
Par starptautisko 
forumu                 3. lpp.

Dīvs Reiznieks 
konferences pa-
neļdiskusijā ie-
saistīja kā lielos 
tā mazos     2. lpp.

Mazpulkos iedzī-
vojas Baltā 
galdauta svētki
                        7. lpp.
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Ilzenē būs liepu 
aleja           

                     11. lpp.

Kā mazpulcēni 
svinēja Dārza 
svētkus Viesītē
                     10. lpp.                      

 Sveiciens visiem mazpulcē-
niem, mazpulku vadītājiem un at-
balstītājiem! Šis Latvijā ir ļoti īpašs 
gads, kad lielākus un mazākus  no-
tikumus par godu valsts simtgadei 
varam baudīt ikviens. Arī mazpul-
cēni gatavo īpašas dāvanas – maz-
dārziņos aug sīpoli karmīnsarkanā 
un mirdzoši baltā krāsā, lai rudenī 
tie pārtaptu Latvijas karogos. Pie 
skolām un pagastu centros braši 
aug mazpulcēnu lolotās smaržīgo 
liliju dobes. Saulgriežos pulcēsim 
savus draugus ap “Izgaismo Latvi-
ju!” ugunskuriem, kur izdziedāsim 
Latvijai nozīmīgas dziesmas un at-
klāsim 1836 km garo ceļu apkārt 
Latvijai. 

Taču visnozīmīgākā dāvana Lat-
vijai, protams, ir paši mazpulcēni, 
un par to mēs šajā pavasarī varē-
jām pārliecināties, noklausoties 
mazpulcēnu Goda nominācijas 
“Augsim Latvijai!” pretendentu ga-
tavotās prezentācijas. Mazpulcēnu 
stāstos sadzirdējām lepnumu par 
pašu paveikto, redzējām čaklumu 
un rūpes, ar kurām veikts katrs 
darbiņš mazpulcēnu projektos, sa-
jutām mērķtiecību un vēlmi sevi 
attīstīt vēl vairāk, bet visam pāri – 
mīlestību pret savu ģimeni, drau-
giem, skolotājiem un vēlmi dzīvot 
Latvijā un veikt arī turpmāk kriet-
nus darbus.  

Šis ir jau otrais gads, kad Maz-

pulkos tiek īstenots Valsts jaunat-
nes programmas projekts “Maz-
pulku valstiskās audzināšanas 
programma”, ar kuru vēlamies 
stiprināt Latvijas jauniešu pilsonis-
ko līdzdalību. Šī projekta ietvaros 
šogad jau rīkojām jauniešu konfe-
renci “Zaļākai uzņēmējdarbībai 
Eiropā” un forumu “Jaunās simt-
gades pavasaris”, sniedzam atbalstu 
vairāk kā 30 vietējām mazpulku 
iniciatīvām, veidosim arī šogad 
mazpulku vadītāju skolu, mudinā-
sim jauniešus veikt brīvprātīgo 
darbu.

 Bet gada pašās beigās, 21.de-
cembrī, aicināsim kopā mazpulcē-
nus, kuri kādu iemeslu dēļ aizceļo-

juši un dzīvo citās valstīs. Ja arī Tu 
zini kādu mazpulcēnu, kurš dzīvo 
ārzemēs vai arī pēc ilgākas prom-
būtnes ir atgriezies un atkal dzīvo 
Latvijā, – saki, lai viņš seko līdzi 
informācijai par 21.decembrī gai-
dāmo pasākumu! Mums noderēs 
ikviens viedoklis par to, kas mudi-
na aizbraukt, kas attur no atgrieša-
nās Latvijā un arī – kas tomēr mu-
dina atgriezties! 

Liksim galvas un rokas kopā, lai 
mūsu darbi būtu Latvijai arvien 
nozīmīgāki!

Ar sveicieniem no jauniešu pār-
ņemtās Strastbūras -
Randa Ķeņģe, Latvijas Mazpulku 

padomes priekšsēdētāja

Mazpulku dāvanas Latvijas svētkos

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES 
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 
2018.GADA PROJEKTA “MAZPULKU 

VALSTISKĀS AUDZINĀŠANAS 
PROGRAMMA” IETVAROS.

Simtgades iedvesmotāji - Jolanta Borīte (no kreisās), Selga Laizāne, Randa Ķeņģe un Vilis Brūveris, kopā atstāj plaukstu nospiedumus Latvijas karogā 
jauniešu foruma “Jaunās simtgades pavasaris” ietvaros.
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SILVIja DoRša,  

“MazPuLKa“ ReDaKtoRe

Kā aizvien, ar patiesu interesi ti-
ka gaidīta Latvijas Mazpulku  gada 
konference “Mazpulki Latvijas 
simtgadei“, kas 17. februārī notika 
Rīgā, Latvijas Zemkopības minis-
trijā. Konferencē kopumā piedalī-
jās aptuveni 250 dalībnieki no visas 
Latvijas.

Tās organizatoriskā darba veicē-
ji - biedrības padome un Rīgas klu-
biņa brīvprātīgie jaunieši - bija ļoti 
centušies, lai šis gada svarīgākais 
stratēģiskais notikums noritētu 
jaukā un vienlaikus dinamiskā dar-
ba atmosfērā. Un jāatzīst, ka tas 
tiešām  izdevās! 

Mazpulcēni  par saimniekiem 
kļūt mācās darot
Ar konferenci noslēdzās  Eiropas 
Savienības programmas Erasmus+ 
finansētais Latvijas Mazpulku pro-
jekts “Jaunie novada saimnieki’’, 
kurā gūtajām idejām un atziņām 
par uzņēmējdarbību, par novada 
domju un mazpulku sadarbību bū-
tu jāīstenojas turpmākā biedrības 
un pašvaldību sadarbībā. 

Uz paneļdiskusiju “Sava novada 
saimnieki“ bija aicināti  īpašie viesi 
- Zemkopības ministrijas parla-
mentārais sekretārs Ringolds Arnī-
tis, Latvijas Jaunatnes padomes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Šteins, Do-
beles novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Guntis Safranovičs un 
Latvijas Mazpulku padomes priekš-
sēdētāja vietniece, Saldus pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Kļava. 

Ar saviem secinājumiem par 
projektu iepazīstināja Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētā-
ja Randa Ķeņģe un to astoņu no-
vadu - Madonas, Kārsavas, Kan-
davas, Saldus, Jaunpils, Rēzeknes, 
Jelgavas un Valkas - mazpulcēni, 
kuros projekts tika īstenots. 

 Moderators Dīvs Reiznieks lie-
liski prata paneļdiskusijā iesaistīt 
viesus, pieaugušos konferences da-
lībniekus un mazpulcēnus. Tika 
izteikti vērtīgi secinājumi un iero-
sinājumi.

Diskusijas laikā Mārtiņš Šteins 

Mazpulki Latvijas simtgadei
pastāstīja par Izglītības un zinātnes 
ministrijas pētījumu “Latvijas jau-
niešu iesaiste uzņēmējdarbībā 
2016”. 

 Projekts un arī viss līdzšinējais 
mazpulku darbs apliecina, cik sva-
rīgi ir veidot jaunajā paaudzē savas 
dzimtās vietas, savas zemes saim-
nieka apziņu, reālos darbos apgūs-
tot uzņēmējdarbības pamatprinci-
pus, dzīvē apliecinot pilsoniskumu, 
komunicējot ar lēmumu pieņēmē-
jiem, izsakot savus priekšlikumus, 
iesaistoties savam pagastam, nova-
dam vajadzīgās praktiskās aktivitā-
tēs.  

Šodien, kad tik aktuāls ir jautā-
jums par jaunu pieeju izglītībai, ir 
īsti vietā atgādināt, ka mazpulkos 
jau gadiem tiek īstenota kompe-
tencēs balstīta izglītošanās. Jo maz-
pulku darba pamata ideja ir - mācī-
ties darot. Ikgadējos individuālajos 
un grupu projektos mazpulcēni, 
audzējot kultūraugus vai mājdzīv-
niekus, veic pētījumus, mācās plā-
not, rēķināt, gūst zināšanas un 
praktiska darba iemaņas. Audzējot 
dārzeņus pārdošanai, piedaloties ar 
saviem ražojumiem vietējos tirdzi-
ņos, viņi mācās uzņēmējdarbību. 
Citu pieredzi sniedz praktiski da-
bas pētījumi, vēstures izzināšana, 
vides aizsardzība un labiekārtošana 
vai radošu prasmju apguve. Projek-
tu forumi, sporta spēles, salidoju-
mi, semināri, vasaras nometnes un 
citas aktivitātes veido mazpulcēnu 
uzstāšanās, komunikācijas, sadar-
bības prasmes. 
   Pēc visām pusēm rosinošās dis-
kusijas mazpulcēnus gaidīja lielisks 
piedzīvojums. Rīgas klubiņa jau-
niešu vadībā viņi grupās devās ie-
pazīties un diskutēt ar uzņēmējiem 
uz 12 dažādiem Rīgas uzņēmu-
miem, lai dzirdētu uzņēmēju  veik-
smes stāstus,  secinājumus par sava 
biznesa attīstīšanas procesu, ie-
dvesmotu jauniešus uzdrīkstēties, 
kā arī uzzinātu par grūtībām ceļā 
uz savu uzņēmumu. Atgriežoties 
konferences zālē, protams, katra 
grupa dalījās dzirdētajā, redzētajā 
un piedzīvotajā.   
     
2017. -  notikumiem bagāts gads
Savukārt mazpulku vadītāji, pirms 
pievērsties nākotnei, īsi un kodolī-
gi atskatījās uz aizvadīto darba ga-
du. Pateicoties ievērojamam finan-
sējumam IZM Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2017. gada pro-
jekta “Mazpulku valstiskās audzi-

nāšanas programma“ ietvaros, kā 
arī veiksmei dažādos citos projektu 
konkursos, bija iespējams īstenot 
daudz labu ieceru. 

Lūk, tikai daži skaitļi no mūsu 
nevalstiskās organizācijas veikuma: 
2017. gadā realizēti 30 nacionālā 
līmeņa un  23 reģionāli pasākumi, 
organizēti un vadīti divi starptau-
tiski pasākumi ( Eiropas lauku jau-
niešu salidojums un Rural Youth 
Europe valdes sēde), īstenoti dažā-
di lokāli Latvijas Mazpulku projek-
ti 56 pašvaldībās, 949 mazpulcēni 
saņēmuši sertifikātus par īstenota-
jiem indivuālajiem un grupas pro-
jektiem.  

Nevar nepieminēt vienu no vē-
rienīgākajiem, plašā jaunatnes au-
ditorijā atsaucību guvušo, LVAF 
atbalstīto projektu  “60 elementi ta-
vā kabatā“, kuru īstenojot tika attīs-
tītas 60 jauniešu pozitīvās līderības 
prasmes, savukārt viņu vadītās 
darbnīcās  vairāk kā 800 dalībnieku 
guva lielāku izpratni par aprites 
ekonomikas būtību, izmantojot 
mobilo telefonu kā ļoti uzskatāmu 
un atpazīstamu tehnoloģiju arheti-
pu, un pārstrādei tika savākti 2500 
nolietotie telefoni. Konferences 
noslēgumā tika apbalvoti šī projek-
ta konkursu uzvarētāji. Projekts 
beidzies, bet tajā uzsāktās aktivitā-
tes turpinās.

Latvijas Mazpulki 2017. gadā 
aktīvi iesaistījušies arī dažādās vie-
tējās - savu pagastu, pilsētu un no-
vadu aktivitātēs.

Krietni darbi ir labākā 
dāvana Latvijai
Valsts simtgades gadā turpinās Lat-
vijas Mazpulku ikdienas darbi un 
notiek tradicionālie pasākumi, ta-
ču gaida arī dažādas novitātes un 
tieši jubilejai veltītas aktivitātes, un 
tās kopā ar speciālistiem  apsprieda 
mazpulku vadītāji. 

Sadarbībā ar Latvijas Mežu 
īpašnieku biedrību mazpulcēniem 
dota iespēja pētīt sakoptākos me-
žus. Kartupeļu audzētāju un pār-
strādātāju savienība sadarbojas ar 
mazpulkiem kartupeļu šķirņu pē-
tījumos. Sadarbībā ar Latvijas Ģe-
nerāļu klubu arī mazpulcēni aici-
nāti piedalīties patriotiskajā pro-
jektā  “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos“, kura noslēguma pasā-
kums šogad notiks Valkā. Mazpul-
ki aicināti pievērsties savu maz-
pulku vēstures pētīšanai un sadar-
boties ar K. Ulmaņa muzeju “Pik-
šas“ Latvijas Mazpulku vēstures 
ekspozīcijas veidošanā. Latvijas 
Mazpulki aicināti sadarboties ar  
“LV100 Svētku rotu“  jauniešu fo-
rumā  “Jaunās simtgades pavasa-
ris“, bet kopā ar fondu “1836“ 21.
jūnijā tiks īstenota akcija “Izgais-
mo Latviju!“. Pierobežas mazpul-
cēniem jāturpina rūpēties par  ak-
cijā “Apskauj Latviju!“ stādītajiem 
ozoliņiem. Pērn daudzviet maz-
pulcēni izveidoja  puķu dobes Lat-
vijai, kuras, protams, arī tagad  jā-
kopj. Īpašs jubilejas gadā ir tradi-
cionālais mazpulku Goda nomi-
nāciju konkurss  “Augsim Latvijai!“, 
kā arī Zemkopības ministrijas 

konkurss  “Sējējs“, kurā uz titulu  
“Rītdienas sējējs“ pretendēs vis-
čaklākie un pieredzējušākie maz-
pulcēni. Jubilejas gaisotnē jau aiz-
ritējušas biedrības sporta spēles  
“Zaļais starts “. Kā ik gadu, gaidīta 
ir vasaras nometne “Visu daru es 
ar prieku!“, Kārļa Ulmaņa dzimša-

nas diena “Pikšās“, vietējie un re-
ģionālie projektu forumi.

Ik skolā, pagastā, pilsētā, novadā 
notikušas, notiek un vēl notiks 
Latvijas simtgadei veltītas visdažā-
dākās aktivitātes. Un mēs zinām - 
arī mazpulcēni noteikti ir un būs 
to dalībnieku vidū!

Konferences darbā ieinteresēti bija visi 250 dalībnieki.

Projektu  “Sava novada saimnieki“ kopā ar Randu Ķeņģi prezentēja  Mado-
nas, Kārsavas, Kandavas, Saldus, Jaunpils, Rēzeknes, Jelgavas un Valkas 
novada  mazpulcēni.

Paneļdiskusijā aktīvi iesaistījās Ringolds Apsītis, Ilze Kļava, Guntis Safra-
novičs, Mārtiņš Šteins.
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Pašā pavasara plaukumā, 12. mai-
jā, Latvijas valsts simtgades Jauniešu 
Rīcības komiteja jeb Svētku Rota ko-
pā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” 
Rīgas Motormuzejā organizēja starp-
tautisku forumu “Jaunās simtgades 
pavasaris”, kas vienkopus pulcēja 
jauniešus no Latvijas, Igaunijas un 
Somijas. Foruma mērķis bija izcelt 
jauniešu iniciatīvas, kas jau realizētas 
vai vēl tikai taps īstenotas Latvijas 
valsts simtgadē godam un cienīgi, 
lepni un priecīgi stāstot savas valsts 
stāstu un veidojot nākotnes Latviju. 

