstīja, ka no 

46 skolēniem aktīvi ar ideju aizrau-
jas ap 30 bērnu, bet rudenī un pa-
vasarī apstrādāt zemi un vākt ražu 
dodas visa skolas saime.

Izaudzētie dārzeņi un garšaugi 
noder pagasta pasākumos, par zie-
dojumiem tiek pārdoti tirdziņos, 
šogad konservēti un nodoti arī 
mazpulcēnu ģimenēm.

V.Leismane teica paldies visiem 
mazajiem censoņiem, pagasta pār-
valdei par transportu, B.Mikālai 
par mazpulcēnu rīcībā nodoto ze-
mi, kā arī Ivetai Freimanei, kura 
pirmos trīs gadus vadīja atjaunoto 
mazpulku.

Padures mazpulks bija viens no 
pirmajiem Latvijā atdzimušajiem. 
Iveta atceras: „Tas bija tukšais pe-
riods, kad pionieru organizācija 
beidzās, bet vietā nekā cita nebija. 

Mēs paši par mazpulkiem daudz 
nezinājām, tas bija izaicinājums.”

 Mazpulcēniem par cītīgu strā-
dāšanu vasarā tika ballīte, katram 
draudzības rokassprādze un dāva-
nu karte no pašvaldības uz  “Zila-
jiem brīnumiem” Liepājā.

Protams, netrūka arī krāšņu 
mārtiņrožu un labu vārdu! 

Vigra Leismane uzrunāja bēr-
nus: „Kad darba ir daudz, dzir-
dēts: „Es vairs mazpulkā nenākšu.” 
Ceru, ka nāksiet gan, jo viena vi-
sas sadāvinātās puķes iestādīt ne-
spēšu.” Uz to bērni atbildēja ar 
solījumu turpināt. „Viena lieta ir 
kaut ko iesākt, bet pats lielākais 
sasniegums – turpināt garus ga-
dus,” viesi vēlēja mazpulcēniem 
daudz spēka un lielāku dārzu, ko 
kopt.

Padurē jubileju  
sagaida ar darbu

FORUMU LAUREĀTI 2016

PAAUDZES. Vadītāju Vigru Leismani sveikt dodas padurnieku Māliņu dzim-
ta: māsas Kate Māliņa, Agate Vētrāja, Teiksma Zvirbule, viņu draudzene 
Iveta Upeniece un mazpulcēni otrajā paaudzē – Hārdijs Māliņš, Aleksis Vēt-
rājs un Laura Vanaga. Agatei mazpulcēnu laiks palicis prātā ar interesi par 
lauku darbiem, tikšanos ar draugiem vasarās un braucienu uz Basiem, kur 
bijis jāved rādīt ražu. Viņas septiņgadīgais dēls Aleksis jau tagad piedalo-
ties mazo mazpulcēnu asniņu projektos.                               FoTo AIVArS VēTrājS 

LAtGALes MAzpuLku 
pRojektu FoRuMs

7 . oktoBrĪ, krāsLavā

Baltinavas vidusskolas mazpulks
1. vieta – viktorija kušnire, 
liturģiskās procesijas karogi un 
to izmantošana baltinavas kunga 
jēzus pasludināšanas romas katoļu 
baznīcā
Izvaltas mazpulks
3. vieta – lāsma batarāga, mans 
veselības dārzs
3. vieta – sanija bogdāne, mans 
veselības dārzs
132. kalupes mazpulks
1. vieta – elvis zeps, bišu maizes 
produkti
Atzinība – matīss sarkanis, burkānu 
audzēšana
470. krāslavas valsts ģimnāzijas 
mazpulks
2. vieta – Antra umbraško, Ķirbji
Atzinība – ligija zukule, kartupeļi
krāslavas pamatskolas mazpulks
1. vieta – laura kurpenika, gurķu 
audzēšana
2. vieta – Artis krikovs, kartupeļu 
audzēšana
krāslavas varavīksnes vidussko-
las mazpulks “Ceļteka”
2. vieta – guntis ungurs, ārstniecī-
bas augu audzēšana
Atzinība – evelīna vivate, ārstniecī-
bas augu audzēšana
mežvidu mazpulks “Cielaviņa”
1. vieta – kristofers kairišs, piena 
produktu parāde
Atzinība – leo grišulis, Adīšana
Atzinība – sandis barančuks, Artis 

grišulis, grupas projekts mežvi-
diem un latvijai
Nautrēnu mazpulks
1. vieta – santa gricāne, dālija 
manā dārzā
3. vieta – rinalds ludboržs, meža 
burtnīca
3. vieta – sofija sjakste, kartupeļu 
pētījums
3. vieta – diāna zane razgale, 
garšaugu audzēšana
3. vieta – sarma rancāne, piena 
produktu parāde
Atzinība – marika viktorija skabe, 
rotaslietas
Atzinība – iveta silaraša, vasaras 
puķes
Atzinība – elēna marija daukste 
saleniece, suns - mājas sargs
407. pasienes mazpulks
1. vieta – zane Apele, kabaču 
audzēšana
1. vieta – sergejs martincevs, ka-
rina mitroščenko, grupas projekts 
iepazīsti savu apkārtni
2. vieta – irina Adeļeviča, liliju 
audzēšana no sēklām
2. vieta – maksims Avdejenoks, 
Anželika truhanova, labie darbi
3. vieta – Anastasija kazaka, ārst-
niecības augi
252. rugāju mazpulks
2. vieta – dita stivriņa, kazu 
audzēšana
2. vieta – samanta kukurāne, 
tomāti
3. vieta – dārta stivriņa, puķes 
manā dārzā
Atzinība – Aivita Žogota, mans 
ieguldījums mājsaimniecībā
518. salnavas mazpulks
1. vieta – marija skangale, saules-
puķes
Atzinība – nauris kivlis, burkānu 
audzēšana

LAtGALes - zeMGALes 
MAzpuLku pRojektu FoRuMs

8 . oktoBrĪ, sŪNās
ābeļu mazpulks
Atzinība – raivo stūrmanis, gar-
dais kartupelis
286. Bārbeles mazpulks
2. vieta – emīls reķis, no čiekura 

līdz lietaskokam v
Ciblas mazpulks
2. vieta – jānis kalvāns, “no čiekura 
līdz lietaskokam”
104. Dagdas mazpulks
2. vieta – jolanta vrubļevska, kar-
tupeļu pētījums
2. vieta – elīna staģe, ārstniecības 
augi
Atzinība – dana grebņova, mežs
Grāveru mazpulks
Atzinība – Angelina Antonova, 
kabači
jēkabpils BjC mazpulks
1. vieta – dana Atroščenkova, picas 
garšvielas
1. vieta – valters verečinskis, lilijas 

60. krustpils mazpulks
1. vieta – matīss navenickis, kartu-
peļu pētījums
Atzinība – Anželika degterjova, 
100 tautas dziesmas
Atzinība – sjuzanna sileviča, 100 
tautas dziesmas
Atzinība – diāna Cakule, 100 tautas 
dziesmas
Atzinība – zinta prodniece, 100 
tautas dziesmas
279. Līvānu mazpulks
1. vieta – mārīte balgalve, rokdarbi
2. vieta –Aleksandrs romanovskis, 
dubnas upes ūdens kvalitāte
3. vieta – skaidris skutelis, klima-
tisko faktoru pētījumi v
64. Lubānas mazpulks
Atzinība – paula stradiņa, kartupe-
ļu pētījums
116. Neretas mazpulks
1. vieta – samanta bukša, kartupe-
ļu pētījums
1. vieta – sandis gadišķis, zpd 
“skolēnu valoda un nevaloda mūsu 
skolā”
2. vieta – sandris kalniņš, vasaras 
puķu stādu audzēšana
3. vieta – sintija gadišķe, Ķiploku 
audzēšana
rēzeknes mazpulks “taurenītis”
2. vieta – daniels mošerenoks, 
kartupeļu pētījums
3. vieta – baiba jušķeviča, kartupe-
ļu pētījums
Atzinība – Agris korsaks, kartupeļu 

pētījums
1055. rožupes mazpulks
3. vieta – daniela Ļisicka, sīpolu 
audzēšana
295. seces mazpulks
1. vieta – rainers barbinjagra, una 
livmane, labi dzīvot sēlijā
1. vieta – vita lazdauska, mazie 
asniņi
sunākstes mazpulks
3. vieta – matīss brūklens, pupu 
audzēšana
748. sūnu mazpulks
1. vieta – linda ozoliņa, garšaugi
1. vieta – Anna fedulova, meža un 
purva ogas
3. vieta – Artūrs turkupols, ārstnie-
cības augi
Atzinība – estere bizauska, pirts 
slotas
Šķeltovas mazpulks
Atzinība – viktorija sobiļa, lilijas
36. viesītes mazpulks
2. vieta – gustavs Šēnbergs, gaļas 
teļu audzēšana
2. vieta – Aleksandrs koļesņiks, 
Ķiploku audzēšana
3. vieta – ieva donoseviča, kartu-
peļu pētījums
Atzinība – Annija liepiņa, mans 
veselības dārzs

viDzeMes MAzpuLku 
pRojektu FoRuMs

15 . oktoBrĪ, prIekuĻos
196. Bejas mazpulks
1. vieta – kristofers baldiņš, bejas 
mazpulka vēsture 
1. vieta – niklāvs forsters, Aitas
1. vieta – kristers zābaks, kartupeļi
2. vieta – elizabete baldiņa, lilijas
2. vieta – tīna sloģe, zemenes
daugmales mazpulks “dzirkste-
līte”
1. vieta – betija Alaine, monta 
bergmane, grupas projekts nāves-
salai 100
1. vieta – Alīna davidenko, kartu-
peļu pētījums
2. vieta – rainers stauro, mans 
zivju dīķis
3. vieta – esmeralda barone, mans 
veselības dārzs
Atzinība – oto lūsis, Auzas

