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LAILA ZUPA, MAZPULKU  

AKTIVITĀŠU KOORDINATORE

Šogad viens no mazpulcēnu 
prioritārajiem  projektiem bija pētī-
jums „Pavairosim lauka tomātus”, 
ko ierosināja Dārzkopības institūta 
pētniece un Rīgas Klubiņa dalīb-
niece Solvita Zeipiņa sadarbībā ar 
Artūra Sildes Dārzkopības entuzi-
astu klubu „TOMĀTS” un APP 
„Dārzkopības institūtu”. Projektā 
piedalījās ap 40 mazpulcēnu no vi-
sas Latvijas, kuri saņēma pašmāju 
kolekcionāru tomātu šķirņu izlolo-
tu vienreizēju sēklu paciņu. 

Latvijas Dabas muzejā augusta 
pēdējā nedēļā norisinājās tradicio-
nālā  izstāde „Tomātu parāde 2018”, 
kurā piedalījās arī Latvijas Mazpul-
ki. Mazpulcēniem bija savs foto  un 
izaudzēto tomātu stends. Čaklākie 

mazpulcēni - Vintra Lipska no 124. 
Pudinavas mazpulka, Dita Rūta 
Dambrāne no 36. Viesītes mazpul-
ka, Renāte Davidenko un Alīna Da-
videnko no Daugmales mazpulka 
“Dzirkstelīte”, Zane Strazdiņa un 
Matīss Nazarovs no Sējas mazpulka, 
Zane Klētniece no 867. Ilzenes maz-
pulka, Erita Brence no Mežvidu 
mazpulka  ‘’Cielaviņa’’, Dārta Stivri-
ņa no 252. Rugāju mazpulka, Sintija 
Daņiļēviča, Loreta Kalviņa un Me-
lānija Legzdure no 53. Penkules 
mazpulka, Niklāvs Pauls Strazdiņš 
no Mežgaļu pamatskolas mazpulka, 
Laura Līva Kalniņa no Jaunpiebal-
gas mazpulka, Evelīna Bitere no 
Jaunpils - Viesatu mazpulka, Lāsma 
Ķimene no Irlavas mazpulka -   sūtī-
ja projekta gaitas foto un izaudzētos 
tomātus izstādei.

Pavairojam Latvijas tomātus

„Maxima Latvija” XXX formāta 
veikalos t/c “Rīga Plaza”, t/c “Domi-
na” un Ulmaņa gatvē 88a, kā arī XX 
formāta veikalā Mārupē ir pieejami 
biedrības „Latvijas Mazpulki” bērnu 
izaudzētie sīpoli Latvijas karoga 
krāsās.  

Tie veikalos piegādāti ar sadarbī-
bas partnera – kooperatīvās sabied-
rības „Baltijas Dārzeņi” – palīdzību. 
Veikalos šogad nonākusi aptuveni 
1000 kilogramu liela mazpulcēnu 
lolotā sīpolu raža. Šo sīpolu cena 
„Maxima Latvija” veikalos ir 1,19 
eiro (1 kg) un 2,25 eiro (1,5 kg). 
 Simtgadei veltīto sīpolu audzēša-
nā iesaistījās 33 bērni no visas Latvi-
jas.Sīpoli šogad atceļojuši uz Rīgu 
no Daugmales, Aizupes, Viesītes, 
Penkules, Vijciema, Sējas, Limba-
žiem, Liepupes, Lubānas, Mazsala-
cas, Šķeltovas, Grāveriem, Priežma-
las, Dagdas, Ziemeriem, Strauti-
ņiem, Bejas, Valdemārpils, Nīcas, 
Otaņķiem, Irlavas un Zantes. Lielā-
ko sīpolu ražu izdevies izaudzēt brā-
ļiem Lūšiem no Daugmales mazpul-
ka.