 Kultūras ministrijas valsts sekre-
tāra vietniece Latvijas valsts simtga-
des jautājumos Selga Laizāne akcen-
tēja unikālo situāciju, kurā atroda-
mies - kaut arī gaidītākais notikums 
vēl ir priekšā, jau šobrīd varam le-
poties ar  padarīto darbu, valsts 
simtgadi godinot: “Uz valsts simtga-
des programmu raugoties, ir milzīgs 
gandarījums. Pašlaik esam tādā brī-
dī, kad ne tikai plānojam, ne tikai 
sagatavojamies, bet varam arī izbau-
dīt padarītā darba augļus.” 

Savukārt “TUESI.LV” 100 iedves-
mas stāstu projekta vadītājs Vilis 
Brūveris foruma dalībniekiem vēlēja 
meklēt un atrast to unikālo veidu, kā 
katrs pats var veidot Latviju labāku. 

Foruma programma bija plaša un 
daudzveidīga, jo tika stāstīts par vis-
dažādākā mēroga pasākumiem vis-
dažādākajās vietās. Ar starptautiskas 
labās prakses piemēriem dalījās Lel-
de Kristiāna Vozņesenska, kura vada 
Svētku Rotas iniciatīvu „Latvijas ka-
roga ceļš“, kuras ietvaros īpaši austs 
Latvijas karogs viesojas pie tautie-
šiem visdažādākajās pasaules vietās. 
Karogs jau pabijis 3 kontinentos, 18 
valstīs, 55 notikumos. Savukārt So-
mijas mazpulku pārstāve Teija Pert-
tula, stāstīja, kā Somijas simtgade tiek 
daudzināta ar bērnu un jauniešu ak-
tivitātēm 4H organizācijā: “Šī organi-
zācija piedāvā dažādas iespējas un 
aktivitātes bērniem un jauniešiem 
vecumā no sešiem līdz divdesmit as-
toņiem gadiem. 4H turpina tradīciju, 
kas dzimusi 1917. gadā, kad Somija 
kļuva par neatkarīgu valsti, - tika stā-
dīts neatkarības simbols egle. Valsts 
simtgadi gaidot, organizācija pārdeva 
īpašas paciņas ar egļu stādiem, un šie 
līdzekļi tika virzīti jaunu stādu iegā-
dei un bērnu un jauniešu izglītošanai 
dabas jautājumos. Tāpat organizāci-
jas mazākie dalībnieki, tāpat kā viņu 
priekšteči pirms piecdesmit gadiem, 
stādīja paši savu mežu, tā dodot arta-
vu savas valsts dabas sargāšanā. 

Foruma otrajā daļā dalībnieki 
stāstīja Latvijā realizētu projektu pie-
redzes stāstus, izceļot  Latvijas valsts 
simtgades programmas vēstījumu  

Rīgas Motormuzejā tikās jaunieši,  
kuri rada un dara Latviju

“Es radu Latviju! Es daru Latviju! ES 
ESMU LATVIJA!“. No simts stun-
dām futbolā līdz simts dančiem, no 
Simtgades klubu nakts līdz nacionā-
lo dārgumu atklāšanai, piedzīvojuma 
vai iedvesmas stāsts, austs galdauts, 
izaudzēts sīpols, organizēts mūzikas 
notikums, krāsots soliņš vai uzziedi-
nāta puķe,  pārgājiens, futbola vai 
basketbola mačs, izlasīta grāmata, at-
balsts sirmgalvim vai grafiti zīmē-
jums.

 Par Latvijas Mazpulku projektiem 
Latvijas simtgadē stāstīja 29.Ziemeru 
mazpulka dalībniece un Rīgas klubi-
ņa pārstāve Patrīcija Prindule. Viņa 
stāstīja par to, kā mazpulcēni apgūst 
biznesa prasmes, audzējot sīpolus 
sarkanbaltsarkanos toņos, gan arī 
par konkursu “Zemes meita un Ze-
mes dēls” un 100 liliju dobēm Latvi-
jas simtgadei.

Daugavpilietis Jorens Dobkievičs 
pauda atziņu: „Dalība šajā pasākumā 
patiešām ļāva  izjust, ka jauniešu  rī-
kotie notikumi Daugavpilī ir nozīmī-
gi un vajadzīgi, un ļāva ieraudzīt, kā 
tie papildina Latvijas simtgades svi-
nību programmu.”

Foruma dalībniece  Alvīne Pašto-
re atzina, ka visu foruma dalībnieku 
stāsti ir aizraujoši un no katra var gūt 
kādu atziņu, tomēr meitene īpaši iz-
ceļ divus no tiem: “Visa pasākuma 
laikā bija jūtama ļoti patīkama svēt-
ku gaisotne. Atmiņā noteikti paliks 
visi foruma dalībnieki, kuri ar savu 
degsmi un aizrautību stāstīja par sa-
viem Latvijas 100 projektiem, taču 
visvairāk iedvesmoja un aizrāva pār-
gājiens 100km 18 h un Labo darbu 
festivāls Zemgalē.” 

Visas dienas garumā gan foruma 
dalībnieki, gan Rīgas Motormuzeja 
apmeklētāji varēja piedalīties glez-
nas “Es. Latvija. Sarkanbaltisarkans.” 
tapšanā sadarbībā ar Latvijas Māks-
las akadēmiju un mākslinieci Kristī-
ni Kutepovu, atstājot savas rokas 
nospiedumu Latvijas karogā. Glezna 
turpmāk būs apskatāma LV100 info 
centrā. 

Dienas noslēgumā viena no foru-
ma organizatorēm, Latvijas Mazpul-
ku Rīgas Kluibiņa brīvprātīgā  Elīna 
Jogure dalījās priekā par izdarīto, no-
rādot uz patieso lepnumu par jaunie-
šiem un viņu paveiktajiem darbiem: 
“Katrs iniciatīvas stāsts lika apjaust, 
cik daudz ir darošu jauniešu, un tā 
bija tikai maza daļiņa no visas Latvi-
jas. Jutu lepnumu, ka esmu saistīta ar 
valsts simtgades veidošanas darbiem. 
Es sajūtos kā daļa no Latvijas. Domā-
ju, ka katrs no foruma dalībniekiem 
juta sevī Latviju mazliet vairāk un 
mīļāk, kamēr klausījās iedvesmojo-
šos stāstus par īstenotajiem projek-
tiem, kas dzimuši un auguši mūsu 
zemītē.”    
  Iniciatīvu īsteno Latvijas valsts 
simtgades jauniešu rīcības komiteja 
sadarbībā ar Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades biroju un 
biedrību “Latvijas Mazpulki”. Pro-
jekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas valsts budžeta finansē-
juma un Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades programmas finan-
sējuma ietvaros. 
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Goda titula “Augsim Latvijai!” 2018. gada nominanti20. aprīlī Kultūras pilī  „Ziemeļblāzma” no-
risinājās Latvijas Mazpulku rīkotais ikgadē-
jais Goda nominācijas “Augsim Latvijai!” kon-
kurss. Šogad uz titulu predendēja un to saņēma 
28 mazpulcēni no 15 mazpulkiem.

Aivis Liepiņš, 748. Sūnu maz-
pulks

Aivis  mazpulkā ar lielu interesi 
darbojas jau no 2009. gada, kad bi-
ja pirmklasnieks.Čakls, atsaucīgs, 
izdarīgs, palīdzējis vadītājai dažā-
du pasākumu sagatavošanā. Aivis 
ir ļoti sportisks,  četras reizes pie-
dalījies Latvijas Mazpullku sporta 
spēlēs, ieguvis godalgotas vietas. 
Šogad piedalījās  Latvijas Mazpul-
ku konferencē. 

Projektu realizācijā ieguldījis 
nopietnu darbu un vienmēr tos iz-
strādājis ar lielu atbildību. Vecāki 
vienmēr atbalstījuši  Aivja un ve-
cākā brāļa darbu mazpulkā. 

Artūrs Turkupols, 748. Sūnu 
mazpulks

Artūrs 748. Sūnu mazpulkā dar-
bojas jau no 2009. gada,  tas ir, no 
1. klases.Ļoti čakls, atsaucīgs, izda-
rīgs. Vadītājai palīdz pasākumu 
sagatavošanā. Artūrs ir ļoti spor-
tisks, piedalījies 5 Latvijas Maz-
pullku sporta spēlēs un ieguvis  
godalgotas vietas dažādās disciplī-
nās. Šogad piedalījās Latvijas Maz-
pullku konferencē.

Projektu realizācijā ieguldījis 
daudz darba, vienmēr tos izstrādā-
jot ar lielu atbildību.  Ar savu čaklo 
darbu  ieguvis tiesības startēt 5 
Latvijas Mazpullku forumos un sa-
ņēmis pateicības. Nekad nav baidī-
jies runāt publikas priekšā, ir ko-
munikabls un liels stāstītājs. Ar 
lielu entuziasmu devies uz četrām 
Latvijas Mazpulku vasaras nomet-
nēm. Vecāki vienmēr atbalsta 
mazpulcēna darbu, par to Artūra 
ģimene saņēmusi Latvijas Mazpul-
ku pateicību un ābelīti.

Gunta Pastare, 748. Sūnu maz-
pulks

Gunta Pastare 748.Sūnu  maz-
pulkā darbojas no 2009.gada. Maz-
pulka darbā piedalās ar lielu inte-
resi, ir patstāvīga, radoša, izpalī-
dzīga. Piedalījusies dažādos  maz-
pulka pasākumos, Latvijas 
Mazpulku forumā,  konferencē, 5 
sporta spēlēs. Atsaucīga, draudzī-
ga, komunikabla,  ļoti saimniecis-
ka. Ir tāda īsta Guntiņa- liesmiņa. 
Gunta ir ļoti sportiska, par to lieci-
na iegūtās godalgas Latvijas Maz-

Aivita Smiļģe, Lutriņu maz-
pulks

 Lutriņu mazpulkā darbojas 12 
gadus. Ir aktīva, zinoša,  izpalīdzīga. 
Patīk  nodarboties ar sportu. Prot 
strādāt ar rokām, galvu un sirdi.  Ie-
mācījusies būt pati un tieši tāpēc 
būt ievērota. Vadītāja priecājas par 
viņas atbildības sajūtu, prasmi dar-
bu izdarīt līdz galam un ļoti labi. 

Aivitas hobijs  no 2013. gada ir 
trušu audzēšana.Ir  LŠTAA biedre. 
Piecus gadus nodarbojoties ar šķir-
nes trušu audzēšanu, gūti augsti re-
zultāti izstādēs  Vācijā, Čehijā, 
Francijā. 2016. gada rudenī LŠTAA 
izstādē  ar  Burgundas trusi iegūts 
kauss “Gada trusis 2016”, augsts 
vērtējums  2018. gada lielajā izstādē  
Rāmavā. 

Jau mācoties tehnikumā, Aivita 
atrod laiku arī mazpulka darbam.
Viņa dalās savā pieredzē ar jauna-
jiem trušmīļiem no Valdemārpils, 
Jaunpils, Anneniekiem, Striķiem. 
Palīdz  organizēt nodarbības, pasā-
kumus mazajiem. 

Matīss Norenbergs, 114. Kro-
tes mazpulks

Matīss ir nopietns un nosvērts 
puisis. Mazpulku darbos iesaistī-
jies  6 gadus, vienmēr ir akurāts. 
Bijis mazpulka priekšnieks. Labs 
palīgs mazpulku vadītājai, maz-
pulkā var darīt jebkuru darbu – or-
ganizēt, uzstāties vai darīt kaut ko 
praktiski. Visu dara ar lielu atbildī-
bas sajūtu.

Sindija Mierture, 114. Krotes 
mazpulks

Sindija ir uzņēmīga, darbīga un 
izpalīdzīga. Mazpulku darbā pie-
ņem izaicinājumus, piemēram, 
starptautiskais projekts “EELLSS’’. 
Labs palīgs mazpulku vadītājai 
darbā ar jaunākajiem mazpulcē-
niem. Darbus dara ar atbildību. 
Sindijai ir mākslinieka dvēsele, to-
mēr labi tiek galā ar lauksaimnie-
ciskajiem projektiem. Vienmēr ga-
tava darboties, nekad neatsaka.

Karīna Butlere, Priežmalas 
mazpulks

Karīna  aktīvi un radoši darbo-
jusies un piedalījusies ne tikai sava 
mazpulka, bet arī novada un visas 
Latvijas  mazpulcēnu pasākumos. 
Meitenei jau ir izveidotas sabied-

Sabīne Lotiņa, 367. Vijciema 
mazpulks

Sabīne mazpulkā aktīvi darbojas 
septiņus gadus. Aizvadītajos gados 
veiksmīgi īstenojusi piecus indivi-
duālos projektus.Tie saistīti ar aug-
kopību. Sabīne vienmēr labprāt pie-
dalās visos mazpulka pasākumos,  
ir izpalīdzīga un atsaucīga. Vienmēr 
iesaistās arī pārējās mazpulka akti-
vitātēs, labprāt apmeklē Latvijas  
Mazpulku rīkotos seminārus un 
konferences. Veiksmīgi piedalīju-
sies kā Valkas novada, tā Vidzemes 
mazpulku forumos. Piemīt izdoma, 
labprāt veic dažādus rokdarbus un 
zīmē, paspēj apvienot darbošanos 
vairākos pulciņos un mākslas skolā. 
Sabīnes darbošanos mazpulkā vien-
mēr atbalsta arī ģimene.

Samanta Auguceviča, Daug-
males mazpulks “Dzirkstelīte”

Samanta visus skolas gadus ak-
tīvi darbojas mazpulkā. Katru ga-
du ar savu projektu piedalās maz-
pulka un novada skatēs. Katru ga-
du piedalās Latvijas Mazpulku 
sporta spēlēs un citos Latvijas 
Mazpulku pasākumos. Samantai ir 
autoritāte vienaudžu vidū, tāpēc 
divus gadus vadīja Daugmales 
mazpulka „Dzirkstelīte” valdi. Sa-
manta aktīvi iesaistās skolas dzīvē, 
darbojas skolēnu pašpārvaldē un 
ekopadomē, ir centīga mācībās.

Sintija Gadišķe, 116. Neretas 
mazpulks

Sintija mazpulkā iestājās 2012.
gada septembrī, uzsākot mācības 
šajā skolā 4.klasē. Sintija ir klusa, 
draudzīga. Uzdotos darbiņus veic 
pietiekami atbildīgi. No bailīgas, 
sevī vērstas meitenes izaugusi par 
drošāku jaunieti. Vēl jāattīsta vai-
rāk pašiniciatīvas, radošuma, dros-
mes vadīt pasākumus, vadīt darba 
grupas mazpulkā. 

Kitija Ķibilda, Aizupes maz-
pulks “Ekopēdiņas”

Kitija, darbojoties mazpulkā jau 
sesto gadu, ar augstu atbildības sajū-
tu katru gadu mērķtiecīgi izvēloties 
projektu tēmas un atbildīgi tos reali-
zējot, ir pierādījusi sevi kā patstāvī-
gu, čaklu, rūpīgu, pieklājīgu jaunie-
ti, labprāt dalās savās zināšanās un 
prasmēs ar citiem mazpulcēniem, ir 
draudzīga un toleranta pret citiem 
bērniem un pieaugušajiem. Uz Kiti-
ju vienmēr var paļauties, ieplānotie 
uzdevumi  tiek veikti augstā kvalitā-
tē. Kitija ir vispusīga - aktīvi pieda-
lās gan dažādos konkursos, gan 
sporta aktivitātēs. Bieži uzņemas 
iniciatīvu, veicot daudzveidīgus pie-
nākumus.