687. ērģemes mazpulks
1. vieta – elvita zīle dica, lilijas - 
dārza karalienes
126. ēveles mazpulks
2. vieta – elizabete kuple, no piena 
līdz sieram 
2. vieta – Alīna kalniņa, Ķiploki
Atzinība – elza zute, lilijas maz-
pulcēna dārzā
542. Galgauskas mazpulks
3. vieta – dārta rūse, jānis kuciks, 
rendijs indars dikmanis, grupas 
projekts stiprie, ņiprie, veselīgie
ilzenes mazpulks 
1. vieta – rihards salmiņš, broileri
2. vieta – roberts mednis, edu-
ards līdumnieks, grupas projekts 
Šodien laukos
Atzinība – zane klētniece, pupiņu 
audzēšana
239. kārķu mazpulks
2. vieta – ralfs Aušts, kartupeļu 
šķirņu salīdzināšana
3. vieta – megija krūmiņa, manas 
ģimenes 100 receptes latvijai
Liepupes mazpulks
2. vieta – ieva rudzīte, kartupeļu 
pētījums
2. vieta – linda lavrenova, paprika
3. vieta – jānis mantiņš, mazpulcē-
nu trušmīļu skola
662. Liezēres mazpulks
1. vieta – terēze stepiņa, gurķi
1. vieta – intars briedis, gurķi
2. vieta – sintija briede, zirņi
3. vieta – laine lana pundure, Cāļi 
3. vieta – signe lāsma strazdiņa, 
Asteres
Atzinība – māra madara imša, Cāļi
117. Ļaudonas mazpulks
3. vieta – niklāvs veikšāns, kartupeļi 
Mazsalacas mazpulks
Atzinība – roberts murņiks, 
jūlija vita krolle-murņika, grupas 
projekts burkāni un bietes zīdaiņu 
pārtikai
Atzinība – rebeka mitāne, no 
čiekura līdz lietaskokam
152. mārcienas mazpulks
2. vieta – Adrija kaire, 100 tautas-
dziesmas 
sējas mazpulks
Atzinība – rūta fernata, tautastēr-
pa brunču aušana
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strautiņu mazpulks
2. vieta – Agnese veignere, piena 
produktu parāde
3. vieta – laila ludviga, kartupeļu 
pētījums
Atzinība – reinis kozilāns, kartu-
peļu pētījums
165. tirzas mazpulks
Atzinība – elīna znota, kartupeļu 
pētījums 
367. vijciema mazpulks
1. vieta – Aleksis beikmanis, lilijas 
mazpulcēna dārzā
29. ziemeru mazpulks
1. vieta – sabīne kokoreviča, Cuku-
ra kukurūza
Atzinība – nikolass jaunzems, Ķiploki

kuRzeMes – zeMGALes 
MAzpuLku pRojektu FoRuMs

22 . oktoBrĪ, kaNdavā
1013. aizputes mazpulks
3. vieta – madara rēdere, dārznīca 
Aizupes mazpulks “ekopēdiņas”
1. vieta – eva petzāle, saulespuķes
1. vieta – vineta dairita danšina, 
mans veselības dārzs
1. vieta –kitija Ķibilda, kartupeļu 
pētījums

2. vieta – dārta Henriete zihmane, 
mans veselības dārzs
3. vieta – evelīna roze - puja, kar-
tupeļu pētījums
Atzinība – gustavs zeidmanis, 
Ķirbji
Atzinība – ričards grasis, lilijas 
mazpulcēna dārzā 
915. annas Brigaderes pamat-
skolas mazpulks 
Atzinība – Amanda strausa, kartu-
peļu salīdzināšana

Bikstu mazpulks
3. vieta – markuss daniels lisma-
nis, Ķirbji
Brocēnu mazpulks
2. vieta – rainers pavārs, klāvs 
zakevics, grupas projekts vasaras 
skola brocēnos
Atzinība – ieva stepena, līva 
liekniņa, grupas projekts grozu 
pīšana
307. džūkstes mazpulks
1. vieta – enija krauja, “maza zaļa 
mājiņa, simtiem baltu aitiņu”
2. vieta – Anna sīpola, piparmētras
irlavas mazpulks
Atzinība – konrāds mednis, vēja 

rotori
jaunpils - viesatu mazpulks
1. vieta – demija riekstiņa, zāļu 
tējas mazdārziņā
3. vieta – daiga medvecka, manas 
dzimtas koks
Atzinība – patrīcija Andersone, 
zirņi
420. kalētu mazpulks “mežai-
nīši”
2. vieta – Artis grants, Ķirbji
kursīšu pamatskolas mazpulks 
“Bitīte” 
1. vieta – Arta romane, lilijas 
mazpulcēna dārzā
Atzinība – Alīna slūtiņa, ziemas 
ķiploku audzēšana
114. krotes mazpulks
1. vieta – līva vēkause, burkāni
2. vieta – enija valdmane, tomāti
2. vieta – danija rosvalde, gurķi
3. vieta – marija lācīte, kartupeļi
654. lapmežciema mazpulks
2. vieta – mikus bumburs, gurķu 
audzēšana
Lutriņu mazpulks
3. vieta – paula Šilberga, patisoni
3. vieta – emīls Ansis 
romulis, turku asais pipars

Atzinība - renārs vectīrelis, truši
Atzinība – nils rītiņš, Ķiploki
139. Nīcas mazpulks
3. vieta – sanita vītola, mans uzdā-
vinātais kaktuss
pampāļu mazpulks
1. vieta – reinis rozenbahs, kartu-
peļu pētījums
2. vieta – raivis Čekanausks, kartu-
peļu pētījums
53. penkules mazpulks
1. vieta – gustavs kārlis kuģis, 
viesnīca kukaiņiem
2. vieta – megija nordena, mans 
veselības dārzs
705. pūres mazpulks
2. vieta – Agnese frīdenberga, 
sarkanās galda bietes
3. vieta – madara gaņģe, konditori-
jas izstrādājumi
staļģenes mazpulks
1. vieta – Alise Ērstiķe, ziemas 
ķiploki
1. vieta – elīna lielmane, mārtiņš 
zīle, germans janovičs, Anželika 
janoviča, grupas projekts nometne 
“vasaras vidū”
3. vieta – jana Apaļā, piena pro-
dukti

3. vieta – evelīna gabrāne, megija 
griķe, katja logina, grupas pro-
jekts pārgājiens “lielupei plauks-
tā”
Atzinība – roberts Celmiņš, latvijai 
100
striķu mazpulks
2. vieta – megija mieze, truši
Atzinība – elīna mieze, truši 
632. tumes mazpulks
3. vieta – daiga kroņkalne, ziloņ-
ķiploki
valdemārpils mazpulks
Atzinība – nauris freibergs, moto-
cikls “Honda”
599. virgas mazpulks
2. vieta – maruta klane, krāsainas 
lauvmutītes
3. vieta – raivis strautiņš, saules-
puķes
3. vieta – elisa Šekeruka, kartupeļu 
pētījums
Atzinība – kristīne strautiņa, 
Ķirbjaugi
541. Zantes mazpulks
1. vieta – niks brīvers, burkāni 
manā dārzā
2. vieta – beāte dišlere, kartupeļu 
pētījums

               FORUMU LAUREĀTI 2016

Aizupes mazpulks ‘’ekopēdiņas’’ - 
zihmaņu ģimene
485. Annenieku mazpulks - gaļina 
blija
ābeļu mazpulks - solvita strade
196. bejas mazpulks - zaiga sud-
raba
104.dagdas mazpulks - veronika 
lukaševica 
daugmales mazpulks ‘’dzirkstelī-
te’’ - kristīne Auguceviča
307. džūkstes mazpulks - Aija 
strautmane
687. Ērģemes mazpulks - ilga dica
grāveru mazpulks - jānis račko
ilzenes mazpulks – sanita klēt-
niece

jaunpils – viesatu mazpulks - mai-
rita miezīte un uldis Ķilda, Agita 
trokša
132. kalupes mazpulks - ilze 
sarkane
239. kārķu mazpulks - juta Aušte
krāslavas pamatskolas mazpulks - 
Aija kupernika  
krāslavas varavīksnes vidusskolas 
mazpulks “Ceļteka” - irēna ungure
114. krotes mazpulks - inta drei-
mane
60. krustpils mazpulks - inese 
prodniece
64. lubānas mazpulks - vita 
kalniņa  
lutriņu mazpulks - uģis vectīrelis

152. mārcienas mazpulks - iveta 
kaire
mežvidu mazpulks ‘’Cielaviņa - 
gundega Čurena
nautrēnu mazpulks - Aļona pja-
secka
116. neretas mazpulks - solvita 
bukša
139. nīcas mazpulks - iveta Amare
pampāļu mazpulks - rozenbahu 
ģimene
407. pasienes mazpulks - tatjana 
kazaka
53. penkules mazpulks - gustava 
kārļa kuģa ģimene 
pildas pamatskolas mazpulks - 
Šromu ģimene

priežmalas mazpulks - Žanna 
butkeviča
rēzeknes mazpulks ‘’taurenītis’’ - 
korsaku ģimene
1055. rožupes mazpulks  - maija 
jasinska
518. salnavas mazpulks - modrīte 
lele
staļģenes mazpulks – janoviču 
ģimene 
50. sunākstes mazpulks - Aija 
brūklena
748. sūnu mazpulks - solvita Ļūļā-
ka un māris turkupols 
Šķeltovas mazpulks - olga kon-
stantinova   
taurenes psk mazpulks “taurenīši” 

- rumbu ģimene
165. tirzas mazpulks - znotu 
ģimene
632. tumes mazpulks - elita strēle 
un jānis petkēvičs
valdemārpils mazpulks - Ūrmaņu 
ģimene
36. viesītes mazpulks - dārzniecība 
‘’ratnieki’’ 
367. vijciema mazpulks - dace 
ozoliņa
599. virgas mazpulks - karzonu 
ģimene
541. zantes mazpulks - māra 
brīvere
29. ziemeru mazpulks - luiku 
ģimene

Forumos godinātās ģimenes un mazpulku atbalstītāji

 daINa kaLve, 748. sŪNu maZ-

puLka vadĪtāja

8. oktobrī Sūnu pamatskolā no-
tika gadskārtējais Latvijas Mazpul-
ku projektu forums, kas pulcināja 
22 mazpulkus no Zemgales un Lat-
gales. Forumu apmeklēja 160 da-
lībnieku.