„Mazpulcēni ar prieku iesaistās 

Maxima veikalos var nopirkt sīpolus  
Latvijas karoga krāsās

sīpolu audzēšanā, jo tos audzēt un 
ravēt ir salīdzinoši viegli. Daudziem 
bērniem šī ir pirmā pieredze savas 
ražas pārdošanā lielveikalos, tāpēc 
liels izaicinājums ir produktu ap-
strādāt un noformēt atbilstoši tirgo-
šanas prasībām. Taču ar rezulātu 
bērni ir apmierināti un lepojas, ka 
savus audzētos sīpolus var redzēt 
lielveikalu plauktos,” stāsta “Latvijas 
Mazpulki” padomes priekšsēdētāja 
Randa Ķeņģe.

„Jau vairākus gadus pēc kārtas 
mūsu veikalos ir iespējams iegādā-
ties “Latvijas Mazpulku” bērnu un 
jauniešu audzētos dārzeņus. Par iz-
audzēto produkciju ir gandarīti ne 
vien pircēji, bet arī mazpulcēni paši, 
jo viņi var redzēt, ka ieguldītais 
darbs realizējas dzīvē,  rūpīgi izau-
dzētie un iepakotie sīpoli nonāk pie 
pircēja. Sīpolu audzēšana un pārdo-
šana ir ne vien ieguldījums bērnu 
prasmju attīstībā, bet arī zināšanu 
un izpratnes veicināšanā par uzņē-
mējdarbības pamatprincipiem,“ 
stāsta „Maxima Latvija” korporatīvo 
attiecību vadītājs Jānis Vanags.

no http://lat.mixnews.lv

24. augustā izstādes „Tomātu pa-
rāde 2018” ietvaros notika mazpul-
cēnu seminārs “Pavairosim lauka 
tomātus!”, kurā piedalījās uzaicinā-
tie mazpulcēni, mazpulku vadītāji 
un vecāki. Semināra laikā varējā 
apskatīt bagātīgo un daudzveidīgo 
tomātu ekspozīciju. Mazpulcēniem 
bija lekcija par lauka tomātu audzē-
šanu, pieredzē dalijās ilggadējā 

dārzkope Austra Zaļuma. Mazpul-
cēniem bija iespēja uzdod jautāju-
mus par  šo augu kopšanu, augļu 
nogatavināšanu un sēklu iegūšanu, 
lai veiksmīgi realizētu savu projek-
tu. Semināra noslēgumā bērni un 
jaunieši apskatīja arī Latvijas Dabas 
muzeja pamatekspozīcijas.

Mazpulcēni guva priekštatus par 
izstādes prasībām un var lepoties, 

ka viņu audzētos tomātus apskatīja 
daudzi izstādes apmeklētāji - gan 
vietējie, gan ārzemju viesi. Mazpul-
cēnu projekts ir noteikti  izdevies, 
jo ir iegūtas tomātu sēklas, kuras 
varēs sēt atkārtoti savā dārzā,  kā arī  
uzdāvināt kādam citam. Tā pavai-
rojot, šīs šķirnes kļūst populārākas 
un nonāk plašākā sabiedrības uz-
manības lokā.
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Kā veicies Trušmīļu skolā 2018?
 AGNESE SMIĻĢE, RĪGAS KLUBIŅA 

BRĪVPRĀTĪGĀ  
   
12. oktobrī  Saulesdārzā norisi-

nājās Mazpulcēnu Trušmīļu skolas 
2018.gada  noslēguma pasākums. 
Ieradās deviņi trušmīļi ar saviem 
trusīšiem. Latvijas Šķirnes trušu 
audzētāju apvienības  valdes lo-
cekle  Dzintra Lezdiņa vērtēja ne 
tikai bērnu paveikto, bet pēc šķir-
nes standartiem un kritērijiem ti-
ka novērtēti arī viņu audzētie tru-
ši. 