Viktors Drozdovs, 477. Naut-
rēnu mazpulks

Viktors Nautrēnu mazpulkā ie-
stājās, mācoties 4.klasē. Tagad Vik-
tors ir Nautrēnu mazpulka priekš-
sēdētājs. Atbildīgs, izpalīdzīgs, sa-
protošs pret pārējiem mazpulcē-
niem. Ir piedalījies piecās vasaras 
nometnēs “Visu daru es ar prie-
ku!”, arī daudzās jauniešu nomet-
nēs, Latvijas Mazpulku sporta spē-
lēs. Nautrēnu mazpulkā  vadījis 
Jaungada eglītes, prāta spēles. Bijis 
vairākos jauniešu, mazpulku ap-
mācību semināros. Izstrādājis 5 
mazpulcēnu individuālos projek-
tus, par kuriem Latgales reģiona 
projektu forumos saņēmis balvas 
par 1. vietu. Jau otro gadu ir atbil-
dīgais par LLKC rīkotā konkursa 
“Šodien laukos” atbilžu apstrādi 
un izsūtīšanu. 

Elīna Prindule, 29. Ziemeru 
mazpulks

Elīna darbojās mazpulkā jau no 
mazotnes, jo viņas abi brāļi un ve-
cākā māsa bija paraugs un padom-
devēji visās lietās. Klusa, talantīga, 
izdarīga. Piedalījās konkursā “Ze-
mes meita un Zemes dēls” pati un 
divus gadus vērtēšanas komisijā. 
Taisnīga. Labi panākumi arī pro-
jektu forumos. 

pulku sporta spēlēs. Dalās pieredzē 
ar citiem mazpulcēniem. Ir moti-
vēta sasniegt labus rezultātus, jo 
saprot, ka mazpulkā iegūtā piere-
dze noderēs turpmākā dzīvē.  Ie-
gūtos rezultātus prezentē pārlieci-
noši, par ko liecina saņemtās pa-
teicības. Gunta piedalās jaunsargu 
un vieglatlētikas pulciņos.  Guntas 
vecāki  audzina ģimenē trīs maz-
pulcēnus. Ģimene  saņēmusi Lat-
vijas Mazpulku pateicību par ie-
guldīto darbu un atbalstu. 

riskajai un individuālajai dzīvei 
nepieciešamās zināšanas un pras-
mes dzīvošanai lauku vidē. Divus 
gadus viņa ir bijusi Priežmalas 
mazpulka priekšniece. Katru gadu  
piedalījās novada mazpulku ru-
dens forumos. Visi viņas  projekti 
realizēti ar lielu atbildībui. Skolas-
biedri un skolotāji zina, ka Karīna 
ir cilvēks, uz kuru var droši paļau-
ties. Ar savu piemēru ir iedvesmo-
jusi savas māsas dēlu  uzsākt maz-
pulcēna gaitas. 



◆ 2018. GADA JūNIJĀ ◆                                                                                                                                                                                           augaM LatVIjaI!  ◆ 5

Goda titula “Augsim Latvijai!” 2018. gada nominanti

Beāte Kate Ločmele, 748. Sūnu 
mazpulks

Beāte Kate aktīvi iesaistās 748.
Sūnu mazpulka dzīvē un darbojas 
tajā 5 gadus. Beāte ir ļoti talantīga 
jaunā māksliniece. Vienmēr vadītā-
jai palīdz ar dekorāciju zīmēšanu 
un noformēšanu. Beāte ir piedalīju-
sies daudzos Latvijas Mazpulku pa-
sākumos, realizējusi savus projektus 
ar lielu interesi. Paldies jāsaka Beā-
tes mammai, kas palīdzēja rīkot  
mazpulku forumu Sūnās. Viņa 
vienmēr atbalsta mazpulku darbī-
bu.

Laura Kursīte-Kursiša, 748. 
Sūnu mazpulks

748. Sūnu mazpulkā darbojas 
no 2013.gada.Ļoti nosvērta, izpalī-
dzīga, čakla meitene. Piedaloties 
dažādos pasākumos, Laura iemā-
cījās prezentēt savus projektus, 
kļuva atvērtāka. Tagad Laurai ļoti 
patīk komunicēt ar jauniešiem. Ir 
atsaucīga, palīdz vadītājai veidot 
pasākumus. Apmeklē vizuālās 
mākslas pulciņu, skaisti zīmē. Ir 
piedalījusies Latvijas Mazpulku 
konferencē, patīk darboties vietē-
jos mazpulka pasākumos. Arī Lau-
ras māsiņa darbojas mazpulkā.

Danija Rosvalde, 114. Krotes 
mazpulks

Danija ir klusa, bet darbīga. 
Mazpulkā aktīvi darbojas  5 gadus. 
Ir daudz labu ideju projektu pre-
zentēšanā, tāpēc projektu prezen-
tācijas vienmēr bijušas interesan-
tas. Labprāt iesaistās visos mazpul-
ku pasākumos. Uzticētos pienāku-
mus izpilda ar lielu atbildības 
sajūtu. Mazpulku vadītājai palīdz 
darbā ar mazākajiem mazpulcē-
niem. Ir ļoti atsaucīga.

Zane Strēle, 114. Krotes maz-
pulks

Zane ir ļoti klusa, taču darbu 
dara kārtīgi un pacietīgi. Zane ir 
vienmēr gatava darboties un palī-
dzēt citiem. Ļoti  čakla un izpalī-
dzīga. Katru projektu rūpīgi īsteno. 
Daudz darba ieguldījusi mazpulka 
25. dzimšanas dienas sagatavoša-
nā. Ļoti labi padodas praktiskie 
darbi. Uz Zani vienmēr var paļau-
ties.

Linda Strēle, 632. Tumes maz-
pulks

Linda Tumes mazpulkā darbo-
jas astoto gadu. Šajā laikā  kļuvusi 
pārliecināta par savām spējām, va-
rēšanu. Projektu tēmas ir pārdo-
mātas, centīgi veikti novērojumi 
un veidoti apraksti, pārdomāts 
plānojums, optimistiski skatījusies 
arī uz neveiksmēm. Nenovērtē-
jams atbalsts un palīgs gan vadītā-
jai, gan jaunajiem mazpulcēniem. 
Ideju autore daudziem pasāku-
miem mazpulkā.

Santa Marija Vīnupe, 367. Vij-
ciema mazpulks

Santa mazpulkā darbojas sesto 
gadu - no 2012. gada septembra. 
Aizvadītajos gados veiksmīgi īste-
noti pieci individuālie projekti. 
Projekti saistīti ar augkopību, tajos 
uzdevumus veica ļoti atbildīgi un 
apzinīgi. Vienmēr aktīvi un ar in-
teresi iesaistījās izzinošos proce-
sos, kā arī patstāvīgi  veica praktis-
kās projektu daļas. Vienmēr iesais-
tās arī pārējās mazpulka aktivitā-
tēs, labprāt apmeklē Latvijas  
Mazpulku rīkotos seminārus un 
konferences. Veiksmīgi piedalīju-
sies  Valkas novada un Vidzemes 
mazpulku forumos.Viņas darbu 
mazpulkā atbalsta  ģimene.

 Santa  mācās arī mākslas skolā.

Viktorija Lukšāne, 477. Naut-
rēnu mazpulks

Viktorija  Nautrēnu mazpulkā 
iestājās 11 gadu vecumā. Atraktīva, 
izdomas bagāta.Raksta  scenārijus 
pasākumiem un tos vada.  Ir pieda-
lījusies piecās vasaras nometnēs 
“Visu daru es ar prieku!”. Izstrājā-
jusi piecus dažādus mazpulku pro-
jektus. Rogovkas MJIC meiteņu 
grupā spēlē bungas. Piedalījās līde-
ru apmācībā “Jauns līderis laukos”. 
Rēzeknes novada dienās bija viena 
no mazpulcēniem, kuri vadīja ra-
došās darbnīcas. 

Laima Grišule, 477. Nautrēnu 
mazpulks

 Laima  Nautrēnu mazpulkā ie-
stājās 9 gadu vecumā. Ļoti patstā-
vīga meitene. Savus projektus ir 
izvēlējusies pati pirmā mazpulkā. 
Viņa jau janvārī vienmēr zināja, ko 
darīs vasarā, kā veiks iecerēto. Lai-
ma  vienmēr izsaka domas un vēr-
tējumu par notiekošo. Ļoti patīk 
daba un fotogrāfēšana. Iemūžina 
fotogrāfijās skaisto Latgales dabu. 
Ir izstrādājusi piecus dažādus maz-
pulcēna projektus, tos aizstāvējusi 
Latgales mazpulku forumos. Pie-
dalās dažādos ar laukiem saistītos 
konkursos, piemēram, “Šodien 
laukos ”. Piedalījās arī LTV erudī-
cijas konkursā “Gudrs, vēl gud-
rāks” 9. klasēm. 

Pauls Gasiņš, 50. Sunākstes 
mazpulks

 Pauls izstrādājis un realizējis se-
šus mazpulcēna projektus. Tā kā 

Antra Kušnere, 124. Pudinavas 
mazpulks

Antra ir atbildīgs, aktīvs, radošs 
mazpulcēns. Cīlvēks, kurš vienmēr 
izpilda dotos solījumus. 

Antra iemācījās patstāvīgi ar ve-
cāku atbalstu audzēt pupas, kaba-
čus, kartupeļus un lilijas, kā arī no-
formēt un aizstāvēt savus projektus.

Samanta Renaulberga, 124. 
Pudinavas mazpulks

Radoša, atbildīga un ar izdomu 
bagāta. Vienmēr atbalsta mazpul-
ka vadītājas ieceres un pati aktīvi 
piedalās ieceru realizācijā. Piedalī-
jās mazpulku konkursos, projektu 

Roberts Mednis, 867. Ilzenes 
mazpulks

Roberts Ilzenes mazpulkā aktīvi 
darbojas kopš 2011. gada. Piedalās 
gan nodarbībās, gan kopējos maz-
pulka pasākumos. Visus gadus ir 
piedalījies gan vietējos, gan reģio-
nālajos forumos, ieguvis vairākas 
godalgotas vietas. Roberts strādā 
arī savā ģimenes saimniecībā, vei-
cot dažādus lauku darbus, gan ap-
kopjot govis un mājputnus, gan 
ravējot dārzu, gan veicot dažādus 
darbus mājās.

Kate Ceriņa, 867. Ilzenes maz-
pulks

Kate Ilzenes mazpulkā darbojas 
sesto gadu. Piedalās gan ikdienas 
nodarbībās, gan kopējos mazpulku 
pasākumos. Kate visus gadus ar lielu 
atbildības sajūtu ir izstrādājusi indi-

Andra Ance Brūniņa, 867. 
Ilzenes mazpulks

Andra Ance  Ilzenes mazpulkā 
uzcītīgi darbojas jau sesto gadu. 

Kristofers Kairišs, “Cielaviņa” 
mazpulks

Kristofers  ir aktīvs mazpulcēns, 
ar ilgstošu noturību mazpulkā. Iz-
rāda savu iniciatīvu pasākumu or-
ganizēšanā, ir tendence strādāt ga-
da laikā pie vairākiem projektiem.

Enerģisks mazpulcēns, sekmē 
mazpulka virzību pareizā gultnē.

ģimenes saimniecība nodarbojas 
ar biškopību, tad vairāki projekti 
saistīti ar to - ziedputekšņu ievāk-
šana, dravošanas inventāra sagata-
vošana. Jūtama mazpulcēna inte-
rese par šo nozari, vērojama izaug-
sme. Ar bišu produktiem Pauls 
piedalījies ikgadējos mazpulcēnu 
tirdziņos, apgūstot tirgošanās 
pras mes, mācoties veidot reklāmu.

Ance ir praktiska, patstāvīga un 
prasmīga mazpulka dalībniece. Vi-
ņu darboties vienmēr ir pamudi-
nājusi  mamma. Ance mammai jau 
kopš mazotnes ir bijusi labs palīgs 
dažādos mājas un lauku darbos. 
Meitene tirdziņos ļoti prasmīgi 
prot tirgoties ar mūsu mazpulkā 
gatavotajām precēm.

forumos un nometnēs. Piecu gadu 
laikā īstenoja individuālos projek-
tus, kuros analizēja dārzeņu au-
dzēšanas gaitu, nebaidijās veikt 
zemes darbus. Samantai mazpulkā 
uzlabojās komunikācijas spējas. 

viduālos projektus, tos veiksmīgi 
aizstāvējusi. Liels palīgs Kate ir kopš 
pagājušā gada, kad tika ievēlēta par 
Ilzenes mazpulka priekšnieci.
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gunDega jēKaBSone,  

307. DžūKSteS MazPuLKa VaDītāja

3. maijā Džūkstē sabrauca maz-
pulcēni no visas Latvijas, lai piedalī-
tos XXIII Latvijas Mazpulku sporta 
spēlēs “Zaļais starts”. Ikgadējā pasā-
kuma mērķis ir popularizēt veselīga 
un videi draudzīga dzīvesveida tra-
dīcijas lauku jauniešu vidū, piedāvā-
jot sportiskas un aizraujošas, veselī-
bu veicinošas un izzinošas sacensī-
bas. Jaunākajā grupā piedalījās 19, 
vidējā grupā - 27,  vecākajā grupā - 9 
komandas. 

Džūkstē, kā jau Pasaku zemē, 
sportiskos uzdevumus tiesāja pasa-
ku tēli – Ūdenssieva, Vēja māte, vel-
niņi, milži un citi. Mazpulcēniem 
bija jālec zaķa lēcieni, jābēg no mil-
ža, jābūvē Stikla kalns, jānotur 
Ūdenssievas spaiņi izplestās rokās, 
jāmeklē Sprīdīša maldugunis un jā-
veic vēl daudzi citi uzdevumi. Vidē-
jās un vecākās vecuma grupas maz-
pulcēni devās arī orientēšanās trasē 
pa Džūkstes centru, kurā iepazina 
nozīmīgas Džūkstes kultūrvēstures 
vietas. Komandu vērtējumā vislabāk 
veicās mazpulcēniem no Sējas, Sūnu 
un Dagdas mazpulkiem.

Dienas noslēgumā mazpulcēni 
svinēja Baltā galdauta svētkus pie 
kopīgi klāta galda ar līdzi paņem-
tiem sava novada gardumiem. Svēt-
kus ar priekšnesumiem kuplināja 
Tukuma sporta skolas mākslas vin-

Šopavasar “Zaļais starts”– Džūkstē

grotājas treneres Zojas Stepanovas 
vadībā un Džūkstes mazpulka da-
lībniece Ance Skudule, kas  demons-

trēja vingrojumus zirga mugurā, 
kurus iemācījusies “Skudru staļļos” 
treneres Daigas Podēnas vadībā. 

Sportistiem spēku deva  AS Tu-
kuma Piens “Baltais” produkcija. 
  Īpaši skaistas sportistu  balvas un 

medaļas, kā arī    suvenīri dalībnie-
kiem bija tapuši  „Andrii Art” darb-
nīcā. 

eLīna joguRe,  

MeDIju un BRīVPRātīgā DaRBa 

KooRDInatoRe

20. aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļ-
blāzma” norisinājās konference 
“Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”. 
Konferenci organizēja biedrība  
“Bērnu Vides skola“, SIA Prakse.lv 
un biedrība “Latvijas Mazpulki”. 
Konferencē varēja iepazīties ar pie-
mēriem aprites ekonomikas ideju 
iekļaušanai mācību un ārpusstundu 
darbā, dalīties pieredzē un uzklau-
sīt praktiķu padomus, piedalīties 
dažādās darbnīcās un aplūkot sko-
lēnu biznesa projektu piemērus.  