Forums sākās ar mazpulcēnu 
rudens tirdziņu. Varēja iegādāties 
izaudzētos dārzeņus, augļus, krū-
mu un koku stādus, garšīgi pagata-
votus ēdienus, skaistus rokdarbus.

Rudens svētkos sveikt mazpul-

cēnus bija ieradušies Krustpils no-
vada priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 
un Kūku pagasta pārvaldes priekš-
sēdētājs Dzintars Kalniņš. Svētku 
uzrunas teica Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Randa Medne, Sūnu 
pamatskolas direktore Valda Kal-
niņa Vītola, 748. Sūnu atjaunotā 
mazpulka pirmā vadītāja Ilze Liel-
ause un mazpulku vecbiedrs Valdis 
Sakars. Foruma dalībniekus ieprie-
cināja  Ināras Eglītes vadītais skolas 
ansamblis.

Forumā pieteikto projektu tē-
mas bija saistītas  ar dārzkopību, 
lopkopību, novadpētniecību , da-
bas izpēti u.c. Daudzi mazpulcēni 
piedalījās Priekuļu pētniecības in-
stitūta rīkotajā pētījumā ”Kartupe-
li, kartupeli, kāds esi tu un tavi brā-
ļi?”, izaudzējot dotās kartupeļu 
šķirnes, veicot dažādus pētījumus 
un apkopojot savu veikumu

 Mazpulcēni dienas gaitā aizstā-
vēja projektus darba grupās, kuras 
vadīja Rīgas klubiņa jaunieši un 
pieaicinātie eksperti Ilze Lielause, 
Spodra Purviņa, Lora Bizauska. 

Sūnu pamatskolā Paralēli darbojās ziepju, masku, 
rokdarbu, teātra darbnīcas. Tās va-
dīja Iluta Bērziņa, Jolanta Ābele, 
Inita un Līga Beinarovičas, Liene 
Anteviča.

Interesanti un vērtīgi bija vērot 
lielo mazpulcēnu atraktīvo un pār-
domāto projektu  prezentāciju. 
Mazākie iegūst vērtīgu pieredzi. 
748.Sūnu mazpulku forumā pār-
stāvēja 10 dalībnieki ar teicami iz-
strādātiem un realizētiem projek-
tiem. Liels ir mans prieks, ka starp 
labākajiem projektu izstrādātājiem 
bija arī Sūnu mazpulcēni. Anna Fe-
dulova, Linda Ozoliņa, Estere Bi-
zauska un Artūrs Turkupols. Artū-
ra ģimene saņēma arī Latvijas 
Mazpulku pateicību un ābelīti  par 
mazpulka darba  atbalstīšanu.

Mazpulku vadītāji Krustpils no-
vada Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciālistes Angelīnas Smirnovas 
vadībā brauca uz Atašienes pagas-
tu, iepazinās ar keramiķes Inetas 
Dzirkales darbu un iegādājās  meis-
tares darinājumus.

Mazpulcēnus ar lustīgiem dan-
čiem jauno dejotāju izpildījumā 
priecēja folkloras kopa no Dignā-
jas. Kopas vadītāja Aīda Bikaunie-

ce iesaistīja rotaļās gan lielus, gan 
mazus mazpulcēnus.

Foruma noslēgumā notika maz-
pulcēnu apbalvošana. Par realizē-
tajiem projektiem tika saņemti ser-
tifikāti un dāvanā mazi, zaļi dvielīši 
ar mazpulku logo.

Paldies par atbalstu  un palīdzī-
bu foruma veidošanā Krustpils no-
vadam, Sūnu pamatskolas direkto-
rei Valdai Kalniņai Vītolai, skolas 
saimniecei Anitai Krastiņai, mūzi-

kas skolotājai Inārai Eglītei,  skolas 
tehniskajiem darbiniekiem, pavā-
rītēm un Sūnu mazpulcēniem, Rī-
gas klubiņa jauniešiem, LM priekš-
sēdētājai Randai Mednei un sekre-
tārei Ilzei Jukņēvičai, kā arī Spod-
rai un Voldim Purviņiem par 
foruma jauko mirkļu piefiksēšanu 
fotogrāfijās.

Vēlu mums visiem dzīvot un 
strādāt ikdienā ar mazpulku devīzi 
“Visu daru es ar prieku!”!

turpinājums no 7. lpp.
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INāra Grāve, krāsLavas pamat-

skoLas maZpuLka vadĪtāja

Šis gads mūsu skolai bija nozī-
mīgs ar to, ka pirmo reizi Krāslavā 
notika lielākais mazpulcēnu ikru-
dens pasākums - Latgales mazpul-
ku Projektu forums. Mūsu skolu 
pagodināja 14 Latgales novadu 
mazpulki - no Rugājiem, Baltina-
vas, Rekavas, Salnavas, Nautrē-
niem, Mežvidiem, Biķerniekiem, 
Pasienes, Kārsavas, Kalupes, Izval-
tas. Piedalījās arī trīs Krāslavas 
pilsētas mazpulki – Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas, Krāslavas 

Krāslavas pamatskolā
Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pa-
matskolas. Galvenie foruma ini-
ciatori un rīkotāji bija Latvijas 
Mazpulku padome un Rīgas klu-
biņš. 

Forums izvērtās par īstiem svēt-
kiem gan tā dalībniekiem, gan vie-
siem, jo rīta pusē visus interesentus 
aicināja mazpulcēnu rudens labu-
mu tirdziņš, kas notika Krāslavas 
pils staļļos. 

Pēc svinīgas un skaistas foruma 
atklāšanas un sadalīšanās grupās 
mazpulcēni aizstāvēja savus izstrā-
dātos projektus. Žūrijā darbojās 
gan vietējie novada eksperti, gan 
Mazpulku Rīgas klubiņa biedri. 
Darbs grupās, aizstāvot projektus, 
bija visai nopietns pārbaudījums 
arī žūrijai, jo mazpulcēnu projekti 
bija augstvērtīgi, labi izstrādāti, 
nopietni bija padomāts par to, kā 
projektus saistoši aizstāvēt. Izvērtēt 
labāko no labākajiem bieži bija 
diezgan sarežģīti. 

Priecājos, ka Krāslavas pamat-
skolas mazpulks šogad startēja 
diezgan veiksmīgi. Laurai Kurpe-

nikai – 1. vieta savā darba grupā 
par izstrādāto projektu „Samteņu 
audzēšana”, bet Artim Krikovam – 
2. vieta par projektu „Kartupeļu 
audzēšana”, kuru īstenojot Artis 
veica nopietnu pētniecisko darbu, 
salīdzinot 3 kartupeļu šķirnes, ko 
piedāvāja Priekuļu selekcijas staci-
ja. Viņa darba grupā bija ļoti kvali-
tatīvi projekti.

Kamēr viena mazpulcēnu maiņa 
cītīgi aizstāvēja savus projektus, citi 
apceļoja mūsu pilsētu vietējo gidu 
- Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolē-
nu - vadībā. Pēc tam grupas mainī-
jās – mazpulcēni, kas  jau aizstāvē-
juši projektus, iepazina pilsētu 
Daugavas lokos ģimnāzistu vadībā. 
Mazpulku vadītājus ekskursijā, lai 
labāk iepazītu mūsu mazo, bet 
skaisto un sakopto pilsētu, aicināja 
Krāslavas TIC gide Inta Lipšāne. 

Pasākuma kulminācija bija 
Krāslavas pamatskolas skolotājas 
Veltas Daņiļevičas un viņas palī-
dzes Jeļenas Japiņas organizētā lie-
lā izdancošanās, kas notika pēc 
projektu aizstāvēšanas. Deju soļus 

BaIBa maNtIŅa, LIepupes maZ-

puLka  vadĪtāja, vIdZemes  

MAzpuLku DARBA kooRDiNAtoRe

daCe kaLNIŅa, prIekuĻu Novada 

Lauku attĪstĪBas koNsuLtaNte

Priekuļu tehnikumā 15. oktobrī 
notika Vidzemes novada Mazpulku 
Rudens projektu forums. Tajā pie-
dalījās vairāk nekā 100  mazpulcē-
nu, 22 vadītāji, Rīgas klubiņa biedri, 

Priekuļu tehnikumā

iemēģināja ikviens, dejoja pat tie, 
kuri nekad paši to nedarītu. Pal-
dies par to skolotājām! 

Projektu foruma noslēgumā tika 
uzteikti veiksmīgākie, saņemtas 
balvas, sveikti un godināti mazpul-
ku vadītāji. Mazpulku darbu atbal-
stošo ģimeņu pārstāvji dāvanā sa-
ņēma ābelīšu stādus. Pasākuma 
dalībnieki bija pateicīgi par to lielo 
pozitīvo emociju daudzumu, ko 
guva pie mums, Krāslavā.

Izvērtējot forumu, milzīgu pal-
dies gribu teikt Krāslavas novada 
domei ar novada domes priekšsē-
dētāju G. Upenieku priekšgalā par 

materiālo un praktisko atbalstu tā 
organizēšanā, par sagādātajām dā-
vanām vadītājiem, organizatoriem 
un ekspertiem! Īpašs paldies Krāsla-
vas novada domes sabiedrisko at-
tiecību speciālistei Ingai Kavinskai! 
Mazpulku vadītāji bija sajūsmā par 
Krāslavas TIC gides Intas Lipšānes 
vadīto ekskursiju. Paldies par sa-
darbību saku Krāslavas BJC ar di-
rektori Ritu Vekšinu priekšgalā.  
Neatsverams bija atbalsts no mūsu 
skolas direktores Vijas Koncevičas, 
skolotāju un skolas darbinieku pu-
ses. Atbildīgi un aktīvi strādāja Rī-
gas klubiņa jaunieši. 

bērnu vecāki un 10 projektu vērtētā-
ji.