  Katrs mazpulcēns ar aizrautī-
bu stāstīja par saviem trušiem, to 
šķirņu raksturojumu,  ieradu-
miem, kā arī barošanu un kopša-
nu. Cik dažādas bija trušu šķirnes, 
tik dažādi arī to pārstāvjiem izvē-
lētie vārdi. Mazpulcēni  lepojās 
par saviem mīluļiem un stāstīja 
par  paveiktajiem darbiņiem, sagā-
dājot barību, veidojot novietnes, 
kopjot  un pavadot kopā  laiku ar 
tiem. Bērni paši meistarojuši trušu 
pirmās mītnes, protams, ar vecāku 
atbalstu un palīdzību. Prezentāci-
jās varēja vērot, kā viņi savus tru-
sīšus ir lolojuši, cītīgi svēruši un 

fotografējuši. Mazpulcēni arī dalī-
jās savos piedzīvojumos un pār-
dzīvojumos. Vienam veiksmīgāks 
stāsts, bet citam - ne tik, tomēr visi 
ir apņēmības pilni turpināt tiekties 
uz saviem mērķiem un audzēt 
šķirnes trušus. Ikvienam ir savi 
nākotnes plāni - par trušu sapņu 
mājas uzcelšanu, kādu šķirni vēlē-
tos audzēt un citiem turpmāka-
jiem darbiem. Nosakot labākos, 
tika ņemti vērā – uzdotie jautāju-
mi un uzdevumi mājās, trušu vēr-
tēšanas rezultāti un prezentācija.  
   Kopvērtējumā  1.vietā - Aiz-
upes mazpulka “Ekopēdiņas” da-
lībniece Elza Popluga,  2.vietā  - 
Vendija Volosovska, bet 3. vietā -  
Paula Ozola, abas no Daugmales 
mazpulka “Dzirkstelīte”.  
     Pēc  pasākuma trušmīļiem bi-
ja iespēja apmeklēt izstādi “Šķir-
nes trusis 2018.rudens”, kas notika 
izstāžu kompleksā “Rāmava”. 
Trušmīļi mācās darot, iegūst atbil-
dības sajūtu un prasmi rūpēties 
par citiem.    
 

Veiksmi un panākumus turp-
mākos darbos!

Vecāku atbalsts – labas projektu īstenošanas garants
SPODRA PURVIŅA

Mazpulku darbā liela nozīme ir 
katra mazpulcēna attieksmei pret 
projektu īstenošanu. Lai veiktos 
projektu realizācija, pavasarī maz-
pulcēns ar vecākiem noslēdz līgu-
mu par savstarpēju sadarbību pro-
jekta izpildes gaitā. Rudens darbu 
skatēs, labi redzam, kuru bērnu ve-
cāki ir izpildījuši līguma nosacīju-
mus. 

Ābeļu mazpulkā ceturtklasnie-
ces Kristiāna Pavāre un Luize Lā-
čplēse darbojas jau no nulklasītes. 
Žūrijai bija patiess prieks  par šo 
mazpulcēnu jau piekto projektu iz-

pildi. Pārsteigums par Luizes plaša-
jām zināšanām un veiktajiem pētī-
jumiem mēnešzemenīšu izaudzē-
šanā no sēkliņām dažādos apstāk-
ļos. Kristiāna interesanti dalījās  
secinājumos, kas radušies, audzējot 
dažādas piparmētru šķirnes. Viņa 
sagatavojusi smaržīgus piparmētru 
maisiņus. Jaunā pētnieka lomā, au-
dzējot kartupeļus, lieliski iejuties  
Raivo Stūrmanis no 9.klases. Rūpī-
gi pie  pirmajiem projektiem strā-
dājušas Keita Frīdmane un Marta 
Ļevāne. Abas audzējušas garšau-
gus. Pārdomāti sagatavots garšau-
gu herbārijs ir Keitai. Paldies Lui-
zes, Kristiānas, Keitas, Martas, Rai-

vo vecākiem, kuri  ir apzinīgi izpil-
dījuši pavasarī noslēgtos līgumus 
un atbalstījuši  bērnus!    
     Ābeļu mazpulka dalībnieki dro-
šu prātu devās uz  Rudens  forumu 
Nautrēnu vidusskolā.  
  Žēl to mazpulcēnu, kuri ar degs-
mi pavasarī rakstīja projektu pie-
teikumus, bet, acīm redzot, vecāki 
bija tik aizņemti, ka  aizmirsa  atgā-
dināt un palīdzēt bērnam izpildīt 
ieplānotos projekta uzdevumus. 
Pieredze rāda: ja mazpulcēns sek-
mīgi īstenojis pirmos projektus, iz-
jutis  gandarījumu par  darba no-
vērtējumu, turpmāk projektu darbi 
veicas arvien labāk. Keita Frīdmane  centīgi strādā pie sava pirmā projekta noformēšanas.
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SANDRA ĀRIŅA, JĒKABPILS BJC  