Konference tika atklāta ar ple-
nārsesiju, kurā uzstājās  VARAM 
Vides aizsardzības departamenta 
vecākā eksperte Ērika Lagzdiņa ar 
prezentāciju “Resursu ilgtspējīga 
izmantošana – ekonomikas stūrak-
mens”, SIA Efectio dibinātājs Ar-
tūrs Bernovskis - “Biznesa veik-
smes stāsta dažādās šķautnes”, Ba-
bītes vidusskolas skolotājas Inese 
Gavare un Diāna Pekša - ar piere-
dzi projekta “Zaļākai uzņēmējdar-
bībai Eiropā” realizācijā skolā  un 
307. Džūkstes mazpulka vadītāja 
Gundega Jēkabsone - par tēmu 

“Mazpulcēnu projekti kā uzņēmēj-
spējas attīstīšanas veids”.   
 Konferences dalībnieki tika aici-
nāti piedalīties skolēnu projektu 
izstādē un skolotāju ideju tirdziņā, 
kam sekoja trīs dažādas darbnī-
cas.  

Latvijas Mazpulki vadīja darb-
nīcu “60 Elementi Tavā kabatā”, 
kuras laikā bija iespējams piedalī-
ties trīs dažādās aktivitātēs – “No 
kā sastāv Tavs telefons?”, spēlē 
“Elementārais telefons”, kā arī 
“Mobilajās sacensībās”. Darbnīca 
“60 Elementi Tavā kabatā” ir izzi-
nošu aktivitāšu kopums ar mērķi 
izglītot par aprites ekonomikas pa-
matprincipiem un tās vietu ilgtspē-
jīgas attīstības mērķu sasniegšanā, 
izmantojot mobilo telefonu kā jau-
niešiem atpazīstamu, ikdienā iz-
mantojamu piemēru.  
 Biotehonomikas darbnīcā, ko 
vadīja RTU Enerģētikas un ener-
gotehnikas fakultātes Vides aizsar-
dzības un siltuma sistēmu institūta 
pārstāvji, dalībnieki uzzināja, kā 
no vietējiem resursiem, tos taupīgi 
izmantojot un liekot lietā zināša-
nas, iespējams radīt jaunus, tirgū 
pieprasītus un konkurētspējīgus 
produktus.    

Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā

 Trešajā darbnīcā “Daudzveidīgu 
labumu meklēšana dabā un cilvēka 
dzīvē” āra nodarbībā, ko vadīja 
Bērnu Vides skola, tika izzināts, kā 
dabā darbojas princips “Daba 
sniedz daudzveidīgus ieguvumus”, 

kā arī tas tika salīdzināts ar cilvēka 
radītajām sistēmām.    
 Konferences noslēgumā publika 
tika iepazīstināta ar vairākām so-
ciālā uzņēmuma LUDE un labda-
rības organizācijas “Otrā Elpa“ 

biznesa labās prakses piemēru 
prezentācijām, pēc kurām dalīb-
nieki, sadalīti vairākās grupās,  
diskutēja par piedāvātajiem jautā-
jumiem.
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MaIja zaļuMa,  

jaunLutRIņu MazPuLKa VaDītāja

Biedrības “Latvijas Mazpulki’’ 
projektā “Mazpulku valstiskas au-
dzināšanas programma’’ Saldus no-
vada Jaunlutriņu mazpulka organi-
zētā un vadītā aktivitāte sadarbībā 
ar kultūras darbinieci bija Baltā 
galdauta svētki  un erudīcijas spēle 
“Es mīlu Latviju!’’  Šķēdes un Jaun-
lutriņu pagastos, jo skola un arī 
mazpulks abiem pagastiem kopīgi. 

 Paši mazpulcēni jauno, skaisto 
tradīciju - Baltā galdauta svētkus - 
jau bija piedzīvojuši iepriekšējā ga-
dā Latvijas  Mazpulku sporta spē-
lēs, un dzima ideja, ka būtu jauki 
šo tradīciju iedzīvināt arī mūsu 
dzīves vietās.  Lai būtu interesan-
tāk, ieplānojām pasākumu tieši 4. 
maijā ar Latvijas simtgadei veltītu 
erudīcijas  spēli “Es mīlu Latviju!’’. 
Sapņi bija lieli, mazliet ierobežoja 
iedalītais budžets, bet kopumā 
svētki izdevās. 

Šķēdē pieteicās divas  komandas 
četru  jauniešu sastāvā, Jaunlutri-
ņos - septiņas komandas, no kurām 
trīs bija mazpulcēnu ģimeņu ko-
mandas. Vecākie mazpulcēni bija 
galvenokārt organizētāji un palīgi 
svētku dienā. Var teikt, ka iesaistīts 
tika viss Jaunlutriņu mazpulks.

Balto, garo svētku galdu klājām 
ar mazpulka vadītājas  sagādātajiem 
baltajiem linu galdautiem un rotā-
jām ar karoga krāsas salvetēm un 
karodziņiem. Pirms pasākuma bija 

Baltā galdauta svētki

MatīSS ūRManIS, VaLDeMāRPILS 

MazPuLKa DaLīBnIeKS 

Rosinājumu mūsu valstī iedibi-
nāt Baltā galdauta svētkus Valde-
mārpils mazpulks uzņēma ar lielu 
interesi un nolēma šo tradīciju ie-
viest savā pilsētā. 4. maijā jau otro 
gadu mazpulku vadītājas Andas 
Dzenes sētā tika rīkoti Baltā galdau-
ta svētki. 

Svētku apmeklētājiem bija iespē-
ja iegādāties mazpulcēnu izaudzēto 
produkciju un izgatavotos suvenī-
rus. Varēja apskatīt šķirnes trušus, 
nobaudīt skābeņu zupu un dziedāt 
līdzi senioru ansamblim  “Varavīk-
sne”. Īpaši izcēlās mazpulcēnu saga-
tavotie svētku  galdauti, kuri priecē-
ja pasākuma dalībniekus. Galdi tika 
dekorēti ar izplaukušo ķiršu zariem 
un sarkanbaltām lentītēm.

Priecājāmies par Puzes un Upes-
grīvas mazpulku vadītāju ciemoša-
nos. Interesanti, ka Lielās ielas nams 
ar 21. numuru šogad sagaidīs 80.
dzimšanas dienu.Iespējams, Valde-
mārpils vēsturē varēs ierakstīt, ka 
mūslaikos tā pagalmā noskatītā tra-
dīcija izplatījusies pilsētā kā puķu 
sēklas sagatavotā augsnē.

Jaunā  
tradīcija 
iedzīvojas

radošā darbnīca  “Katram savu ka-
rodziņu!”, kurā gan lieli, gan mazi 
varēja izgatavot karodziņu. Jau kopš 
2016. gada Lāčplēša dienas mēs vei-
dojam un papildinām plakātus “La-
bie vārdi Latvijai’’. Arī šajā dienā 
plakāti tika  papildināti ar labo vēlē-
jumu sirsniņām. Patika vēlējums  
“Lai mēs būtu vienoti un saliedēti 
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!”.

 Svētkus kuplināja jauniešu deju 
kopas  “Meduslāse“ koncerts. Tam 
sekoja mūsu mazpulka vadītā eru-
dīcijas spēle “Es mīlu Latviju!“. 
Spēles dalībnieki bija ļoti aizrautīgi 
un zinoši. Punktu skaitīšanas sistē-
ma – garšīga! Jo par katru pareizu 
atbildi komandai skaistā, patriotis-
ki noformētā, mazpulka darinātā 
konfekšu traukā tika ieliktas šoko-

lādes konfektes, kas vēlāk tika no-
tiesātas pie kopējā baltā galda. Pa-
teicoties projekta fonda līdzekļiem, 
visas komandas tika pie skaistām 
un saldām dāvanām, kas  ievietotas 
svētkiem atbilstoši  apdrukātos li-
na maisiņos. Komandas teica:  “Tik 
skaistu jau nevar lietot! Tas jāliek 
rāmī pie sienas!“ Man prieks par 
to, ka pagastu iedzīvotāji mūsu rū-
pes un darbu novērtēja un vēlēja, 
lai šādu pasākumu būtu vairāk!

 Mums bija gandarījums, ka iz-
devās piesaistīt tik daudz komandu 
spēlei, ka komandās iesaistījās ģi-
menes un draugu kopas, ka ko-
mandā bija arī pagastu pārvaldes 
vadītājs, ka atnāca daudz skatītāju 
un nobeigumā visi priecīgi čaloja 
pie kopējā galda.  Rit konkurss “Es mīlu Latviju!”.

Garais galds gaida svētku viesus.

Balvas sagatavotas visām komandām.
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SPoDRa PuRVIņa

Ar devīzi „Ozolzeme Latvija” 
2007. gadā iesākās vides zinību pro-
jekts, ko organizēja IZM Valsts jau-
natnes iniciatīvu centrs par godu 
Latvijas Republikas 90. dzimšanas 
dienai. Tā mērķis – attīstīt vienotības 
ideju un piederības sajūtu savai ze-
mei, celt pilsonisko pašapziņu, akti-
vizēt sava novada dabas bagātību 
apzināšanu, stiprināt lepnuma sajūtu 
par savu māju, skolu, pagastu, valsti.

Tolaik, būdama Jēkabpils BJC 
mazpulka vadītāja,  vēlējos šajā pro-
jektā iesaistīt arī savus mazpulcēnus. 
2008. gada martā  sastapos ar Maiju 
Dainu Paegli. Vārds pa vārdam, un 
tika pieņemts lēmums par godu Sēl-
pils 800-gadei un Latvijas valsts 
90.dzimšanas dienai iestādīt ozoli-
ņus Sēlpils Boļānos. Savstarpēji sa-
darbojoties, 2008. gada 19. aprīlī Jē-
kabpils BJC un Sūnu mazpulcēni 
kopā ar Boļānu māju ļaudīm Sēlpils 
Boļānos  iestādīja 111 viengadīgus 
ozoliņus. Lielu daļu šo ozoliņu 
pirms zemē ielikšanas  “izauklēja“ 
mazpulcēni Maigurs Skurjats un Jā-
nis Vasilis.

Ir pagājuši desmit gadi. Visus šos 
gadus mazpulku dalībnieki regulāri 
apciemojuši  ozoliņus, samērījušies 
ar tiem augšanā, pierakstījuši pie-

Ābeļu mazpulka darbīgais pavasaris

Ābeļu mazpulka Simtgades ozoliņa stādīšana 2018. gada 12. maijā

SPoDRa PuRVIņa

Mūsu sapnis – lai Jēkabpils 
Mežaparkā pavasaros izveidojas  
zilo un balto vizbulīšu paklāji. 
Ābeļu mazpulka priekšnieks Rai-
vo Stūrmanis  šo ideju  saskaņoja 
ar Jēkabpils domes darbinieci Mā-
rīti Breimani un saņēma atļauju 
Jēkabpils Mežaparkā  stādīt pava-
sara, kā arī meža un pļavu puķī-
tes.       

Mazpulcēni ar saviem drau-
giem veiksmīgi uzsākuši šo darbu. 
Čakls puķīšu piegādātājs un stādī-
tājs ir  pats Raivo. Viņam palīdz 
Ābeļu mazpulka meitenes Keita, 
Marta, Enija.  No mūsu ģimenes 
dārzā izraktajām vijolītēm ļoti rū-
pīgi vijolīšu pļaviņas iestādīja Rai-
vo Stūrmanis, Līga un Normunds 
Lucijānovi.  

Mazpulcēni ir pateicīgi  Jēkab-
pils domes darbiniecei Inesei La-
piņai par  sniegpulkstenīšu dāvi-
nājumu. Bērni tos sastādīja maz-
pulku emblēmas veidā, tā aplieci-
not, ka mazpulku dalībniekiem 
un viņu draugiem ir gudras gal-
vas, mīļas sirdis, čaklas rokas un 
laba veselība. Īpaši atsaucīgi palīgi  
ir Keitas māmiņa Inese un brālītis 
Linards. Viņi  daudz sava brīvā 
laika velta šai nodarbei. Savukārt  
Voldis veica  ar savu auto daudz-
kārtējus reisus ar puķu stādiņiem 
no meža uz Mežaparku. Mazpul-
cēnu darbu atbalsta un līdzdarbo-

Stādām puķītes Mežaparkā

Kā mēs  ciemojāmies 
“palu mājā”
SPoDRa PuRVIņa

Ābeļu mazpulka dalībnieces 
Keita, Enija un Marta un mēs, Lat-
vijas Mazpulku brīvprātīgie Spod-
ra un Voldis Purviņi, ejot ciemos 
pie Jēkabpils Mežaparka projekta 
izstrādātāja,  ilggadējā, pensionētā 
Jēkabpils mežrūpniecības saim-
niecības galvenā mežziņa Jāņa 
Mūrnieka, nevarējām iedomāties, 
ka Mūrnieku ģimene dzīvo „palu 
mājā”. 

Mūsu viesošanās iesākās ar pa-
lu ūdeņu atzīmju samērīšanu ar 
mūsu augumiem. Pie mājas sienas 
ir atzīmes un pierakstīti gadu 
skaitļi par lielākajiem 20. gadsim-
ta otrās puses paliem. Gadu kārtī-
ba, pēc ūdens līmeņiem: 1970.
gads, 1988.gads. Seko  1983. gada  
atzīme, kuru mazpulcēni, uz pirk-
stu galiem stāvot, nevarēja aiz-
sniegt. Visaugstākais ūdens līme-
nis bijis  1981. gadā, pat  es to ne-
varēju aizsniegt. Togad ūdens ista-
bās bijis 2 metri virs grīdas līmeņa 
pie istabas griestu augstuma ir 2,5 
metri!

Laipnā mājasmāte Gunta mūs 
sagaidīja ar  gardām kūkām un li-

monādi. Zināt taču, kāda ir apetīte 
skolas bērniem pēc stundām! Pal-
dies par patīkamo pārsteigumu!

Šajā ciemu reizē mēs iepazinā-
mies ar Jēkabpils Mežaparka vēs-
turi, šķirstot un ar laipnu mājas 
tēva atļauju pārfotografējot vēstu-
riskās fotogrāfijas. Tagad skaidrāk 
saprotam, kāds izskatījās Meža-
parks tā sākumā.

Uzzinājām, ka  Jānis Mūrnieks 
ir ne tikai šī apmežošanas projekta 
autors, bet arī izbijušās Izziņas ta-
kas autors. Viņš ir meklējis  dau-
dzas latviešu tautasdziesmas un, 
lai  uzraksti uz ozolkoka koka ri-
pām būtu arī krievu valodā, arī 
krievu rakstnieku citātus par me-
žu. Pie dažādiem kokiem un krū-
miem ir bijuši Jāņa Mūrnieka sa-
stādītie apraksti par koka sugu, 
augšanas īpatnībām. Tagad tas viss 
ir tikai vecāko gadu gājuma cilvē-
ku atmiņās. 

Ļoti ceram, ka piepildīsies Me-
ža parka nākotnes ieceres. Arī tā, 
ka pie kokiem tiks atjaunoti uz-
raksti ar informāciju par to sugām, 
lai pastaigas pa mežu būtu izzino-
šākas. 

Simtgades ozols Boļānu pakalnos

dzīvojumus, kuri saistās ar Ozolu 
taku. Pa šo laiku krietni izauguši 
ozoliņi un īpaši - to stādītāji.  No-
mainījušās mazpulcēnu paaudzes. 