Pasākuma atklāšanā Liepupes 
mazpulka dalībnieks, 11. klases sko-
lēns Arnis Krastiņš un viņa ģimene 
tika sumināti par sasniegumiem 
konkursā “Sējējs 2016”. Arnis ieguva 
prestižā konkursa nominācijā “Maz-
pulcēns – Rītdienas sējējs” veicinā-
šanas naudas balvu, mazo bronzas 
statuju un diplomu, kā arī pavasarī 
kopā ar pārējiem konkursa dalībnie-
kiem dosies ekskursijā uz Briseli.

Foruma atklāšanā uzstājās Prie-
kuļu tehnikuma vokāli instrumen-
tālais ansamblis Oskara Gailīša 
vadībā, kā arī tautisko deju kolek-
tīvs “Virpulis,” kurā dejo arī Liepu-
pes mazpulka dalībnieks, konkur-
sa “Sējējs” nominants Jānis Man-
tiņš.

Tirdziņā mazpulcēni pārdeva sa-
vu audzēto un gatavoto. Pēc tam 

mazpulcēni aizstāvēja savus projek-
tus – speciālistu žūrijai stāstīja un 
rādīja, ko vasarā paveikuši. Bērni 
audzējuši dažādus augus, dārzeņus 
(gurķus, tomātus, papriku, ķiplokus 
u. c.), kopuši trušus, gatavojuši sie-
rus un dažādus ēdienus, veidojuši 
latvisku ēdienu recepšu krājumus 
valsts simtgadei, pētījuši norises 
mežā un mazpulku vēsturē, veikuši 
daudz dažādu darbu. Dažam ma-
zam mazpulcēnam tā bija pirmā no-
pietnā prezentācija mūžā, taču galā 
visi tika godam. Projektu parāde rā-
dīja, kā mazpulcēniem no mazotnes 
rodas zināšanas un prakse, kā strā-
dāt, kā izaug, rodas mūsu pārtika. 
Tas vēlāk rada interesi un vēlmi ar 
prieku saimniekot laukos. Jaunieši 
iepazinās ar Priekuļu tehnikumu un 
novada centru, skatījās Bērnu zināt-
nes centra “ZINOO” šovu “Zili zaļi 
brīnumi”.

Tikmēr mazpulku vadītājiem no-
tika ZAAO seminārs par pārtiku, 
tās atkritumiem, mazs pārgājiens 

Priekuļu pagastā, Saules parkā un  
apkārtnē, mīļbrītiņš ar dvēseles 
dziesminieci Dainu Rozenbergu. 
Vadītāji dalījās pieredzē par paveik-
to, gatavojoties forumam, un pārru-
nāja turpmāk veicamo.

Forumu palīdzēja noorganizēt 
LLKC Cēsu un Limbažu konsultāci-

ju biroju speciālisti, Priekuļu paš-
valdības, Priekuļu tehnikuma, AREI 
(Priekuļu selekcijas stacija) ļaudis. 
Pasākums ir veiksmīgs sākums cie-
šākai sadarbībai starp tehnikumu 
un mazpulkiem, jo daļa šo jauniešu 
nākotnē būs arī topošie lauksaim-
nieki, tehnikuma audzēkņi.

Kandavas lauksaimniecības tehnikumā

LĪGa ŠupstIka, “kaNdavas Novada 

vēstIs” 

22. oktobrī Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikumā notika 

Kurzemes un Zemgales mazpul-
cēnu rudens Projektu forums, ku-
rā 140 mazpulcēni prezentēja savu 
šī gada veikumu. Forumu atklāja 
Latvijas Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja vietniece Ilze Kļa-
va, kura pateicās visiem sešiem 
Zemkopības ministrijas konkursa 
“Rītdienas Sējējs” dalībniekiem, 
tajā skaitā Signei Petrovai no Zan-
tes mazpulka (vadītaja Anita Gai-
le), kura šogad gan neieguva lau-
reāta titulu, bet kā atzinību saņē-
ma dāvanu - braucienu uz Eiropas 
Parlamentu Briselē.

Kurzemes un Zemgales mazpul-
kus Kurzemes Šveicē - Kandavā 
sveica Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs Normunds Štoferts. 
Viņš pateicās mazpulcēniem par 
ieguldīto darbu lauksaimniecības 
nozarē un sabiedriskajā dzīvē, par 
ko arī pats personīgi bija pārlieci-
nājies lauku labumu tirdziņā. 

Mazpulcēnu lauku labumus 
Kandavas tirgū labprāt iegādājās 
arī kandavnieki. Plašajā piedāvāju-
mā bija ne tikai pašu audzēti un 
radīti produkti un preces, bet bija 
arī iespēja apgleznot auduma iepir-
kumu maisiņus vai uzspēlēt spēli 
atmiņas trenēšanai.

 Kandavas foruma organizēšanā 
lielu darbu veica  Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas mazpulku 
vadītājs Ēriks Bite.
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iNA sMeLCeRe, 504.jeRsikAs 

maZpuLka vadĪtāja

Līvānu novadā darbojas trīs maz-
pulki: 279 Līvānu, 504. Jersikas un 
1055. Rožupes. Viena no kopā sa-
nākšanas reizēm ir novada forums 
rudenī, kurš notiek Līvānos. Tad pil-
sētas tirgū ir atvēlēta vieta mazpulcē-
nu tirdziņam. Tirgošanās ir kļuvusi 
par tradīciju, jo mazpulcēnus jau gai-
da ar sevišķu īpašo preču pieprasīju-
mu. Tāds, piemēram, ir priežu pum-
puru sīrups. Tirgus dalībniekiem 
mājās jāvienojas ar vecākiem par sa-
vu tirgus preci un preces cenu. Tas 
jau ir rūpīgi izdomāts. Šogad īpaši 
noderēja jaunās mazpulcēnu preču 
zīmes, kuras bija vienojošais ele-
ments pārdodamajai produkcijai.

504. Jersikas pamatskolas mazpul-
ka dalībniece Līga Soma stāsta: “Mēs 
kopā ar Raivi un Renāru braucām 
tirgot mājās ražotos labumus. Sāku-
mā tirdīja bailes - vai pirks? Bet tikko 
bijām salikuši uz galda savu preci, 
uzreiz nāca klāt cilvēki un jautāja, ko 
pārdodam. Prasīja, kādi kompoti , kā 
siets siers... Vajadzēja runāt, stāstīt 
un dod nogaršot. Kaut gan katram 
palika arī neiztirgotā prece, mēs no-
pelnījām no sešiem līdz pat septiņ-
padsmit eiro. Es šo dienu pavadīju 
pazitīvā noskaņojumā, ar smaidu se-
jā. Tirgojos es pirmo reizi. Ceru ka to 
darīšu arī nākošajā gadā.”

Rudens tirgus rosina mazpulcē-
nus jau domāt par preci nākamajam 
gadam.

Foto:  504. Jersikas mazpulcēni 
Līga Soma, Renārs Purviņš, Raivis 
Tūmiņš, vadītāja Ina Smelcere.

Tirdziņš ir gaidīts

Fotomirkļi no 2016. projektu 
gada Grāveru mazpulkā

Ziemassvētku darbnīcā mazpulcēni darināja lieliskus rotājumus.         

Grāveru mazpulcēni ar savu veikumu lielā Augšdaugavas musturdeķa vei-
došanā Naujenes novadpētniecības muzejam.

Labo darbu nedēļā mazpulks lasīja ozolzīles Latgales zoodārza dzīvniekiem.

BaIBa maNtIŅa, LIepupes maZ-

puLka vadĪtāja

Aizvadītā gada 25. novembrī 
Liepupes mazpulkā notika Svinīgā 
solījuma svētki. Seši mazpulcēni, 
kuri darbojušies mazpulkā vismaz 
vienu gadu, izstrādājuši un aizstā-
vējuši vismaz vienu projektu, do-
dot Svinīgo solījumu, kļuva par 
pilntiesīgiem biedrības Latvijas 
Mazpulki biedriem. 

Haralds Krastiņš Projektu foru-
mā aizstāvēja savu pirmo projektu 
par karalisko palmu. Amēlija Gu-
sakova darbojas Mazpulcēnu truš-
mīļu skolā. Ieva Rudzīte veica kar-
tupeļu pētījumu. Paulas Hannetes 
Sokolovskas pirmais projekts sau-
cas “Facēliju audzēšana”, bet Betijas 

Āboltiņas – “Gurķi manā dārzā”. 
Dace Kalniņa īstenoja projektu par 
ķirbjiem.

Svētkos kopā ar mazpulcēniem 
bija Valsts Lauku tīkla Sekretariāta 
lauku attīstības speciāliste, uzņē-
mējdarbības konsultante - Zaiga 
Blaua un LLKC Limbažu nodaļas 
vadītājs Aigars Legzdiņš, skolas di-
rektore Arta Rubeze, vecāki. 

Zaiga un Aigars bija sarūpējuši 
un novadīja vairākas interaktīvas 
spēles par dzīvi laukos, apsolīja arī 
turpmāk sadarboties ar mazpulku 
un katram  mazpulcēnam dāvāja 
piemiņas balviņas.

Katrs bērns bija ieradies ar ne-
lielu cienastiņu, visi kopā varējām 
baudīt arī skolas saimnieču sarū-
pēto tēju un plātsmaizes.

Svinīgā solījuma svētki 
Liepupes mazpulkā

LudmILa kormIĻCeva, Grāveru maZpuLka vadĪtāja
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 māra krauLe, 808.puZes maZpuLka vadĪtāja

808. Puzes mazpulka mazpulcēniem šogad īpaši 
patika dalība ceļojumā ar 19 pieturām „Kartupeli, 
kartupeli, kāds esi Tu un Tavi brāļi?” . Paldies Prieku-
ļu selekcijas stacijai par 3 šķirņu sēklas kartupeļiem. 
Interesantajā ceļojumā piedalījās un kartupeļus pētīja 
Niklāvs Bergs, Daniels Žuburs un Paula Bunce.