MAZPULKA VADĪTĀJA

 Rudens – ražas laiks, kad dārze-
ņi kārtojas pagrabos, āboli nobrie-
duši ābelēs un krāsu bagātība visap-
kārt dabā, pēdējie saules stari, kas 
liek ataust atmiņām par saulaino 
vasaru, bet mazpulcēniem - atskai-
tes punkts par sava darba veikumu 
no marta līdz septembrim jeb pro-
jektu laiks.  

Septembra beigās Jēkabpils BJC 

mazpulkā notika vietējais projektu 
forums, kurā   mazpulcēni prezen-
tēja savus izstrādātos projektus vēr-
tētājiem un ekspertiem. Visi  ar aiz-
rautību stāstīja un rādīja par gurķu, 
tomātu, Āzijas gundegu un citu au-
gu audzēšanu, saviem novēroju-
miem to attīstības dažādos posmos. 
Neizpalika arī rokdarbu tēma. Da-
žiem mazpulka dalībniekiem šis 
projekts bija piektais, bet daudziem 
pirmais. Šī foruma mērķis bija apzi-
nāt labākos projektu autorus, lai iz-

virzītu reģionālam biedrības „Latvi-
jas Mazpulki” forumam, kas notika 
Nautrēnu vidusskolā. Uz Latgales 
reģionālo  forumu tika izvirzīti Eli-
zabete Jevdokimova ar projektu 
„Kaktusiņi”, Dana Atroščenkova – 
„Kāmis”, Ivo Krišjānis  - „Asie un 
dekoratīvie pipariņi” un Valters Ve-
rečinskis – „Bioloģiskie tomāti”. 
    Par veiksmīgi paveikto Jēkabpils 
BJC mazpulcēni kopā ar Ābeļu 
mazpulka dalībniekiem devās izglī-
tojošā mācību ekskursijā uz Līvānu 

novadu. Līvāni  ir sena stiklinieku 
pilsēta. Tajā  izzinājām stikla veido-
šanu un kausētā stikla tehnikā reali-
zējām savas idejas   stikla darbnīcā  
mākslinieces Ingas Salmiņas vadībā 
. Darbs no mazpulcēniem prasīja 
radošu pieeju un pacietību.  Tālāk 
ceļš veda uz ražotni „Jersikas čipsi”, 
kur iepazināmies ar   čipsu ražoša-
nu. Ar vislielāko nepacietību maz-
pulcēni gaidīja mirkli, lai izgaršotu 
visus čipsu veidus un noteiktu vis-
gardāko. Čipsi bija tik kraukšķīgi 

un gaisīgi, ka paši  izkūst mutē, jo 
tie ir gatavoti pēc īpašas tehnoloģi-
jas, nevārot eļļā. Mazpulcēnu favo-
rīts - mango salsas. Nākotnē „Jersi-
kas čipsi”  plāno sortimentu papil-
dināt ar jaunām un interesantām 
garšām.       

 No Jersikas atgriezāmies Līvā-
nos. Mazpulcēni iepazinās ar multi-
funkcionālo jaunatnes iniciatīvu 
centru „Kvartāls” un tā piedāvāta-
jām  aktivitātēm. Tas bija jautri un 
aizraujoši!

Projekti, stikls, čipsi un – forums!

    Biedrības  “Latvijas Mazpulki “ padome Latvijas Mazpulku valstiskās 
audzināšanas programmas ietvaros organizēja ideju konkursu “Vietējo un 
reģionālo mazpulku pasākumu atbalsts 2018.gadā“. Padome  atbalstīja 36 
ideju īstenošanu. Par daudzām no tām varēsiet uzzināt šeit publicētajos 
materiālos. 