Ozoliņu pieskatīšanu savā ziņā 
šobrīd uzņēmies Ābeļu mazpulks ar 
vadītāju Sandru Utināni. 2018. gada 
12. maijā Ābeļu skolas mazpulcēni 
kopā ar Boļānu māju saimniekiem 
un draugiem Ozolu takai pievienoja 
ozoliņu  Latvijas simtgadei. Prieks 
par šī mazpulka  dalībnieku Raivo 
Stūrmaņa, Keitas Frīdmanes, Mar-

tas Ļevānes, Enijas Drazdovskas, 
viņu vecāku, brāļu un draugu aktīvu 
līdzdalību. 

Paldies Maijai Paeglei un Ināram 
Stūrmanim par ozoliņa sagādāšanu 
un stādīšanas darbu organizēšanu! 
Paldies Ingai Nesterei un Ģirtam 
Spēlmanim par video  „Rotāšanas 
mistērija Sēlpils Boļānos”,  kuru var 
noskatīties internetā!   
    Lai aug un kuplo Ābeļu mazpulka  
simtgades ozols, kur putniem uz-
mesties!

jas Ābeļu mazpulka vadītāja 
Sandra Utināne, Solvita Strade, 
Inārs Stūrmanis.  Mazpulka dalīb-
nieki ar prieku sadarbosies  arī ar 
tiem, kuri gribēs un atradīs iespē-
ju paši sagādāt stādmateriālu un  
vēlēs 

Paldies par mazpulka idejas in-
formatīvu atbalstu laikrakstam 
“Brīvā Daugava“, Radio1,  “Jauna-

jam Vēstnesim“, Vidusdaugavas 
NVO avīzei! Lai mazpulcēnos un 
līdzcilvēkos, kas viņu ideju atbal-
sta, veidojas izpratne, ka katrs ie-
stādīts ziediņš ir dāvana Mež-
aparkam un Latvijai! Apkārtnes 
skaistums un mīlestības izpaus-
me pret savu zemi sākas ar  gai-
šām domām un maziem darbi-
ņiem. Samērām savus augumus ar palu ūdeņu atzīmēm uz mājas sienas.
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Apmācības SOHO Skotijā
eLīna joguRe,  

BIeDRīBaS MeDIju un BRīVPRātī-

gā DaRBa KooRDInatoRe

Saulesdārza darba rūķi ne brīdi 
nenorimst gūt jaunas zināšanas, lai 
uzlabotu savu darba kvalitāti, tāpēc 
regulāri apmeklē dažādus seminā-
rus un apmācības. No  21. līdz 25. 
februārim devos uz Skotiju, lai pie-
dalītos Apvienotās Karalistes jau-
natnes lietu nacionālās aģentūras 
organizētās apmācībās “SOHO”.

Kas īsti ir “SOHO”? Nosūtošā 
organizācija - uzņemošā organizā-
cija (no angļu valodas Sending or-
ganisation - Hosting organisation). 
Tās ir apmācības, kurās iegūt zinā-
šanas par brīvprātīgajām aktivitā-
tēm un brīvprātīgā darba projek-
tiem. Tā kā bija zināms, ka Latvijas 
Mazpulku EBD (Eiropas brīvprātī-
gais darbs) projekts bija apstipri-
nāts, izlēmām, ka pirms ārzemju 
brīvprātīgo uzņemšanas Latvijā 
noderētu esošās zināšanas papildi-
nāt ar jaunām.   
 Skotijā pavadīju piecas dienas, 
kuru laikā ieguvu zināšanas par šā-
dām tēmām: brīvprātīgo uzdevu-

mi, mērķi; iesaistīto pušu pienāku-
mi, tiesības (nosūtošā, koordinējo-
šā, uzņemošā organizācija, brīv-
prātīgais un mentors); 8 galvenās 
kompetences; jauni palīgrīki darbā 
ar brīvprātīgajiem; jaunas nefor-
mālās izglītības aktivitātes atbilsto-
ši 8 kompetencēm; mentoru loma 
brīvprātīgā darba aktivitāšu pro-
jektos un daudzas citas.  
 Kopumā  apmācības patīkami 
pārsteidza ar to, cik bagātas zināša-
nas man pašai jau bija pirms aiz-
braukšanas. Ļoti daudzas lietas, 
metodes jau biju iemācījusies ie-
priekšējos projektos un strādājot 
Mazpulkos, kā arī sava Eiropas 
brīvprātīgā darba laikā Portugālē. 
Lielākais ieguvums bija jaunie kon-
takti un jaunās idejas.  
 Bija arī ļoti interesanti salīdzināt 
Mazpulku darbības modeli ar citu 
valstu organizācijām un jauniešu 
centriem. Varēju saskatīt lietas, ku-
rās jau  “skrienam pa priekšu“ ci-
tiem, kā arī dažas lietas, pie kurām 
varam paši piestrādāt. Vērtīgi! 

Dalību “SOHO” apmācībās Sko-
tijā atbalstīja Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra.

Sveiki! Mani sauc Paula, un 
man ir 23 gadi. Es nāku no Porto, 
kas ir viena no Portugāles lielāka-
jām un zināmākajām pilsētām. 
Šobrīd es esmu Eiropas brīvprātī-
gā darba projektā Rīgā. 

Esmu Latvijā gandrīz trīs mē-
nešus, un tā jau ir bijusi vienrei-
zēja pieredze. Tas viss notiek, pa-
teicoties manai viesorganizācijai 
– Latvijas Mazpulkiem, kuri ma-
ni šeit ir uzņēmuši. 

Mans darbs ir palīdzēt gatavo-
ties pasākumiem un iesaistīties to  
organizēšanā,   fotografēt tajos  

un būt saskarsmē ar bērniem un 
jauniešiem.  Pēdējais ir mans ie-
mīļotākais uzdevums – radoši 
darboties ar jaunatni. Papildus 
tam es arī pasniedzu portugāļu 
valodas kursus tepat Saulesdārzā. 
Kursi ir atvērti ikvienam, kas vē-
las. 

Katram pasākumam mēs da-
rām tādus darbus, kas ir mūsu 
kompetencēs, kā arī katrreiz uz-
labojam kādu no savām spējām. 
Bieži arī improvizējam, kas noved 
pie jauniem atklājumiem. Par to 
esmu pateicīga. 

Reizēm var būt ir mazliet bie-
dējoši atrasties svešā valstī, jo 
mums ir daudzas barjeras (valo-
das un kultūras), mūs var nesa-
prast, taču šeit es jūtos gaidīta.

 Man ļoti patīk  cilvēki, ar ku-
riem šeit kopā strādāju. Manu-
prāt, katram vajadzētu izmēģināt 
šāda veida pieredzi kaut reizi dzī-
vē. 

Kā jau iepriekš minēju, darbs 
ar bērniem ir mana mīļākā daļa 
šajā projektā. Es varu mācīt un 
mācīties vienlaicīgi, un tas mani 
padara laimīgu. Ļoti laimīgu. 

Iesākot šo rakstiņu, mazliet ap-
juku, jo neesmu lielais “runātājs”, 
taču vēlos jums pastāstīt par savu 
pieredzi Latvijas Mazpulkos.

Esmu Latvijā gandrīz 3 mēne-
šus, dzīvoju Rīgā, Pļavniekos. Šo-
brīd tās ir manas mājas. Jūs droši 
vien jautāsiet, kas gan tur ir tik 
svarīgs? Tā ir mana pirmā atmiņa 
no mana EBD (Eiropas brīvprātīgā 
darba) projekta  pieredzes Rīgā, 
Latvijā, Mazpulkos. Divi brīnišķīgi 
vietu nosaukumi – Saulesdārzs un 
Rudens iela. Piedzīvojuma sākumā 

šīs bija divas svarīgākās lietas, ku-
ras atcerēties. 

Centīšos īsi un apkopojoši pa-
stāstīt. Šo trīs mēnešu laikā esmu 
izdzīvojis ļoti jaukas un emocionā-
las sajūtas. Lielākoties tās ir pozitī-
vas, taču reizēm gadās arī kāda 
negatīva. Par laimi, šīs dažas nega-
tīvās nav saistītas ar man tik mīļo 
NVO. Ir dienas, kad esam ļoti aiz-
ņemti, līdz ar to man nav laika do-
māt par savām sajūtām. Pasākumi, 
paš izaugsme, sadarbība ar ļoti 
daudziem cilvēkiem no dažādām 

NVO aizņem visu manu laiku, un 
par to esmu ļoti priecīgs. Man ne-
patīk garlaicība, jo tā mani padara 
bēdīgu. Esmu pateicīgs par to, ka 
varu ar cilvēkiem runāt brīvi, tieši 
un atklāti. Tas ir ļoti noderīgi brī-
žos, kad jārisina konflikti. Mana 
NVO ir neaprakstāmi pretimnā-
koša, viņi visu laiku cenšas mani 
saprast, izzināt un palīdzēt, ko arī 
es ļoti novērtēju. Kopumā man bū-
tu daudz sakāmā, taču ir viens 
vārds, kas  aprakstīs visas manas 
sajūtas pareizi, - Laimīgs!!!

Peters Berčiks, brīvprātīgais  
no Slovākijas

Paula Carvalho, brīvprātīgā  
no Portugāles
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RuDīte FeLDMane,  

36.VIeSīteS MazPuLKa VaDītāja

10. maijā Viesītē notika Mazpul-
ku dārza svētki “Zaļā darbnīca“. Uz 
svētkiem tika aicināti visi Latvijas 
mazpulcēni, kas sēj, stāda, audzē 
dažādus kultūraugus un kam inte-
resē sakopta un zaļa Latvijas aina-
va. Atsauksmi guvām no Staļģenes, 
Mežgaļu, Nautrēnu, Sūnu un Nere-
tas mazpulkiem. Kopā darbojāmies 
62 mazpulcēni, viņu vadītāji, daži 
vecāki un 12 speciālisti un darbnī-
cu vadītāji.

Kāda  bija šī mūsu kopā būšanas 
diena? Pēc ierašanās, reģistrācijas 
un rīta tējas  sadalījāmies sešās dar-
ba grupās - GURĶĪŠOS, TOMĀ-
TIŅOS, ZIRNĪŠOS, KĀPOSTI-
ŅOS, BURKĀNIŅOS un PIPARI-
ŅOS -  pēc nejaušības principa. Tā 
sanāca, ka dažās grupiņās pulcējās 
bērni no sešiem dažādiem mazpul-
kiem, kas  veicināja mazpulcēnu 
savstarpējo sapazīšanos. 

Kad darba grupas bija noformē-
tas un uzklausīti norādījumi, sākās 
izzinošais un aktīvais darbs sešās 
Zaļajās darbnīcās. Pēc vienas darb-
nīcas apgūšanas mazpulcēni devās 
uz nākamo, tā izejot visu darbnīcu 
ceļu. Caur spēlēm un erudīcijas jau-
tājumiem bērni iepazinās ar Valsts 
augu aizsardzības dienestu darbību. 
Mākslinieku darbnīcā gatavoja dār-
za rotu - sapņu ķērājus. Viesojoties 
dārzniecības “Ratnieki” ražošanas 
telpās, mazpulcēni  uzzināja par au-
gu garo ceļu līdz gatavībai, iepazinās 
ar dažādu puķu un dārzeņu šķirnēm 
un daudzveidību. Katrs stādīja sev 
podu tomātus un garšaugus, sēja 
“mazu pārsteigumu”, kam nu jau va-
jadzētu būt izdīgušam un  pārstādī-
tam  dārzā. Dalībnieki Izmēģināja 
roku dažādu darbarīku lietošanā ra-
vēšanā, vagu veidošanā un aizrauša-
nā. Ar rokas sējmašīnu, mainot dis-
kus, izmēģināja sēt dažādas kultū-
ras. Savukārt ar Latvijā ražoto riteņ-
kapli iemācījās, kā vieglāk sagatavot 
zemi sējai un stādīšanai, bet pēc tam 
arī tā pielietojamību zemes uzirdi-
nāšanai un nezāļu apkarošanai. 
    Latvijas lauku konsultāciju centra 
darbinieki jaunos zemes kopējus ie-
pazīstināja ar savas darbības vir-
zieniem. Kad visas darbnīcas bija 
izzinātas, visi bija pelnījuši sātīgas 
pusdienas, kas turpat dārzniecības 
pagalmā gatavojās uz ugunskura.

Noslēgumā saņēmām glaimojo-
šus vārdus par bērnu čaklumu, zi-
nātkāri, zināšanām lauksaimniecī-
bā un dāvanas no darbnīcu vadītā-
jiem. Mājupceļš līdz Viesītes Katoļu 
baznīcai veda kopā, jo pirms šķirša-
nās kopīgi iestādījām ozolu vietā, 
kas bija palikusi tukša no 2017. ga-
dā Latvijas pierobežas novados rī-
kotās ozolu stādīšanas akcijas “Ap-

Jaunie zemes kopēji satiekas Dārza svētkosViesītē

skauj Latviju”.
Paldies visiem, kas piedalījās 

mūsu rīkotajā pasākumā! Lai vi-
siem darbīga, interesanta un silta 
vasara!

* * *  
LLKC Jēkabpils konsultāciju bi-

roja uzņēmējdarbības konsultante 
Anita Putka un  Viesītes novada 
lauku attīstības konsultante Irēna 
Butkus arī piedalījās Zaļajā darbnī-
cā un par to stāsta LLKC izdevumā:  
 “Zaļajā darbnīcā “Ieklausies lau-
ku konsultantos!” bija uzaicināti 
piedalīties LLKC Jēkabpils konsul-
tāciju biroja pārstāvji. Mazpulki 
varēja uzzināt par LLKC organizē-
tajiem pasākumiem un sniegtajiem 
pakalpojumiem,  aplūkot izdevu-
mus, kurus sagatavo LLKC un 
MKPC. Jautājām mazpulkiem, vai 
viņi zina par ES un valsts atbalstu 
lauksaimniekiem. Vairāki  pastās-
tīja, ka palīdz vecākiem pildīt 
platīb maksājumu pieteikumus, bet 
citiem tā bija jauna informācija. 
Bērni ar aizrautību pastāstīja, kā-
dos lauku darbos palīdz vecākiem 
un kādas uzņēmējdarbības iespējas 
saskata laukos, piemēram, graud-

augu audzēšanu, dārzkopību, ziv-
saimniecību, aitkopību. Viņi dalī-
jās pārdomās, ar ko lepojas savā 
pagastā, novadā.“ 

Lauku konsultantes savā rakstā 
sniegušas arī informāciju par Dār-
za svētku norises vietu - dārzniecī-
bu  “Ratnieki“ un tās saimnieci Ie-
vu Feldmani: “Dārzniecībai “Rat-
nieki” ir sena vēsture, bet tās atjau-
nošana un atdzimšana ir Ievas 
Feldmanes piepildījies sapnis. Ieva 
2013. gadā piedalījās Valsts lauku 
tīkla organizētajā pasākumā ,,At-
balsts lauku jauniešu uzņēmējdar-
bības veicināšanai”. Izstrādāja kon-
kursam ,,Laukiem būt!” savu biz-
nesa plānu ,,Dārzeņu un stādu au-
dzēšana segtajās platībās” un ieguva 
naudas balvu. Par šiem līdzekļiem 
un ar ģimenes un drauga atbalstu 
tika atjaunota pirmā stikla siltumnī-
ca. Jau nākamajā pavasarī “Ratnie-
kos” varēja iegādāties tomātu, gurķu, 
papriku, kāpostu un dažādu puķu 
stādus. Šobrīd turpinās darbs pie sil-
tumnīcu paplašināšanas, piesaistot 
ES projektu finansējumu.“

* * * 
Noslēdzot publikāciju par lie-

    Biedrības  “Latvijas Mazpulki “ padome Latvijas Mazpulku valstiskās 
audzināšanas programmas ietvaros organizēja ideju konkursu  “Vietējo 
un reģionālo mazpulku pasākumu atbalsts 2018.gadā“. Izskatot pieteiku-
mus, padome nolēma atbalstīt 36 ideju īstenošanu. Vairākos mazpulkos 
idejas jau īstenotas dzīvē. Par tām varēsiet uzzināt šeit publicētajos mate-
riālos. Bet par citām ziņas gaidiet nākamajos  “Mazpulka “ numuros.

liski noritējušajiem Dārza svēt-
kiem, noteikti jāpiemin divi no-
zīmīgi fakti, kurus, ļoti iespējams, 
nezina šodienas mazpulcēni un 
arī daudzi vadītāji.  Rudīte Feld-
mane ir viena no pieredzes bagā-
tākajām un darbīgākajām  maz-

pulka vadītājām Latvijā, bet Ieva 
Feldmane, viņas meita un “Rat-
nieku” saimniece, arī reiz bija  
mazpulcēns, pie tam - slavena ar 
savu darbu, viena no pirmajiem 
titula “Rītdienas sējējs“ laureā-
tiem. 