Niklāvs Bergs audzēja šķirni „Imanta” un novāca 
66 kartupeļus ar kopējo svaru 15,820 kg. Savukārt 
Daniels Žuburs pētīja šķirni „Prelma”, viņš novāca 
126 kartupeļus ar kopējo svaru 13,306 kg. Zēniem 
vēl jo interesantāk bija salīdzināt šīs šķirnes tāpēc, 
ka abi ir no vienas ģimenes un kartupeļu vagas vi-
ņiem atradās blakus. Kartupeļus abi iestādīja un arī 
novāca vienā dienā, bet ražas atšķirība bija jūtama. 
Šķirnes „Imanta” kartupeļi nemaz neziedēja, toties 
pārsteidza ar prāviem bumbuļiem, skaita ziņā tie 
izauga gandrīz uz pusi mazāk kā šķirnei „Prelma”, 
bet svarā to pārspēja. Niklāvam škirnes „Imanta” 
lielākais kartupelis svēra 630 gramus, Daniela „Prel-
mas” rekordists svēra 280 g. 

Paula Bunce pētīja šķirni „Magdalena” un novāca 
202 kartupeļus ar kopējo svaru 14,230 kg, lielākais 
“Magdalenas” kartupelis sasniedza 258 g. Kartupeļi 

Kartupeļu pētījums Puzē

Ziemassvētku darbnīcā  tapa rotājumi skolai.                                                          

marIja BoGdaNova, 241.BIĶerNIeku maZpuLka “rĪta 

BLāZma” daLĪBNIeCe

2016.gadā 241.Biķernieku mazpulks „Rīta Blāzma” sa-
vā pamatskolā realizēja projektu „Puķu pulkstenis”. Mar-
tā mēs iesējām samteņu un petūniju sēklas, lai varētu iz-
audzēt puķu dēstus. Aprīlī zēni no koka izgatavoja pulks-
tenim ciparnīcu. Maijā bija ļoti daudz darba. Sākumā 
rakām un irdinājām zemi. Centrā uzstādījām koka stabu 
– tas ir mūsu pulksteņa pulksteņrādītājs. Augšu izrotā 
gliemezis, kurš norāda pasaules puses. Atzīmējām, kur 
krīt ēna no staba 9.00, 10.00 utt., uzstādījām koka cipar-
nīcu. Tad ārējo apli piestādījām ar oranžām samtenēm, 
iekšējo apli - ar petūnijām, bet samtenes iestādījām vie-
tās, kur ēna norāda uz 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Pēc ne-
pieciešamības lējām, piebarojām un ravējām. Visu vasaru 
mēs apkopām pulksteni. 1.septembrī daudzi skolēni un 
viņu vecāki bija patīkami izbrīnīti, kad ieraudzīja šo 
skaistumu. Visiem gribējās nofotografēties pie mūsu 
pulksteņa. Šis skaistums priecēja mūs līdz pat pašiem sa-
liem. Nākošajā gadā mēs turpināsim šo darbu. 

Mūsu Puķu 
pulkstenis

neslimoja, tos neapdraudēja arī 
kaitēkļi, tik atmiņā palicis gandarī-
jums, ka darbs paveikts. Jaunākie 
mazpulcēni palīdzēja Paulai no-
vākt ražu, un izrādījās, ka daži savā 
mūžā to darīja pirmoreiz, tātad arī 

citiem šis projekts sniedza jaunas 
iemaņas.

Attēlā: skolā jaunie pētnieki pa-
rādīja 5 lielākos kartupeļus no kat-
ras šķirnes.

Fotomirkļi no 2016. projektu gada Šķeltovas mazpulkā

Mazpulcēni ar savu ražu aktīvi tirgojās skolas  Miķeļdienas tirgū.

rudens darbnīca skolā. Ciemos pie zemnieces Veras Ņikiforovas.
Interesanti bija piedalīties  konkur-
sā “Dārznīca”.

 LudmILa kormIĻCeva, ŠĶeLtovas maZpuLka vadĪtāja
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LIdIja oZoLIŅa, Neretas  

maZpuLka vadĪtāja

Pēc Rudens forumiem mazpul-
kos iestājas it kā īss atelpas brīdis 
līdz darba cēlienam, kad sākas jau-
nie projekti. Šis posms līdzīgs kā 
zemkopjiem laiks, kamēr zeme at-
pūšas ziemas mierā. Tomēr 116.
Neretas mazpulka mazpulcēniem, 
tāpat kā citiem, atpūta ir nosacīta, 
jo nākas cītīgi mācīties.

116. Neretas mazpulkam laiks 
pēc Rudens foruma turpinājās 
steidzīgs un piepildīts. Jālasa un 
jāšķiro ozolzīles. Jāgatavojas skolas 
80 gadu jubilejas svinībām. Šī pa-
sākuma galvenie dalībnieki bija 
skolas audzēkņi, jo pavasara pasā-
kumā bija aicināti absolventi. Maz-
pulcēni iesaistījās, veidojot uzaici-
nātajiem  viesiem dāvanas – savāk-
tās ozolzīles iesaiņojot kopā ar 
vēstījumu kaimiņu skolām un sko-
lēniem, aicinot arī viņus iesaistīties 
akcijā “Simtozolu meži simtgadu 
Latvijai”, kurā mēs darbojamies jau 
otro gadu. Kamēr nebija zeme sa-
salusi, iesējām zīles skolas lauciņā, 
lai mācītos izaudzēt ozolu. Tas va-
rētu kļūt par ilgstošu grupas pro-
jektu mazpulcēniem. esam iesējuši 
nedaudz vairāk kā pusspaini zīļu 
dobē, kura nodota mūsu pārziņā. 
Janvārī, kad putniem visgrūtāk at-
rast barību dabā, mazpulcēni daļu 
savākto zīļu izvieto putnu barota-
vās pie skolas.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
palīdzējām gatavot dekorus un de-
korēt skolu, piedalījāmies Adventes 
laika lasījumos skolas bibliotēkā un 
gatavojām Adventes vainagu no 
ozola zīlēm skolas bibliotēkai. 

Pēc Ziemassvētku brīvdienām 
pirmais svarīgākais mazpulka pa-
sākums, kuram gatavojamies, ir 
Svinīgā solījuma svētki un mazpul-
ka septiņu darbības gadu svinības 
februārī. Pēc tam jau jādomā, kā-
das tēmas izvēlēties šīgada projek-
tiem.

Pērnruden mazpulka projektā  
izaudzētos ķiplokus dāvinājām Ne-
retas Sociālās aprūpes centram, un 
iestādes dārzniece tos iestādīja, lai 
iemītnieku galdam paši izaudzētu 
jaunu ķiploku ražu.

Veiksmīgākais mazpulka 2016.
gada grupas projekts, kurš ļoti pa-
tika pašiem un visai skolas saimei, 
bija “Vasaras puķu stādu audzēša-
na”. Projekta dažādajos darbos cītī-
gi iesaistījās gandrīz visi mazpulcē-
ni, kā arī vairāki mazpulka draugi. 
Kopā tika izaudzēti 446 vasaras pu-
ķu stādi, rēķinot vidējā tirgus cenā, 
ietaupīti 89.19 eiro no skolas kopē-
jā budžeta. Turklāt no pašu audzē-
tiem stādiem skolas absolventi – 
mazpulcēni saņēma dāvanā puķu 
stādu komplektu: lauvmutītes, cī-
nijas, vasaras dālijas, samtenes. 

Pēc ziemas brīvlaika jau pirmajā 
mācību nedēļā skolas dārzniece 
vaicāja, vai šogad turpināsim au-
dzēt vasaras puķes. Viņa piedāvāja 
palīdzību sēklu izvēlē, ja mazpulcē-
ni piekristu audzēt vasaras puķu 
stādus skolas puķu dobēm. Tas pa-
līdzētu ietaupīt skolas budžeta lī-
dzekļus, un mazpulcēni apgūtu 

Uz gadumijas sliekšņa

sAMANtA, MikijA, siMoNA, ARtA, 

patrĪCIja, strautIŅu maZpuLka 

daLĪBNIeCes

Mēs, Strautiņu mazpulcēni, kā 
aizvien, arī šajā darba cēlienā esam 
čakli un aktīvi. 

 Rudens pārgājienā mēs devā-
mies pie mūsu čaklās dalībnieces 
Mikijas Ķikutes, kur viesmīlīgi un 
ar lielu sirsnību mūs sagaidīja visa 
Mikijas ģimene, izrādot plašo ģi-
menes saimniecību, senās dzirna-
vas un pazemes avotus uz Vaidavas 
upes. Apskatījām pašas skaistākās 
vietas. Mikija bija padomājusi, lai 
visiem būtu jautri, iesaistoties da-
žādās spēlēs, saorganizējusi pat 
bērza tāss dekoru pagatavošanas 
darbnīcu.

Mums aizvien patīk piedalīties 
ar pašu audzēto un gatavoto pro-
dukciju rudens tirdziņos Ates mu-

zejā un Alsviķos.
Gatavojām keramikas medaļas 

ar skolas simboliku konkursa “Ma-
na skola - Strautiņi” dalībniekiem.

Ziemassvētkos visi mazpulka 
dalībnieki cepa un izgreznoja pi-
parkūkas, vafeles  un cukurgailīšus. 
Gatavojām katrs savu Ziemassvēt-
ku rotājumu. Janvārī gatavojamies 
kopīgajiem Alūksnes novada maz-
pulcēnu Svinīgā solījuma svēt-
kiem.

Mazpulka vakarā esam iecerējuši 
sportiskas aktivitātes ar orientēša-
nās kontrolpunktu meklēšanu kartē 
gan skolas apkārtnē, gan arī skolā. 
Būs dažādi konkursi un spēles.

Nu jau pavisam drīz būs pavasa-
ris, kad sāksim rakstīt jaunos pro-
jektus, piedalīsimies Mazpulku 
sporta spēlēs. Ar nepacietību gai-
dām mazpulku vasaras nometnes, 
jo zinām, ka būs interesanti. 

Esam čakli un aktīvi

stādu audzēšanas prasmes vēl pa-
matīgāk. Tātad, te atkal būs iespē-
jams lietderīgi strādāt grupai maz-
pulcēnu.