 ◆ 2018. GADA JūNIJĀ ◆                                                                                                            aR LaIMeS āBoLIņa LaPIņu IKDIenā un SVētKoS  ◆ 11

SaRMīte SaLMIņa, 

ILzeneS MazPuLKa VaDītāja

 Sagaidot Latvijas simtgadi, Ilze-
nes mazpulks šī mācību gadā iz-
skaņā īstenojis  pirms gada izloloto 
ideju par   liepu alejas stādīšanu, jo 
Ilzene tiek dēvēta arī par liepziedu 
zemi.

Saulainā 8. maija pēcpusdienā 
mazpulcēni realizēja savu projek-
tu. Tika izvēlēta atbilstoša vieta. 
Bija svarīgi, lai tā būtu saulaina 
vieta, attālu no autoceļa, jo maz-
pulcēnu  vēlme bija, lai liepas ne 
tikai izgrezno apkārtni, bet  pēc ga-
diem tur Ilzenes pagasta iedzīvotā-
ji varētu vākt smaržīgos un veselī-
gos liepziedus.  Iespējams, ka nā-
kotnē tiks rastas jaunas  idejas kā-
dam inovatīvam produktam no 
liepziediem.

 Ilzenes mazpulks saka paldies   
biedrībai “Latvijas Mazpulki”, kura 

deva iespēju piedalīties šajā pro-
jektā. Par piešķirtajiem  līdzekļiem  
iegādāti  kvalitatīvi stādi, kā arī ti-
ka sarīkots pikniks pēc labi padarī-
tā darba.

 Nu Ilzenes mazpulcēniem jātur 
rūpe ne vien par savu dabas taku, 
kurā aug lielākā daļa Latvijā sasto-
pamo savvaļas koku, bet arī par 
šopavasar iestādītajām liepiņām. 
Tā kā Ilzenes pamatskolai šis ir pē-
dējais mācību gads,   nav zināms, 
kāda būs Ilzenes mazpulka nākot-
ne, jo tā dalībnieki mācības turpi-
nās citās Alūksnes un kaimiņu no-
vada skolās. 

Taču mazpulcēnu iestādītā liepu 
aleja augs, kuplos un atgādinās, ka 
Ilzenē bija darbīgs mazpulks. Kopš 
tā atjaunošanas septiņos gados  
daudz paveikts, gan izstrādājot in-
dividuālos un grupu projektus un 
aizstāvot tos skolā un reģionālajos 
forumos,  gan veiksmīgi piedalo-

anDa SKRuPSKa,   

StaļģeneS MazPuLKa  

DIBInātāja un VaDītāja

1998. gada 8. aprīlī Staļģenes 
skolā ar pirmajiem pieciem maz-
pulcēniem sākās mūsu mazpulka 
gaitas. Vai kāds tajā brīdī spēja ie-
domāties, ka  pēc 20 gadiem ikdie-
nas gaitās  Staļģenes mazpulkā būs 
72 dalībnieki? Šajos gados ir bijis 
ļoti daudz jauku un priekpilnu brī-
žu ar satikšanos, draudzību, uzva-
rām un kopā būšanu.   
  Satikšanās. Ikviens jauks cilvēks, 
kuru satikām šajos gados, bagāti-
nāja mūsu pieredzi ar jaunām atzi-
ņām. Visvairāk priecājamies, ka 
1999.gadā “atradām” savu krust-
māti Guntu Saulāju un 2011.gadā 
satikām skolotāju- seniori Regīnu 

Mums viena sirds – MAZPULKI!

Krīgeri.  
Draudzība. Kopā ar TLMS 

“Staļģene” audējām un folkloras 
kopas “Liepāre” dalībniekiem izzi-
nātas daudzas latviskās dzīveszi-
ņas tradīcijas, katru gadu kopīgi 
vakarējot un piedaloties Mārtiņu 
nakts pasākumā. Ilgus gadus cie-
šāka draudzība mūs saistīja vasa-
ras nometnēs ar Dobeles rajona 
mazpulcēniem. Šobrīd biežāk sa-
darbojamies ar Aiz upes mazpul-
ku.      

Uzvaras. Ikdienas darbs mijas ar 
panākumiem un uzvarām. Nozī-
mīgākā no tām – 1.vieta Engures 
sporta spēlēs 2003. gadā. Tā deva 
tiesības organizēt Staļģenē 2004.
gada Latvijas Mazpulku IX sporta 
spēles, kuras sakrita ar ES karoga 
pacelšanu Latvijā. Pie sporta spēļu 

rīkošanas tikām arī 2015.gadā, kad 
Staļģenē notika XX Latvijas Maz-
pulku sporta spēles. Uzvaru divām 
mūsu meitenēm nesa arī regulāra 
un pacietīga darbošanās projektos, 
jo Elīna Grīnvalde un Elīna Liel-
mane ir ieguvušas Goda nominā-
cijas  “Augam Latvijai! “ sudraba 
karotītes.    

Kopā būšana. Katru nedēļu da-
žādās vecuma grupās tiekamies 
radošajās nodarbībās, bet visi kopā 
esam dažādos pasākumos. Visatzi-

nīgāk tiek novērtētas vasaras no-
metnes teltīs, kad visu organizēša-
nu un vadīšanu uzņemas paši maz-
pulcēni. Kopīgie ugunskuri, nakts 
trasītes, Mārtiņu nakts izsoles, pi-
parkūku cepšana, talkas un pārgā-
jieni...  

20. aprīlī kopā ar vecākiem, 
draugiem un atbalstītājiem svinē-
jām savus 20. 

Paldies visiem, ka varējām būt 
kopā, atcerēties piedzīvoto, pale-
poties ar sasniegumiem, darboties 

radošajās darbnīcās, kas notika ar  
IZM projekta atbalstu, katrs sa-
ņemt piemiņas balviņas no Staļģe-
nes vidusskolas, laist svētku later-
nas, par kuru iegādi  parūpējās 
Jelgavas novada Izglītības pārval-
de, un ar IKSC “Līdumi” sniegto 
atbalstu dejot “dzīvās mūzikas” pa-
vadījumā. 

Lai čaklas rokas, ass prāts un la-
ba veselība ikkatram, kurš  darbo-
jas mazpulkos, jo mums ir viena 
sirds – MAZPULKI!

Ilzenes mazpulcēni  
iestāda liepu aleju

ties  dažādos konkursos. Ilzenes mazpulks bijis starp čak-
lākajiem dārzeņu audzētājiem, sadarbībā ar biedrību 
“Ilzenes attīstībai” realizēti vairāki projekti,  aktivizējot arī 
vietējo sabiedrību. 

 Jāpiebilst, ka projekts tika īstenots ar mazpulku valstis-
kās audzināšanas programmas atbalstu.
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anIta LotIņa,  

367. VIjcIeMa MazPuLKa VaDītāja

 239.Kārķu un  367. Vijciema 
mazpulku dalībniekiem bija ie-
spēja piedalīties biedrības „Latvi-
jas Mazpulki” atbalstītajā projek-
tā “Meža dienu salidojums “Dar-
bojamies kopā!““. Tas tika īstenots  
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2018. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros.  
  Pasākums norisinājās divās 
dienās. Pirmajā dienā, 3. maijā,  
mazpulcēni brauca ekskursijā uz 
Līgatnes dabas takām, Brīvdabas 
muzeju un zemnieku saimniecī-
bu “Eicēni“  Straupē. 

Par piedzīvojumiem Līgatnē 
raksta Krista Aršanova no Kār-
ķu mazpulka:

- Jau, tuvojoties Līgatnes dabas 
takai, kalna galā ieraudzījām 
skaisti plīvojam mūsu valsts ka-
rogu . Nopriecājāmies, ka tas ir 
veltījums  Latvijas simtgadei. Pār-
gājienu uzsākām no informācijas 
centra. Takas malā ziedēja kā zi-
lās, tā baltās un dzeltenās vizbulī-
tes. Pirmie dzīvnieki bija pūces, 
kas pārsteidza mūs ar lielo izmē-
ru atšķirību: mazais apodziņš un 
lielā ausainā pūce. Sekoja stirnas 
un vāveres, bet lāči, lielie meža 
valdnieki, vēl atradās būros, tos 
izdevās apskatīt tikai atpakaļceļā. 
Aizsprostā laiskojās divi lūši, ko 
dažs no mums tuvumā redzēja 
pirmo reizi. Toties meža cūkas un 
strīpainie sivēntiņi bija varen  
draudzīgi un skrēja mums līdzi 
gar takas malu, cik žogs ļāva. 
Lapsas par mums nelikās ne zi-
nis, bet mierīgi vadīja savu laiku. 
Taku noslēdzām ar briežu apska-
ti, kas man likās skaisti, cēli un 
pieklājīgi dzīvnieki. Netālu no 
briežiem sastapām dzīvnieku ko-
pēju  Velgu Vītolu, kura labprāt 
apmeklē skolas un ļoti interesanti 
stāsta par saviem mīluļiem. Man 
patika Līgatnes dabas takas. 

* * * 
Pēc kopīgām pusdienām maz-

pulcēni devās tālāk - uz Rīgu,  uz 
Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju. 

Lūk, ko par šo ekskursijas da-
ļu raksta Vijciema mazpulka da-
lībniece Viktorija Lana Hāne: 

- Mums ļoti paveicās, ka eks-
kursijas diena bija saulaina. Pir-
mo Brīvdabas muzejā ieraudzī-
jām baznīcu kalna galā. Šajā baz-
nīcā varējām apskatīt mācītāja 
kanceli tuvumā. Pēc tam apskatī-
jām vairākas Latvijas novadu lau-
ku sētas. Interesanti likās, ka gul-
tās matraču vietā senāk  bija  ar 
sienu vai salmiem pildīti maisi. 
Patika košās krāsās austie deķi. 
Varējām arī pārliecināties, cik lie-
la nozīme gan ēku būvē, gan to 
iekārtojumā, gan sadzīves priekš-
metu gatavošanā senatnē bija tie-
ši kokam.    
Ekskursijas laiks mums bija iero-
bežots,  visas 118 celtnes nepa-
spējām apskatīt. Mēs labprāt aiz-
brauktu uz šo muzeju  vēlreiz, jo 
tur var uzzināt dažādas vēsturis-
kas lietas.

* * * 
Mājupceļā  ekskursanti Strau-

pē apmeklēja bioloģisko zemnie-
ku saimniecību  „Eicēni”, kurā ie-
pazinās ar saimniecisko darbību, 
audzējot siltumnīcās  dažāda vei-
da stādus, ziedus  un dārzeņus. 
Dārzeņi un ziedi vasarā tiek au-
dzēti arī āra platībās. Saimniecī-
bas īpašniece dalījās pieredzē par 
ražošanas procesa  dažādiem 
posmiem, kā arī produkcijas rea-
lizēšanu vietējā tirgū. Mazpulcēni 
tika pacienāti  ar īpaši garšīgām 
bērzu sulām.

 Pēc launaga devāmies atceļā 
uz Kārķiem.  Īsā pieturas brīdī St-
albē mums  bija iespēja  aplūkot 
radošās darbnīcas “Ezeriņi” pasa-
kaino laukakmens skulptūru dār-
zu un  piedalīties pašu rīkotā ne-
lielā fotosesijā pie dažādām inte-
resantām dārza skulptūrām.

Kārķos mazpulcēni ieradās va-
karā un pēc vakariņām devās uz 
tradicionālo Meža dienu koncer-
tu, kurš šoreiz notika senā ak-
mens pagrabā sveču gaismās. 
Pirms koncerta visi dalībnieki ti-
ka mīļi pacienāti ar tēju un me-
dusmaizēm.

Par Meža dienu stāsta 239. 
Kārķu mazpulka dalībniece 
Marta Bezšapočņikova:    
  - Atgriežoties Kārķos, abu 
mazpulku dalībnieki iekārtojās 
mūsu skolā un iesaistījās Kārķu 
15.Meža dienu aktivitātēs. 3. mai-
ja vakarā bija neparasts pasākums 

- koncerts  pagrabā!  Pēc koncerta 
bija iespēja uz ugunskura cept 
desiņas un dzert tēju. Diemžēl šo 
pasākumu  pārtrauca negaiss, 
kurš uznāca tiešām nelaikā. De-
vāmies uz skolu un sevi nodarbi-
nājām dažādās sportiskās aktivi-
tātēs sporta zālē..    

Otrā rītā piedalījāmies Meža 
dienas darbos un aktivitātēs.  Pa-
sākumu vadīja  LTV sporta raidī-
jumu žurnālists Armands Tri-
pāns, un tas bija diezgan intere-
santi.  Meža dienas darbos  
piedalījās vairāk nekā 500 dalīb-
nieku, un darbs ritēja 21 objektā! 
Pēc atklāšanas arī mēs, Kārķu, Vi-
jciema, Valkas un Ērģemes maz-
pulku pārstāvji, devāmies uz sa-
viem objektiem.     

Pēc paveiktajiem darbiem tal-
cinieki  cienājās ar garšīgu un sā-
tīgu zupu. “Zaļā koka darbnīcā“ 
bērni varēja izpaust radošumu 
studentu un Viļņa Kazāka vadībā. 
Aizvien gaidām sportiskās atrak-
cijas, ko mums arī šoreiz sagādāja 
alpīnistu komanda mūsu maz-
pulka bijušā dalībnieka  Induļa 
Šverna vadībā. Talciniekiem mu-
zicēja  grupas “Viršu medus” un 
“Ballīšu orķestris”. 

Visaizraujošākais  pasākums 
Meža dienu noslēgumā bija tradi-
cionālās, jau VII koka auto sacen-
sības. Četrās klasēs  sacentās 45 
auto darinātāji. Galveno balvu - 
braucienu uz Briseli saņēma Nauk-
šēnu vidusskolas komanda  “Piena 
kannas“ - brāļi Kristiāns Vigo Viļ-
ķins un Dāvis Juris Viļķins. 

Par Meža dienu izsakās arī   
Vij ciema mazpulcēns Marks 
Ragže: 

 - Dienas sākumā devāmies  
talkā. Mums bija uzticēts pie Kār-
ķu skolas vākt nozāģētos koku 
zarus un likt tos kaudzēs. Darbs 
nebija sarežģīts, bet nevaru teikt, 
ka tas man ļoti patiktu, tāpēc biju 
priecīgs, kad varējām doties sākt 
sagatavot savas koka mašīnas sa-
censībām. Meitenes gan talkā 
piedalījās līdz beigām.

 Vēlāk notika dažādas nodarbī-
bas, kas man ļoti patika. Kamēr 
notika pusdienas, lija lietus. Es 
biju samircis. Pēc pusdienām visi 
cilvēki devās skatīties, kā brauc 
koka mašīnas. Man šīs abas die-
nas kopumā ļoti patika!

Lielisks piedzīvojums Meža dienu noskaņā 

SanDRa zaVaLe

27. aprīlī  Madonas un Lubānas 
novada čaklākie mazpulcēni devās 
mācību ekskursijā uz Lipuškiem, 
uz Dabas aizsardzības pārvaldes 
mācību centru ,,Rāzna”. Tur pieda-
lījāmies divās nodarbībās: viena -  
pārgājiens un dabas vērtību apska-
te pilskalnā, otra - iepazīšanās ar 
mācību centra aktivitātēm.

Pilskalnā kāpjot, varējām redzēt 
lielo Rāznas ezeru. No skatu plat-
formas pavērās iespaidīgi dabas 

skati! Mūs pārsteidza zalkši, ko tur 
redzējām. Jāpiezīmē, ka lielākā da-
ļa bērnu tos redzēja pirmo reizi! 
Pilskalnā kopīgi dziedājām latgaļu 
tautas dziesmas.   
 Otrā nodarbība mūs iepazīstinā-
ja ar paša centra savāktajām dabas 
veltēm, interesantiem atradumiem. 
Varējām izspēlēt  izzinošas spēles 
un veikt dažādas aktivitātes. Uzzi-
nājām, ka arī dzenim garšo bērzu 
sulas, ka ir ķērpji, kas, mainoties 
mitrumam, maina krāsu, ka ko-
kiem var noteikt gadus un daudz, 

daudz citu gudrību.   
 Diena paskrēja nemanot, un va-
ram teikt lielu paldies centra ,,Rāz-
na” darbiniecēm Irēnai un Regīnai 

par interesantajām nodarbībām. Sa-
pratām, ka varam braukt vēl un vēl, 
jo piedāvājums ir tik interesants! 
  Mājupceļā iegriezāmies Rēzek-

nes Bērnu un  jauniešu centrā 
,,Zeimuļs”. Arī tur guvām ieskatu, 
kas šeit notiek, kādas aktivitātes 
tiek piedāvātas.

Mācies gudri Rāznā!
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InāRa gRāVe,  

KRāSLaVaS PaMatSKoLaS  

MazPuLKa VaDītāja  

LīVIja MaLahoVSKa,  

470. KRāSLaVaS VaLStS ģIMnāzI-

jaS MazPuLKa VaDītāja   

 27. aprīlī agri no rīta 22 maz-
pulcēni no Krāslavas pamatskolas 
un  Krāslavas Valsts ģimnāzijas  
devās ekskursijā, kuras mērķis bi-
ja  iepazīt Alūksnes novadu un 
pilsētu, kā arī  29. Ziemeru maz-
pulka pieredzi.

 Pirmā mūsu tikšanās bija ar 
29. Ziemeru mazpulka vadītāju 
Jāni Bērtiņu un mazpulcēniem. 
Iepazīstoties ar šī mazpulka dar-
bību, guvām bagātu pieredzi un 
ierosmi darbam. Mazpulcēni pie-
dalījās radošajā darbnīcā, kurā 
Jānis Bērtiņš piedāvāja izgatavot 
tauriņus papīra tehnikā. Apskatī-
jām mazpulcēnu darbu izstādi, 
piedalījāmies tirdziņā.

 Nākamais pieturas punkts bija 
dabas muzejs “Vides labirints” 
Alūksnē. Apskatījām gliemežu 
un gliemeņu kolekcijas no dažā-
dām valstīm, kukaiņu kolekcijas, 
putnus, noklausījāmies to dzies-
mas. Visvairāk pārsteidza viena 
no lielākajām fluorescento mine-
rālu kolekcijām Eiropā. Iespaidīgs 
bija “Minerālu šovs” ultravioleta-
jā gaismā.

 Turpinājumā devāmies eks-
kursijā pa Alūksnes pilsētu. Iepa-
zināmies ar Alūksnes vēsturi, 
pašreizējo pilsētas attīstību, sa-
sniegumiem.   
    Apmeklējām Ernsta Glika Bī-
beles muzeju. Tā ekspozīcija vel-
tīta pirmajam Bībeles tulkoju-
mam latviešu valodā un tās tul-
kotājam, mācītājam E. Glikam. 
Apskatījām “Bībeles ceļu” no  E. 
Glika tulkotās līdz mūsdienu iz-
devumiem. Bijām pie Glika ozo-
liem un piemiņas akmens, uz ku-
ra rakstīts “Glika ozoli 1685. - 

1689.” Šīs uzraksts un iestādītie 
ozoli ir par piemiņu izcilam tul-
kotājam, pedagogam, vācu mācī-
tājam Ernstam Glikam, kurš iz-
tulkoja latviešu valodā Veco un 
Jauno derību. Blakus muzejam 
atrodas Alūksnes evanģēliski lu-
teriskā baznīca, kas ir viena no 
lielākajām baznīcām, kas celta 
klasicisma stilā ar baroka iezī-
mēm. Devāmies to apskatīt. 

Iepazināmies ar vairākām 
Alūksnes pilīm. Vecā pils atrodas 
Alūksnes ezera krastā, būvēta 
1793.gadā klasicisma stilā, sagla-
bājusies līdz mūsdienām. Pašreiz 
pilī atrodas Alūksnes mākslas 
skola. Redzējām Livonijas ordeņa 
pilsdrupas. Alūksnes pilsētas par-
kā atrodas 19. gs. celtā Helēnas 
pils. Šobrīd tajā atrodas mežnie-
cība. Apskatījām vēl vienu - 
Alūksnes Jauno pili, kas celta ne-
ogotikas stilā. Šobrīd pilī atrodas 
Alūksnes muzejs un Dabas mu-
zejs.

 Ekskursijas turpinājumā devā-
mies uz Tempļa kalnu. Tas ir 
valsts aizsargāts kultūras piemi-
neklis, sens latgaļu pilskalns un 
senpilsētas vieta. Apskatījām ska-
tu torni un Tempļa kalnu. No tor-
ņa paveras gleznains skats uz 
Muižas parku, Alūksnes ezeru, 
Livonijas Ordeņa pili.

Guvām daudz pozitīvu emoci-
ju un iespaidu, uzzinājām par šo 
Vidzemes  pilsētu daudz jauna.

Paldies biedrībai “Latvijas 
Mazpulki’’ par iespēju organizēt 
ekskursiju uz Alūksni!

 Paldies 29. Ziemeru mazpulka 
vadītājam Jānim Bērtiņam par 
sirsnīgu uzņemšanu, viesmīlību, 
pieredzes apmaiņas  semināru, 
mazpulcēniem par jaukām dzies-
mām!

  Esam priecīgi par mūsu skolu 
direktoru atbalstu un palīdzību 
ekskursijas organizēšanā un  par 
vecāku atsaucību.

Krāslavieši iepazīst Alūksnes novadu

    LVAF finansētā projekta “60 elementi Tavā kabatā” ietvaros ir  izstrādāti jauni mācību materiāli, savākti vairāk 
nekā 2500 veco, nelietoto telefonu, novadītas izglītojošās nodarbības vairāknekā 2000 bērniem un jauniešiem, 
kā arī skolotājiem, izveidota telefonos izmantoto minerālu kolekcija, kura tiks nodota Latvijas Universitātes 
Ģeoloģijas muzeja rīcībā, organizēti  semināri, konference un daudzi jaunieši iedvesmojuši  jauniem, videi 
draudzīgiem darbiem! 

    Mācību materiāls “Elementārais telefons” – materiālā apkopota informācija par visbiežāk izmantotajiem ķīmis-
kajiem elementiem telefonos, to pielietojumu, ģeogrāfisko izplatību un vizuālu uzskates materiālu (fotogrāfijas ar 
minerāliem dabā). 
    Mācību materiāls “Mobilā sacensības” – ietver sevī spēļu kartiņu materiālu ar statistikas datiem par telekomu-
nikāciju nozari. 
    Sadaļā “Videi draudzīga rīcība un ilgtspējīga attīstība” -  atradīsi iedvesmojošas prezentācijas un ierosmes mate-
riālus darbam klasē vai ārpusklases nodarbībās. 
    “Telefona stāsts” – īsi apkopta informācija par mobilo telefonu vēsturi,  visbiežāk izmantotajiem materiāliem un 
minerālu ģeogrāfisko izplatību, kā arī īss video par mūsu projektu. 

Visi mācību materiāli atrodami mūsu mājas lapā www.mazpulki.lv sadaļā “DOKUMENTĀCIJA”. 
Skaties video no “60 elementi Tavā kabatā” darbnīcām Aizputē - https://www.youtube.com/

watch?v=hFCGKuQp_WE&sns=em
Skaties mācību materiālu reklāmas video - https://www.youtube.com/watch?v=vFKVIybPdgs
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 Valdemārpils mazpulks martu 
iesāka ar  zaļumu podiņiem uz pa-
lodzes. Mazpulcēni no dažādām 
klasēm stādīja C vitamīniem bagā-
tos sīpolus  zaļumu maizītēm, lai 

stiprinātu organismu pavasarī. 
  Skolas starpbrīžos skolēni aprū-
pēja katrs savu sīpolu podiņu. Pro-
tams, arī mūsu vadītāja Anda palī-
dzēja sīpolu audzēšanas procesā. 

Jo sīpoliņus, par kuriem mazpul-
cēni bija aizmirsuši parūpēties, 
skolotāja labprāt apkopa. Martam 
beidzoties, lociņi  jau bija paaugu-
šies, un ar tiem varēja mieloties.   

Kā Valdemārpilī gaidīja pavasari

Pārbaudījumi aizrauj mazpulcēnus
gunta RoMuLe, LutRIņu un 

BLīDeneS MazPuLKu VaDītāja 

Saldus novada Lutriņu klubā  
25. aprīlī bija ieradušies mazpulcē-
ni no Blīdenes, Brocēnu  un  Lutri-
ņu mazpulkiem, kuri vēlējās pār-
baudīt savas zināšanas un prasmi 
konkursā “Zemes meita un Zemes 
dēls”. Šāds projekts tiek īstenots jau 
otro gadu. Šogad tas notika saistī-
bā ar mazpulcēnu valstiskās audzi-
nāšanas programmu. 

 Pavisam piedalījās 28 konkur-
santi. Bija interesanti klausīties 
viņu prezentācijas. Katrs aizrāvies 
ar kādu vaļasprieku vai papildu 
nodarbībām. Daži mācās mūzikas 
vai mākslas skolās, citi sporto, kā-
dam patīk daba un dārza darbi, 
vēl citiem - dziedāt, zīmēt vai de-
jot.

Muzikālu dāvanu pasākuma da-
lībniekiem un viņu līdzjutējiem bi-
ja atveduši mūziķi Raimonds Pat-
malnieks un Andris Akermanis.

Mazpulcēniem bija dažādi pār-
baudījumi - pareiza pogu piešūša-
na, kartupeļu mizošana, putnu su-
gu un zāļu tēju, kā arī senu darba-
rīku pazīšana. Meitenes  gatavoja 
ari uzkodu salātus no Latvijā au-
dzētiem  produktiem, bet puišiem 

vajadzēja, klucītī iedzenot nagli-
ņas, izveidot konkrētu zīmi, kā arī  
pareizi sasiet kaklasaiti. Pēc tam 
komandas pelnīja saldumus erudī-
cijas konkursā “Gudrs vēl gud-
rāks”, kuru vadīja Linda Medne.

 “Zemes meitas” un “Zemes dē-
la” titulus zēni un meitenes  izcīnīja 
2.-5. un 6.- 8. klašu  grupās. Savu-
kārt žūrijai bija reizēm  grūti no-
vērtēt, ja rezultāti līdzīgi. Tādēļ pie 
punktiem lika plusa vai mīnusa zī-
mi, ko ņēma vērā, rēķinot konkur-
sa kopīgos rezultātus un nosakot 
uzvarētājus.

 Suvenīrus saņēma visi mazpul-
cēni. Lutriņu pagasta pakaviņus 
dāvanai bija sarūpējusi pagasta 
pārvalde, konkursu ar balvām at-
balstīja arī stādaudzētava  “Blīde-
ne“, Saldus pārtikas kombināts, 
uzņēmums  “Naktsvārdi“ un vei-
kals  “Avokado“. Konkursa laureā-
tiem pārsteigumu bija sagādājis 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Saldus birojs.

Šoreiz uzvarētāju vidū dominē 
blīdenieki. Par “Zemes meitu” 2.-5. 
klašu grupa  kļuva blīdeniece Anna 
Ķempele, kura mācās 2. klasē, bet 
šajā pašā grupā “Zemes dēla” titulu 
ieguva Annas brālis Atis Ķempelis. 
6.-8. klašu grupā “Zemes meitas” 

godā - Blīdenes mazpulka dalīb-
niece Annija Polenca, bet par “Ze-
mes dēlu” kļuva lutriņnieks Nils 
Rītiņš. Viņš šādu titulu  izcīnīja arī 

pirms četriem gadiem.
Mazpulcēni ir ļoti darbīgi un zi-

nātkāri, aizvien vēlas izmēģināt ko 
jaunu. Mazpulks viņiem sniedz šā-

das  iespējas. Pieaugušie konkursa 
dalībniekiem atgādināja, cik valstij 
nozīmīgi ir prasmīgi un gudri cil-
vēki.
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gunta RoMuLe, 

LutRIņu MazPuLKa VaDītāja 

Trušu audzēšana mazpulkos kā 
viens no regulāriem darba virzie-
niem aizsākusies salīdzinoši nesen 
– 2013. gadā. Tolaik arī es   mudi-
nāju savus mazpulcēnus  iesaistīties 
Latvijas šķirnes trušu audzētāju 
asociācijas organizētajā projektā 
„Trušmīļu skola”. Mācījās bērni, ve-
cāki, mazpulku vadītāji. 

Laikam ritot, Lutriņu mazpulcē-
nu  Aivitas un Agneses Smiļģu un 
Mārtiņa Dombrovska saimniecībās 
trušu pulks krietni paplašinājies, 
un šķirnes trušu audzēšana notiek 
nopietnā līmenī.

Smiļģu ģimenes saimniecība, 
kurā pirmās trušu novietnes veido-
jušas pašas mazpulka dalībnieces 
Aivita un Agnese, atrodas  Lutriņu 
ciema centrā. Mārtiņa Dombrovs-
ka saimniecība -  Bēnē. Nu jau ko-
pīgajās rūpēs par garaušiem iesais-
tījušies un ar aizrautību par trušu 
šķirnēm un ieradumiem, trušu ba-
rošanu un kopšanu interesējas arī 
mazpucēnu vecāki.. Visdažādāko 
šķirņu trusīši ir regulāri dažādu iz-
stāžu dalībnieki un var lepoties ar 
ne vienu vien iegūto godalgu. Bija 
pat aizceļojuši ar saviem loloju-
miem uz Mecu Francijā! Īpaši le-
pojāmies, kad  par 2016. gada trusi 
tika atzīts Aivitas audzētais Bur-
gundas šķirnes trusis. Garaušu sa-
gatavošana izstādēm ir sarežģīts un 
laikietilpīgs process, un ne vienmēr 
visi šķirnes truši atbilst stingrajiem 
vērtēšanas kritērijiem.