Neretas mazpulcēni skolotājas 
Ritas Trukšas vadībā 2017.gada 
februārī iesaistīsies bateriju vākša-

nas akcijā. Šis būs vēl viens kopīgs 
labais darbs, kur darbosimies paši 
un iesaistīsim skolas biedrus, vecā-
kus, Neretas iedzīvotājus un iestā-
des.

Tā mēs kopā mācāmies, darbo-
jamies,  augam.
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arIta aNdeNdorFa, upesGrĪvas  

maZpuLka vadĪtāja

Stāsts sākas tā: – Reiz es arī biju 
mazpulcēns Valdemārpils skolā. 

Tas jau bija pagājis, bet pērnvasar 
mana vidusskolas klases audzinātā-
ja Anda Dzene piedāvāja darboties 
Latvijas Mazpulku nometnes orga-
nizēšanā Valdemārpilī. No sākuma 
nemaz neapzinājos, cik lielā pasā-
kumā iesaistos. Viss piedzīvotais 
vasarā likās tik aizraujošs un intere-
sants! Satiku ļoti pozitīvi noskaņo-
tus un darbotiesgribošus cilvēkus. 
Man patīk darboties, gūt jaunas un 

aizraujošas idejas, ko varētu īstenot 
savā skolā.

 Un tā  ar Andas Dzenes pamudi-
nājumu 31. oktobrī Upesgrīvas in-
ternātpamatskolā tika dibināts 
Upesgrīvas mazpulks. Svinīgajā sa-
nāksmē piedalījās jaunie mazpulcē-
ni, pieaicinātie ciemiņi Anda Dzene 
un Rita Rozenberga un es, jaunā 
mazpulka vadītāja. Mazpulki ir vie-
na no lielākajām bērnu organizāci-
jām Latvijā, un nu arī mūsu skolas 
bērni ir daļiņa no lielās mazpulku 
saimes. 

Lai varētu vadīt mazpulku, esmu  
izgājusi Latvijas Mazpulku padomes 

organizētās Jauno vadītāju skolas 
apmācību kursu. Par iedvesmošanu 
un padomu saku paldies Valdemār-
pils vidusskolas mazpulka vadītājai 
Andai Dzenei. Arī skolas direktore 
Maija Aveniņa atbalsta ideju par 
mazpulka darbību skolā. Dibināša-
nas svinīgajā sēdē piedalījās 11 jau-
nie mazpulka dalībnieki, bet tagad 
jau kopējais  dalībnieku skaits ir 18. 
Skolēnu interese tikai aug, piesakās 
aizvien  jauni bērni, iespējams, būs 
arī pavisam mazi dalībnieki – asni-
ņi. Es ar lielu prieku un pašiedves-
mu uzņemos Upesgrīvas mazpulku 
parādīt plašākai sabiedrībai. 

Nodibināts  
Upesgrīvas mazpulks

GuNta romuLe, LutrIŅu  

maZpuLka vadĪtāja 

No 1. Līdz 4. decembrim brau-
cām uz Leipcigu un Magdeburgu. 
Uz trušu izstādēm devās Latvijas 
Šķirnes trušu asociācijas biedri  
Gunta Romule, Agnese Smiļģe, Ai-
vita Smiļģe no Lutriņu mazpulka 
un Liepupes mazpulka vadītāja 
Baiba Mantiņa.

Ceļš līdz Vācijai pagāja visai 
mierīgi, pirmo nakti pavadījām 
Polijas viesnīcā. 

Savukārt piektdiena Leipcigā sā-
kas trauksmaina, jo bija pienācis 
trakais trušu pirkšanas laiks. Ikvie-
na kolekcionāra sirds sitās priekā, 
arī mana, jo mājās palikušajiem 
biedriem jānopērk 8 šķirnes truši. 

Mums ļoti palīdzēja brīvprāti-
gais. Bija arī gadījums, kad katalo-
gā esam atzīmējuši, kādu pirksim, 
bet pie kases pasaka, ka tas jau  ir 
pārdots. Labi, ka izvēlējāmies vai-
rākus trušus ar labiem vērtēju-
miem. Jāpārzina tomēr ir valodas. 
Sazinājos vāciski. 

Vakarā no savas dzīves vietas 

ar tramvaju braucām uz centru, 
kur notika Ziemassvētku tirdziņš. 
Cilvēku ļoti daudz, visi smaidīgi. 
Interesējās, no kuras valsts esam. 
Arī mums novēlēja priecīgus Zie-
massvētkus. Cik labi tad bija ap 
sirdi!

Mūs “uzrunāja” lielais panorā-
mas rats. Baiba samusināja, ka jā-
brauc. Pēc tam izrādījās, ka ne tikai 
man, bet arī pašai Baibai ir bail. 
Tad skanēja mūsu skaļie kliedzieni, 
smiekli. Un kā dāvana no rata 
saimniekiem mums bija vēl sešu 
apļu brauciens! Ak vai!  Tas viss 
paliek atmiņā. Priecēja tās skaistās 
lietas, ko vācieši tirgoja savos izde-
korētos namiņos, un viņu sirsnība 
un laipnība. 

Otrā rītā jau agri braucām uz 
nākamo  trušu izstādi - Magdebur-
gā. Šī izstāde bija mazāka. Ieradā-
mies savās zaļajās Mazpulka jaci-
ņās. Tradīciju nevar lauzt! Arī šajā 
izstādē organizētāji prasīja, no ku-
ras valsts esam. Bijām lepnas, ka 
esam no Latvijas, no Latvijas Maz-
pulkiem, un varējam par to pastās-
tīt..

“Trušmīļi” dodas pēc 
trušiem uz ārzemēm

krIstĪNe ŽILINska, sējas maZ-

puLka vadĪtāja

Sējas mazpulcēni decembrī tikās, 
lai gatavotu Ziemassvētku apsvei-
kumus un rotājumus. Čakli darbo-
jāmies arī rūķu cepuru darbnīcā un 
cepām piparkūkas. Rūķu cepures 
izdevās ļoti radošas un individu-
ālas. Pēc piparkūku cepšanas node-
vāmies to dekorēšanas priekam. 
Pēc kopīgi gatavotā mielasta ap-
spriedām gaidāmos projektu dar-
bus. Tie, kuri jau mazpulkā bijuši 
veselu gadu, mācījās un  pie eglītes 
norunāja mazpulcēnu Svinīgo solī-
jumu. Izrādās, ka draudzīgā bariņā 
arī šādu lietu iemācīties ir vieglāk. 
Pievakarē spēlējām iemīļotās spē-
les, neizpalika arī tradicionālais  
nakts gājiens pa meža taku. Nakš-
ņošana pagāja, dziesmām un saru-
nām bagāta. Prieks, ka mūsu skaits 
gada laikā jau dubultojies. 

Piedzīvojām labestības stundas

jāNIs BērtIŅŠ, aLŪksNes Nova-

DA MAzpuLku kooRDiNAtoRs

1. februārī Ziemeru mazpulka 
telpās notiks Alūksnes novada maz-
pulcēnu Svinīgā solījuma svētki. Sa-
vu vēlēšanos stāties Mazpulkos iz-
teikuši 28 Alūksnes novada skolēni. 
Jaunie Strautiņu , Ilzenes , Bejas, 
Ziemeru un Alūksnes ģimnāzijas 
mazpulku dalībnieki cītīgi gatavojas 
uzņemšanai, mācās solījuma tekstu, 
apgūst Latvijas Mazpulku vēsturi 
un darbnīcās gatavo stilizētu putnu 
būrīti ar putniņu , kuru, stādoties 
priekšā, iekārs stilizēta ozola zaros, 
tā apliecinot vēlmi darboties maz-
pulkā,  gaidīt pavasari un strādāt pie 
jauniem projektiem. Uzņemšanu 
vadīs Ziemeru mazpulka vadītājs ar 
palīgiem. Organizēt svētkus palīdz 
pārējo mazpulku vadītājas, Alūksnes 
novada dome, Latvijas Mazpulku 
padome, Ziemeru pagasta pārvalde, 
mazpulcēnu vecāki. Paldies Bejas 
mazpulka vadītājai Lidijai Steberei 

Kopīgs svētku brīdis

un mazpulcēnu māmiņai Ivetai Vo-
ropajevai par atbalstu pasākuma 
organizēšanā!

 Alūksnes novada jaunie maz-
pulcēni Svinīgo solījumu kopā no-

dos jau trešo gadu. Svētku svinīgā 
daļa noslēgsies ar kopēju Mazpul-
ku himnas izpildījumu. Pēc tam 
visi pie tējas tases dalīsies ar iespai-
diem un nākotnes iecerēm.

Vecā gada pēdējā mācību dienā 
devāmies apciemot vecos un vien-
tuļos cilvēkus. Pabijām septiņās 
mājās, kur iepriecinājām cilvēkus  
ar savām dāvaniņām, dzejoļiem un 

dziesmu. Piedzīvojām patiesas la-
bestības stundas. Bija brīži, kad 
asaras bija acīs visiem.

 Jā, reizēm vajag tik ļoti maz, lai 
sagādātu prieku un pārsteigumu!

Truškopju grupa Magdeburgā.

Baiba mantiņa, Gunta romule, Agnese un Aivita Smiļģes.
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eLIZaBete ZarIŅa, sILvIja aIZpo-

rIete, jēkaBpILs BjC maZpuLka 

daLĪBNIeCes

Krustpils pils ir valsts arhitek-
tūras piemineklis un Jēkabpils pil-
sētas atpazīstamības simbols ar 
dziļu vēsturisko elpu. Otro gadu 
Jēkabpils BJC mazpulks šajā nozī-
mīgajā vietā svin Svinīgā solījuma 
svētkus.

 Šie svētki mazpulcēniem ir ļoti 
īpaši, jo tiek iepazīta pilsētas un 
Krustpils pils vēsture, bet atmiņai 
par šo īpašo dienu mazpulcēni ra-
došajā darbnīcā gatavo vaska sve-
cītes. Tad seko svinīgā daļa pils 
Marmora zālē. 