Mūsu  trušmīļi šogad  piedalās  
izstādēs  Latvijā un Dānijā. Saim-
niecībās arī laipni uzņem ciemos 

Trušmīļu kustībai – 5 gadu jubileja

trušu audzēšanas entuziastus. Ai-
vita, Agnese un Mārtiņš ir  piemērs 
pārējiem jaunajiem mazpulcēniem 
- trušmīļiem un  labprāt dalās savā 
piecos gados iegūtajā  pieredzē. 
 7. aprīlī Latvijas Šķirnes trušu 
audzētāju apvienība sveica Agnesi, 
Aivitu un Mārtiņu 5 gadu darba 
jubilejā. LŠTAA auntrušu audzē-
tājs Dzintars Sloka viņus nosaucis 

par  “Cielaviņas armiju”,  jo visi trīs 
vienmēr turas kopā un viens otram 
palīdz. Tāpēc arī Mārtiņa  mam-
ma. izcepa jubilejas torti ar šādu 
uzrakstu. 

Paldies bērniem par jaukiem zī-
mējumiem, kas greznoja izstādi 
Rāmavā! No Kurzemes, Zemgales 
un īpaši Ābeļu mazpulka kopā bija 
atsūtīti 165 zīmējumi.

aRKuSS DanIeLS LISManIS, 

BIKStu MazPuLKa DaLīBnIeKS

Projekta “Latvijas Mazpulki 
par Latvijas mežiem” ietvaros 
Bikstu mazpulks kopā ar Staice-
les, Liepupes, Limbažu un Vārmes 
mazpulkiem 10. maijā devās uz 
biedrības „Meža konsultants” rī-
koto pasākumu „Meža ABC”, kas 
tika rīkots Kuldīgas novada Padu-
res pagastā. Pasākums norisinājās 
vairākas dienas. Tajā piedalījās 
skolēni  un viņu ģimenes no visas 
Latvijas.

Vairāk nekā 50 meža pieturās 
varējām pildīt dažādus uzdevu-
mus, līdzdarboties, lai iegūtu jau-
nas zināšanas par dabu, mežu. 
Uzzinājām daudz jauna par to, kā 
no mazas sēkliņas tikt līdz skais-
tam un sakoptam mežam. Varēja 

uzzināt, kā rūpēties par dabu, kā-
dus augus un kokus var sastapt 
mežā. Bija iespēja apskatīt meža 
tehniku (kas zēniem ļoti patīka!), 
iejusties ugunsdzēsēja vai policis-
ta lomā, jo arī viņi  strādā mežos. 
Bija iespēja staigāt pa koku lapot-
nēm kopā ar kokkopjiem – arbo-
ristiem, izmēģināt meža tehnikas 
simulatorus un doties citos inte-
resantos piedzīvojumos.

Daudz jauna varēja uzzināt arī 
par Latvijas simtgades  koku – ozo-
lu, par gada kukaini,  dzīvnieku, 
putnu un citiem meža iemītnie-
kiem. Kopā mēs pavadījām ļoti in-
teresantu dienu mežā, jo visu pie-
dāvāto varējām arī paši izmēģināt 
un piedalīties. Pasākumā piedalījās 
arī valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis. Tā bija visinteresantākā die-
na mežā!

Latvijas Mazpulki sadarbībā ar 
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju 
“Pikšas” piedāvā mazpulcēniem ie-
saistīties pētnieciskā projektā un 
ekspozīcijas “Latvijas Mazpulku 
vēstures” veidošanā.

Projekta mērķis ir iesaistīt bēr-
nus un jauniešus Kārļa Ulmaņa 
piemiņas muzeja “Pikšas” ekspozī-
cijas “Latvijas Mazpulku vēsture” 
veidošanā,  Mazpulku vēstures un 
vērtību izzināšanā, attīstot līdzat-
bildību par Latvijas kultūras man-
tojuma saglabāšanu. 

Ieteicams mazpulkā  projektu 
izstrādāt kā grupas projektu.Īste-
nojot to, bērni un jaunieši reāli ie-
saistīsies ekspozīcijas par Latvijas 
Mazpulku kustības vēsturi veido-
šanā. Projekta pamatuzdevums ir 
sava mazpulka vēstures un vec-
biedru atmiņu izzināšana, lietisko 

priekšmetu vērtības izpratne un 
līdzatbildība to saglabāšanā. Mūsu 
biedrības vēsture ir arī daļa no Lat-
vijas valsts vēstures. Piedalīšanās 
sava mazpulka vēstures izzināšanā 
paplašinās bērnu un jauniešu pie-
redzi pētniecības darbā, un kādam 
tas var noderēt arī turpmākās pro-
fesijas izvēlē.

Uzdevumi projekta dalībnie-
kiem:

– mazpulcēni apkopo un raksta 
stāstu ar faktiem par sava mazpul-
ka vēsturi un/vai par mazpulka 
vecbiedriem;

– piemeklē lietiskus priekšme-
tus, kurus ar dāvinājuma atļauju  
izmantos kā ekspozīcijas “Latvijas 
Mazpulku vēsture” eksponātus 
(formas tērpus, apbalvojumus, fo-
togrāfijas, īpašus darba rīkus utt), 
kas stāstītu par mazpulkiem Lat-

Izzināsim Latvijas Mazpulku vēsturi!

vijas novados gan pirmskara Lat-
vijā, gan Atmodas laikā un līdz pat 
šodienai;

– apkopotos materiālus pēc pro-
jekta organizatoru dotajiem parau-
giem (tie atrodami mazpulku mā-
jas lapā), kā arī grupas projekta īs-
tenošanas dokumentāciju   prezen-

tē un nodod rudens forumos. 
Reģionālajos projektu forumos 

šos  grupu projektu darbus vērtēs 
žūrija vismaz trīs cilvēku sastāvā, 
izmantojot īpaši izstrādātu punktu 
sistēmu. Žūrijā  piedalīsies speciā-
listi: vēstures skolotāji, muzeju un 
novadpētniecības krātuvju darbi-

nieki. Projekta koordinatores ir LU 
Vēstures un filozofijas fakultātes 
studente Justīne Fišere un K.Ulma-
ņa piemiņas muzeja “Pikšas” vadī-
tāja Ilga Ķipsne. 

Atcerēsimies, ka nākamais, 
2019. gads ir Latvijas Mazpulku 90. 
jubilejas gads!

“Meža ABC” Padurē 
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MazPuLKa VaDītāja

 Pēc kopīgas mazpulcēnu atskatī-
šanās uz šogad padarītajiem darbiem 
visspilgtāk atmiņā mums palikušas 
trīs aktivitātes.    
  Februārī mazpulcēni apmeklēja 
Valkas novadpētniecības muzeju, 
kur iepazinās ar izstādi “Saaudu-
mi...”. Tā tika veltīta Igaunijas simt-
gadei. Izstādē varēja aplūkot, kā sa-
aužas divas dzimtas – igauņu un lat-
viešu. Pēc izstādes apskates katrs 
mazpulcēns aizpildīja savu dzimtas 
koku. Pats interesantākais bijis, ka 
ne visus radiniekus mazpulcēni va-
rēja uzrakstīt, tāpēc centās mājās   
turpināt aizpildīt dzimtas koku ar 
vecāku un vecvecāku palīdzību. Vēl 
nākamajā nodarbībā mazpulcēni 
nāca un dalījās ar jauniegūtajām zi-
nāšanām par savu dzimtu. Izstādē 
tika iegūtas arī pamatzināšanas par 
aušanu, un katrs mazpulcēns noau-
da sev  krūzīšu paliktnīti.   
  Gaidot Mātes dienu, tika gatavo-
ti īpaši fotogrāfiju rāmīši. Mazpul-
cēni mācījās tos izgatavot no otrreiz 
izmantota papīra – olu iepakojumu 
kastēm. Tika izmantoti vairāku 
krāsu iepakojumi, un no olu iedo-
bēm izveidoti dažādi telpiski ziedi, 

Spilgtākie notikumi šopavasar

SILVIja DoRša

Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ finansētā projekta “Jau-
nie novada saimnieki’’ projektā or-
ganizētā pēdējā diskusija  starp 
mazpulcēniem, pašvaldības lēmu-
mu pieņēmējiem, jaunatnes darba 
organizatoriem un uzņēmējiem 
notika 5.februārī Valkā. 

 11.Valkas, 239.Kārķu, 367. Vij-
ciema un  687. Ērģemes mazpulka  
pārstāvji un to vadītājas novada 
BJC  “Mice “ tikās aktīvā kopdarbā 
ar projekta vadītāju, Latvijas Maz-
pulku padomes priekšsēdētāju  
Randu Ķeņģi, projektu koordina-
tori Austru Pavāri un brīvprātīgo 
Lailu Zupu. 

Viņas  iepazīstināja ar projekta 
gaitā jau gūtām atziņām,  ar pre-
zentāciju pasniegšanas un diskutē-
šanas prasmēm, iesaistīja visus at-
raktīvās aktivitātēs, kurās  mazpul-
cēni un vadītājas, kaut ir jau pazīs-
tami,  iepazina viens otru pat 
negaidītos rakursos. Katra mazpul-
ka komanda bija veikusi  kāda vie-
tējā uzņēmēja intervēšanu un par 
to pastāstīja pārējiem. Kopīgi no 
līdzatvestā materiāla  visi  izveidoja 
datorprezentāciju par novada maz-
pulku aktivitātēm,  

Pēc tam visi devās uz Valkas no-
vada domi. Šeit diskusiju vadīja 
Randa Ķeņģe. Ar jauniešiem kopīgi 
darbojās Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands 

Sava novada saimnieki aug arī Valkas pusē
Krau klis, viņa vietnieki - sociālo 
lietu komitejas priekšsēdētājs 
Viesturs Zariņš un izglītības, kultū-
ras un sporta komitejas priekšsēdē-
tāja Unda Ozoliņa, izpilddirektors 
Ainārs Zābers, pedagogs, uzņēmējs 
un izglītības, kultūras un sporta 
komitejas deputāts Valdis Šaicāns,  
izglītības, kultūras un sporta komi-
tejas deputāte Sandra Pilskalne, do-
mes izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands 
Rastaks,  jaunatnes lietu speciāliste 
Romina Meļņika, BJC „Mice” di-
rektore Kristīne Ganiņa un izglītī-
bas speciāliste Tija Bērtiņa, Kārķu 
un Ērģemes pagastu pārvaldes va-
dītājs, kādreiz jo aktīvs mazpulcēns  
Pēteris Pētersons.  

Mazpulcēni iepazīstināja ar pa-
veikto mazpulkos, prezentēja vizī-
tēs pie  uzņēmējiem uzzināto. Jau-
nieši secināja, ka uzņēmējam jābūt 
izvirzītam mērķim, motivācijai, 
komandas darbam, ģimenes at-
balstam un finansēm.

Mazpulcēni un domes pārstāvji 
izteicās par to, kā viņi redz savu 
novadu un kas tajā trūkst. Domes 
priekšsēdētājs izteica konkrētus 
ierosinājumus, kā mazpulcēni, 
kļūstot par jaunajiem uzņēmē-
jiem, nākotnē varētu paplašināt 
novadā piedāvāto pakalpojumu 
un ražojumu klāstu. Notika maz-
pulcēnu un domes pārstāvju dis-
kusija par to, kā mazpulki varētu 
palīdzēt attīstīties novadam, un 
tieši tāpat par to, kā novada dome 
varētu atbalstīt mazpulkus. Disku-
siju dalībnieki aicināja mazpulcē-
nus vēl vairāk piedalīties labdarī-

bas akcijās, veicināt veselīgu dzī-
vesveidu.Domes pārstāvji ir gan-
darīti, ka mazpulki ir aktīvi savu 
pagastu un pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē un aicināja jauniešus tādiem 
būt arī turpmāk. Īpaši gaidīti maz-
pulcēni ir novada dabas objektu 
kopšanā, dažādās talkās, piemē-
ram, gan mazpulku jau gadiem 
iecienītajās Kārķu Meža dienās, 
gan citur savos pagastos un pilsē-
tā.Lai palīdzētu savam novadam, 
diskusijas dalībnieki ierosināja 
popularizēt to Latvijā un ārpus 
tās, iesaistīties uzņēmēju reklāmu 
ideju radīšanā. Mazpulkiem ir ie-
spēja piedalīties novada tirdziņos 
un pārdot savus gatavotos darbi-
ņus vai izaudzēto sezonālo pārtiku. 
Protams, mūsdienās neiztikt bez 
sociālajiem tīkliem, tāpēc domes 
pārstāvji ierosināja jauniešiem ak-
tīvāk reklamēt savu novadu elek-
troniskajā vidē, līdz ar to piesaistīt 
tūristus un citus interesentus.  
 Jautājumā “Kā novads varētu 
stiprināt mazpulkus?” domes pār-
stāvji ierosināja biežāk piedalīties 
dažādās sarunās, diskusijās ar lē-
mumpieņēmējiem. Novada dome  
caur BJC  “Mice“ piešķirto budžetu 
atbalsta atsevišķus novada maz-
pulku kopējos pasākumus, nodro-
šina transportu. Deputāti solīja at-
balstīt novada mazpulku vasaras 
nometnes, kas savulaik bija ļoti po-
pulāras un kupli apmeklētas, bet 
pēdējos gados  finanšu trūkuma 
dēļ vairs nenotiek.   
 Apkopojot diskusijas rezultātus, 
varēja secināt, ka domes un maz-
pulku   sadarbībai jāturpinās. 

kurus uzlīmēja uz kartona. Fotorā-
mīšos mazpulcēni ielīmēja bērnības 
foto grāfijas, kurās redzami kopā ar 
mammu.   

Tā kā  maijs priecēja ar siltu un 

saulainu laiku,  daudzas nodarbības 
mazpulcēni pavadīja  ārpus  telpām. 
Tika pētīti Valkas novadpētniecības 
muzejā augošie ozoli. Kristjans kā ve-
cākais mazpulcēns dalījās ar savām 

skolā iegūtajām zināšanām. Mazpul-
cēni Kristjana vadībā pētīja, kādi koki 
aug muzeja parkā, kāds ir koka ve-
cums, augstums un ķērpju daudzums 
uz tā. Pēc nopietnām mācībām tika 

spēlētas dažādas rotaļas muzeja dār-
zā. Kā paši mazpulcēni atzīst, vislielā-
kais izaicinājums šogad ir apņemša-
nās īstenot  grupas projektu par Val-
kas mazpulka pirmsākumiem. 

Lūk, dažas vērtīgas tikšanās atzi-
ņas:     
 “Mazpulcēni - bērni un jaunieši, 
kuri aizdomājās par lietu kārtību 
līdz pašai saknei!”   
     
 “Sadarbībā ir spēks! Jo gan maz-
pulki novadam, gan novads maz-
pulkiem var daudz dot, ejot uz 

kopīgu mērķi!”   
   

“Ļoti priecātos, ja mūsu šodie-
nas mazpulcēni vienmēr paliktu 
mūsu - Valkas novadnieki”.  
     
 Domes pārstāvji piekrita -  ja būs 
iedzīvotāji novadā, tad novads va-
rēs realizēt daudz jaunu ideju.