Šogad no Jēkabpils BJC maz-
pulka Svinīgo solījumu deva maz-
pulcēni Dana Atroščenkova, Kris-
tīne Medņeva, Ričards Virsis, 

Laura Baltmane, Beāte Stalidzāne 
un Sūnu mazpulka dalībnieces 
Patrīcija Lejiņa un Viktorija Amo-
la. Svinīgo solījumu pieņēma Jē-
kabpils BJC mazpulka bijusī vadī-
tāja Spodra Purviņa. Mūsu maz-
pulka vadītāja Sandra Āriņa pirms 
parakstīšanās „Goda grāmatā” 
klātesošos iepazīstināja ar katru 
jauno mazpulcēnu, nolasot maz-
pulcēnu rakstītās pārdomas par 
savu biedru. Svinīgās daļas noslē-
gumā klātesošos uzrunāja Jēkab-
pils BJC  pārstāve Elīna Puķe, vē-
lējumus jaunajiem mazpulcēniem 
izteica abu  mazpulku priekšnieki 
Elizabete Zariņa un Raivo Stūr-
manis.

Noslēgumā visi mielojās ar 
svētku kliņģeri.

Uz tikšanos Krustpils pilī nāko-
šajos svētkos!

Svinīgais solījums izskan pilī

eLIZaBete ZarIŅa, dIāNa BaLode, 

jēkaBpILs BjC maZpuLka daLĪBNIeCes

Gluži vai mums nemanot, aizjo-
ņoja jaunā mācību gada 1. semes-
tris, krāsainās koku lapas nomainīja 
balts sniegs, bet mazpulcēnu atmi-
ņu lāde jau piepildīta ar atmiņām 
par redzēto, piedzīvoto un jaunām 
zināšanām, prasmēm. 

Mācību gads mazpulcēniem iesā-
kās ar mācību ekskursiju “Izgaršo, 
izzini un eksperimentē!”, kuras lai-
kā tika apmeklēta Ādažu militārā 
bāze, „Zinātnieku nakts” Latvijas 
Universitātes jaunajā Dabaszinātņu 
centrā un SIA „Rozīne” Skrīveru 
mājas saldējuma ražotne. Lepoja-
mies, ka tā nebija tikai ekskursija, 
bet arī kā balva par panākumiem 
dažādos konkursos!

Dienas lielais piedzīvojums sākās 
ar Skrīveru Mājas saldējumu, kur 
kopā ar saimnieci Leldi Sotnieci ga-
tavojām vaniļas saldējumu, izzinā-
jām saldējuma vēsturi un izgaršo-
jām neparastākās saldējuma garšas, 
piemēram, paniņu, kartupeļu, alus, 
biezpiena. 

Tālāk ceļš mūs veda uz Ādažu 
militāro bāzi, kur iepazināmies ar 

Izgaršo, izzini un eksperimentē!

Latvijas armijas karavīru ikdienu 
un dažādiem darba pienākumiem. 
Mums bija iespēja redzēt kaujas 
sauszemes tehniku, robotus un ie-
ročus, bet vislielākais pārsteigums 
bija iespēja pavizināties ar izlūkoša-
nas bruņumašīnu pa mācību poli-
gonu „Sahāras tuksnesis”. Neviens 
no mazpulcēniem nepalika bez po-
zitīvām emocijām! Ekskursijas no-
slēgumā sapratām, ka tikai retais 
jaunietis vai jauniete spēj veikt šo 
atbildīgo darbu - būt par Latvijas 
armijas karavīru.

  Tālāk mūs gaidīja esošie un to-
pošie zinātnieki Latvijas Universi-
tātes Dabaszinātņu centrā „Zināt-
nieku naktī”. Tā mums bija iespēja 
izzināt dabaszinātnes caur eksperi-
mentiem, pētījumiem, praktiski pa-
šiem darbojoties zinātnieku vadībā. 
Tika gan dedzināts, gan jauktas 
krāsas, lai uzziedētu zieds, gan ielū-
kojāmies mikroskopā, izzinājām 
reljefu caur 3D kartēm utt. „Zināt-
nieku nakts” mūs tā aizrāva, ka ne-
pamanījām - aiz loga tiešām valda 
nakts!

eLIZaBete ZarIŅa, sILvIja aIZpo-

rIete, jēkaBpILs BjC maZpuLka 

daLĪBNIeCes

Jauniešu tikšanās mērķis bija ie-
pazīstināt ar Latvijas Mazpulku 
vēsturi, darbību, tradīcijām un 
simboliku, rosinot  Ropažu vidus-
skolēnos interesi par šo jauniešu 
biedrību un vēlmi tajā iesaistīties.

Sākumā Silvija Aizporiete jau-
niešu labākai komunikācijai uzde-
va dažādus atjautības uzdevumus. 

Ropažu jaunieši izrādīja interesi 
par tiem, un zālē valdīja brīva gai-
sotne. Pēc jautrības aktivitātēm Sil-
vija viesus iepazīstināja ar Latvijas 
Mazpulkiem, jo viņa pati šajā orga-
nizācijā darbojas jau devīto gadu. 

Vidusskolēni labprāt klausījās 
stāstījumu  par Latvijas Mazpulku 
lielajām vasaras nometnēm, nova-
du projektu forumiem un vietējām 
rudens darbu skatēm mazpulkos.

Elizabete Zariņa jauniešus iepa-
zīstināja ar sava mazpulka darbību 

un tradīcijām, kas ir izveidojušās 
daudzu gadu darbības laikā, pie-
mēram, labdarības akciju “Palīdzē-
sim Jēkabpils dzīvnieku patvers-
mes ķepām!”, Lielo talku, ekskursi-
jām u.c.

Pēc Jēkabpils BJC mazpulcēnu 
uzstāšanās sekoja Ropažu mazpul-
ka jaunā vadītāja Gunta Laurina 
stāstījums, akcentējot sava maz-
pulka darbības prioritātes.

Veiksmi atjaunotajam Ropažu 
mazpulkam!

Jēkabpiliešu un ropažnieku tikšanās 
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Meitenes noValkas saņem starptautisku apbalvojumu

pauLa ŠĪLBerGa, LutrIŅu maZ-

puLka daLĪBNIeCe

Saldus un Brocēnu novada maz-
pulcēni 26. novembrī piedalījās tir-
dziņā Saldū “Gatavosimies pirma-
jai Adventei”. Mums šādi tirdziņi. 
ļoti patīk. Gatavojām Ziemassvēt-
ku dekoriņus vai mīļas dāvaniņuas. 
Iedzīvotāji labprāt iegādājās mūsu 
gatavotās dāvaniņas. 

Jau desmit  gadus Lutriņu maz-
pulks piedalās labdarības akcijā 

”No sirds uz sirdi”, kas notiek pirms 
Ziemassvētkiem. Katru gadu maz-
pulcēni gatavo Ziemassvētku no-
formējumu Lutriņu pansionātam 
”Ābele”, kā arī cep piparkūkas. Ša-
jos Ziemassvētkos mēs sacepām 8 
kg piparkūku. Sasaiņojām pakās 
un paši nesām uz pansionātu. Ve-
cie cilvēki bija priecīgi.

Mēs, Lutriņu mazie mazpulcēni,  
2017. gadā visiem Latvijas mazpul-
kiem vēlam, lai tas veiksmi dod, 
jaunus darbus piepildot!  

Bejas čaklie rūķi

siLvijA DoRŠA

Award ir starptautiska jauniešu 
pašizaugsmes programma, kuru 
1956.gadā dibināja Edinburgas 
hercogs princis Filips, lords Hants 
un vācu pedagogs Kurts Hāns. 
Programma mūsdienās darbojas 
140 pasaules valstīs, no 2006. ga-
da – arī Latvijā. Tā pieejama dau-
dzās Latvijas skolās un jauniešu 
centros, un  deviņu gadu laikā tajā 
iesaistījušies vairāk nekā 1000 
jaunieši. Programmas trīs līme-
ņos - bronzas, sudraba un zelta - 
jaunieši noteiktu laika periodu 
veic pašu izvēlētas aktivitātes čet-
rās programmas jomās - apgūst 
jaunas prasmes, veic brīvprātīgo 
darbu, uzlabo savu fizisko sagata-
votību un dodas piedzīvojumu 
ceļojumā. Ik gadu jaunieši, kuri 

sasnieguši pašu izvirzītos jomu 
mērķus, tiek aicināt svinīgi sa-
ņemt attiecīgā līmeņa Award ap-
balvojumu.

Novembrī, laikā, kad visa Lat-
vija dzīvoja valsts svētku noska-
ņās, Rīgas Latviešu biedrības na-
ma Baltajā zālē notika ikgadējais  
programmas Award Latvijas da-
lībnieku  apbalvošanas pasākums. 
Kopumā tika pasniegti 44 bronzas 
un 27 sudraba apbalvojumi.  

Šoreiz The Duke of Edinburgh’s 
International Award saņēma arī 
piecas   jaunietes no Award Valkas 
grupas. Agija Aspere, Polina Bas-
kova, Kitija Bergholde, un Enija 
Stahovska saņēma bronzas, bet 
Alise Bašķe - sudraba apbalvoju-
mu.

Agija un Polina darbojas arī 
11.Valkas mazpulkā. Rudenī Val-

kas novada mazpulku darbu skatē 
Kārķos un Vidzemes forumā 
Priekuļos Agija piedalījās ar indi-
viduālo projektu “Mans vasaras 
dārzs” un grupas radošā darba 
projektu “Dārzeņu kaste”. Valkas 
mazpulka meitenes, tāpat kā vai-
rāku citu mazpulku dalībnieki, 
Vidzemes forumam  bija sagata-
vojušas savu darinājumu loteriju. 

Agija bijusi vairāku mazpulkā 
īstenotu grupas projektu dalīb-
niece, un viņai raksturīga  pienā-
kuma apziņa, rūpīgs darbs, atsau-
cība, draudzīga attieksme pret ci-
tiem. 

Agijai patīk dažādi radoši dar-
bi, rokdarbi, puķu audzēšana un 
vides kopšana.  Ir prieks, ka mei-
tene aizvien godā tur savu ģime-
ni, labi mācās, nebaidās no dar-
ba.  

Valkas Award grupas dalībnieces pēc apbalvojumu saņemšanas. Agija - ot-
rā, Polina - trešā no labās.

sarmĪte saLmIŅa, ILZeNes 

maZpuLka vadĪtāja

Aizvadītā  gada novembrī un 
decembrī Ilzenes mazpulcēni kopā 
ar biedrību “Ilzenes attīstībai” ie-
saistījās Alūksnes un Apes novada 
fonda rīkotajā projektu konkursā, 
kur guva finansiālu atbalstu pro-
jektam “Jaunietis sasilda sirdi pen-
sionāriem”.

Šī projekta  ietvaros mazpulcēni 
piedalījās  piparkūku un cepumu 
cepšanas un piparkūku apglezno-
šanas darbnīcā. Mūsu mazā skoliņa 
vairākas decembra pēcpusdienas 
tika piepildīta ar kārdinošu pipar-
kūku un cepumu smaržu. Mums 
patika kopā cept piparkūkas un ce-
pumus. Daži no mums pirmo reizi 
kausēja šokolādi, lai dekorētu 
trauslos smilšu mīklas cepumiņus.  
Darbiņu veicām kopā ar lielajām 
meitenēm, kas gandrīz visas ir bi-
jušie mazpulcēni. 

Tika pagatavotas arī apsveikuma 
kartiņas, kurās ar roku ierakstīti 
mīļi apsveikuma vārdi. 

Gardumus kopā ar apsveikuma 
kartiņām sasaiņojām glītās dāvani-
ņās, lai 25. decembra priekšpusdie-
nā iepriecinātu 43 Ilzenes pagasta 
pensionārus.

Pašu rokām gādāts prieks

No sirds uz sirdi

LiDijA steBeRe, 196.BejAs MAz-

puLka vadĪtāja

196.Bejas mazpulkam ir izvei-
dojusies tradīcija katru gadu,  nu 
jau trešo pēc kārtas, ap Ziemas-
svētku laiku apciemot un ieprieci-
nāt vecos ļaudis Bejā un mums 
īpašus cilvēkus arī Alūksnes pilsē-
tā. 

Tā arī šogad četri rūķi mazpul-
cēni čakli rullēja piparkūku mīklu, 

grieza gaiļa formas piparkūkas. 
Tās izgreznoja ar ķirbju un saules-
puķu sēkliņām. Sanāca smaržīgas  
un gardas. Tad taisījām un rakstī-
jām apsveikumus. Visu glīti iesai-
ņojām. Izdomājām uzstāšanās 
programmu un devāmies  ceļā. 
Diena bija tik saulaina!

 Viesojāmies  13 mājās un ie-
priecinājām 16  burvīgus un mīļus 
cilvēkus. Mājās atgriezāmies ļoti 
vēlu, taču sirdī bija patiess prieks 

par paveikto. Sapratām, cik ļoti ve-
ciem cilvēkiem ir svarīga šāda tik-
šanās. 

Bejas mazpulcēni, gatavojoties 
Ziemassvētkiem, arī ļoti čakli gata-
voja dekorus un izgreznoja skolu 
svētkiem. Par to visiem bija liels 
prieks! 

Pašlaik cītīgi gatavojamies Svi-
nīgā solījuma svētkiem 1.februārī 
Māriņkalnā, kad Svinīgo solījumu 
dos 8 jaunie mazpulcēni.
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raItIs sĪpoLs, vaLdemārpILs 

vIdusskoLas maZpuLka daLĪB-

Nieks 

Valdemārpils vidusskolas un 
Upesgrīvas internātpamatskolas 
mazpulcēni bija sarūpējuši produk-
ciju, ar kuru tirgojās Rojas Ziemas-
svētku tirdziņā. No Valdemārpils 
mazpulka Reinis Sīpols tirgoja smar-
žīgas vaska svecītes un kārumiņus, 
Raitis Reinis Kalmans- Kalnmals - 
rudenī lasītās lielogu dzērvenes un 
Islandes ķērpja tēju, Matīss Ūrmanis 
- marinētas bietes, Nauris Freibergs 
- svaigi spiestu ābolu sulu. Jānis 
Bumbiers un Evika Freiberga piedā-
vāja kopīgi saražoto produkciju - gal-
da dekorus, tējas, saulespuķu sēklu 
našķus, pīlādžu ievārījumu. Skolēni 
atraktīvi reklamēja savu produkciju 
un aicināja pie sevis pircējus. Daudz 
palīdzēja mazās Lizetes omīte Aira 
un mūsu vadītāja Anda.

Mazpulcēni draudzīgi rosījās ko-
pā ar Upesgrīvas mazpulcēnu Senti 

Ziemassvētku tirdziņā Rojā

 siLvijA DoRŠA 

10. decembra  rītā, kā jau bija so-
līts reklāmā un  uzaicinājumos, reizē 
ar saules lēktu  Kārķos, skolas vecās 
ēdnīcas telpās  sākās Ziemassvētku 
tirdziņš “Dabas bode”.  Ceļa malā  ai-
cinoši mirdzēja lāpu rinda, verot 
durvis, pretī plūda siltums, kairino-
šas svētku smaržas  un rīkotāju laip-
nība.  

Ar skanīgu zvaniņu Kārķu pagasta 
pārvaldnieks Pēteris Pētersons ie-
skandināja tirgošanās sākumu. No 
sena piena separatora bļodas ikviens 
tirgus dalībnieks varēja paņemt bez-
maksas biļetīti ar sirsnīgu vēlējumu, 
lai  piedalītos  Laimīgo pircēju izlozē, 
kurai balviņas sarūpējuši paši tirgo-
tāji.  “Dabas bodes ” vadītāja Sandra 
Pilskalne ar mikrofonu rokā apstai-
gāja visus tirgus galdus, lai katrs va-
rētu apmeklētājus iepazīstināt ar sa-
vu preci. Un tirgotāju - zemnieku, 
amatnieku, mājražotāju- no tuvākas 
un tālākas apkaimes bija daudz. 

Īpaši iepriecināja tas, ka “Dabas 
bodē” savus un ģimenes ražojumus 
vai darinājumus tirgoja daudzi Kār-
ķu mazpulcēni. Krista Aršanova un 
Marta Bezšapočņikova piedāvāja pa-
šu ceptus gardumiņus, pie Emīla un 
Kates Kandavniekiem varēja uzcie-

nāties ar ābolu sulu un kārumiņiem. 
Ralfs Aušts kopā ar brāli un mammu 
Jutu aicināja nobaudīt ļoti gardas 
tortes un karstvīnu. Ilze Skrastiņa bi-
ja izgatavojusi jaukas apsveikuma 
kartiņas. Rainers Piečs, uzņēmies 
tirgotāja pienākumus, piedāvāja vec-
tētiņa gatavotus ozolkoka virtuves 
dēlīšus un citu ģimenes locekļu dari-
nājumus.

Kārķu mazpulcēni ar savu vadītā-
ju Ģertrūdi Ābeli darbojās paši un 
aicināja arī citus piedalīties piparkū-
ku cepšanā un, protams, arī ēšanā.

Valkas mākslas skolas skolotājas 
Skaidrīte Bondare un Daiga Solovei-
ko aicināja radošajā darbnīcā gatavot 
dabai draudzīgas eglītes rotas no 
māla un filca. Visaktīvāk atsaucās 
mazpulcēni, un līdz “Dabas bodes” 
noslēgumam tās eglīte bija skaisti  
uzposta ar dabai draudzīgām rotām. 

Ikviens varēja iedzert garšīgu zāļu 
tēju un aplūkot zvaniņu izstādi pie 
tirgus telpas griestiem. Zirga pajūgā 
varēja doties  apskatīt, kāda  izskatās 
Kārķu baznīca  svētku rotā.  

Bet pats galvenais “Dabas bodes” 
ieguvums gan pircējiem, gan tirgotā-
jiem, neapšaubāmi,  bija pati šīs die-
nas atmosfēra – sirsnīga tuvība, jau-
kas tikšanās, svētku gaidīšanas 
prieks.

“Dabas bodē” aizvadīta diena

aNda dZeNe, vaLdemārpILs 

vIdusskoLas maZpuLka vadĪtāja

Ziemassvētku laikā vajag cilvē-
kiem darīt labu, iepriecināt tos un 
priecāties par to, ko cilvēki labu ir 
darījuši tev. Pirmssvētku laikā kopā 
ar Ritu ieradāmies Laucienas pan-
sionātā, kur apciemojām bijušo Pū-
nes mazpulku vadītāju Mīlbergas 
kundzi. Ar neviltotu prieku viņa 
mūs sagaidīja un stāstīja par saviem 
jaunajiem piedzīvojumiem pansio-
nāta dzīvē. No viņas staroja prieks, 
ka viņu kāds vēl atceras. Sacīju, ka 
viņu nevar aizmirst tik vienkārši, jo 
uzskatu, ka viņa ir viena no maz-
pulku leģendām, no kuras var 
daudz mācīties un uzņemt spēku 
nākošajam gadam. Vallija priecājās 
par Ritas adītajām zeķēm un čībām. 
Arī par kārumiņiem un svecītēm, 
ko mēs sagādājām. Sarunājām, ka 
jaunajā gadā atkal tiksimies.

Prieks  
iepriecināt

Krūmiņu, kurš tirgoja paštaisītas ko-
ka lāpstiņas un meiteņu gatavotus 
atslēgu piekariņus ar jaunā gada 
simbolu – gaili. Upesgrīvas mazpul-

ka vadītāja Arita uzmundrināja visus 
mazpulcēnus, lai drošāk reklamējas. 
Anda un Arita priecājās, ka viss no-
ritēja veiksmīgi. 

Visi kopīgi ēdām un sasildījāmies 
ar rojnieku piedāvāto gardo ziemas 
zupu. Bērni ar savu produkciju pie-
dalījās arī laimes loterijā. Lielu pal-

dies mēs sakām pasākuma rūķiem 
par laipnu uzņemšanu un produkci-
jas reklamēšanu. Ceram atkal pava-
sarī viesoties Rojā!