SANDRA ĀRIŅA, JĒKABPILS BJC 

MAZPULKA VADĪTĀJA

20. oktobrī  arī  Jēkabpils maz-
pulcēni devās uz Nautrēnu vidus-
skolu, kur norisinājās  biedrības 
„Latvijas Mazpulki” reģionālais 
projektu forums.    
Forums sākās ar mazpulcēnu ru-
dens tirdziņu. No Jēkabpils BJC 
mazpulka tirdziņā piedalījās Eliza-
bete Jevdokimova ar  rotiņām un 
svečturīšiem, bet Ivo Krišjānis-  ar 
aso piparu mērci un sēklām. Ivo 
Krišjānis saņēma speciālo balvu 
par interesantāko preci tirgū. Para-
lēli tirgošanai un pirkšanai notika 
arī organizatoru loterija, kur laimī-
gā biļete bija jānopelna ar latviešu 
tautas dziesmu, bet laimestos tika 
dažādi sīpoliņi, sakneņi, stādiņi, 
sēkliņas...   

Pēc foruma svinīgās atklāšanas 
notika pati galvenā foruma daļa - 
mazpulcēnu izstrādāto projektu 
prezentēšana un aizstāvēšana. Kad 
pēc projektu prezentācijas bijām 

arī interesanti izklaidējušies, fo-
rums noslēdzās ar labāko projektu 
autoru apbalvošanu un dalībnieku 
tencināšanu.    
 No Jēkabpils BJC mazpulka pir-
mās vietas savās grupās  ieguva 
Elizabete Jevdokimova, kura no 
sēkliņām audzēja kaktusiņus, un 
Valters Verečinskis, kurš pētīja to-
mātu attīstību ar dažādiem biolo-
ģiskajiem mēslojumiem. 2. vietas 
ieguvējs  Ivo Krišjānis no sēklām 
audzēja asos un dekoratīvos pipa-
rus un tos sagatavoja dažādos vei-
dos uzglabāšanai ziemai. Serti%kā-
tu par projekta izstrādāšanu un 
veiksmīgo aizstāvēšanu saņēma  
Dana Atroščenkova, kura savā 
projektā no dažādiem literatūras 
avotiem apkopoja informāciju par 
kāmjiem , intervēja šo dzīvnieciņu 
turētājus par  to audzēšanu mājās 
un izstrādāja savus ieteikumus šo 
dzīvnieku turēšanai, akcentējot sa-
vu pieredzi.   

Darbiņš paveikts, bet nākošie 
klāt! Visu darām mēs ar prieku!

Kā mums gāja 
Nautrēnos
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SILVIJA DORŠA

27. septembrī Valkā notika Latvi-
jas simtgadei veltītie Valkas novada 
mazpulku svētki “Es esmu Latvija! 
“. Šis Latvijas Mazpulku valstiskās 
audzināšanas programmā ietvertais 
11.Valkas mazpulka projekts tika 
īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas valsts budžeta %nan-
sējuma ietvaros. 

Novada mazpulku rudens darbu 
skati veidojām kā Latvijas valsts 
simtgadei veltītus svētkus, īpaši ak-
centējot savas pilsētas - Valkas - lo-
mu un nozīmi neatkarīgās  valsts 
veidošanā. 

Svētku dalībnieki ieradās novada 
BJC “Mice“, lai izvērtētu īstenotos 
projektus. Ar rūpīgu darbu novadā 
pazīstami Vijciema mazpulcēni. 
Aleksis Beikmanis īstenojis projek-
tu “Kartupeļi - otrā maize “. Prezen-
tācija liecināja, ka  darbs veikts ap-
zinīgi, audzēti un salīdzināti 4 šķir-
ņu kartupeļi, zēns pats gatavojis 
kartupeļu cieti, interesantus deko-
ratīvus darbus.

Sabīne Lotiņa un Santa Marija 
Vīnupe pavasarī saņēma Latvijas 
Mazpulku  augstāko apbalvojumu - 
sudraba karotīti. Sabīnes šīsvasaras 
projekts - “Krūmmelleņu kopšana 
un ražas ievākšana“, bet Santas - 
biznesa projekts “Sīpoli Latvijas ka-
roga krāsās “. Abas meitenes prot 

strādāt un prezentēt savu veikumu.
 Madara Luca no Ērģemes īste-

nojusi  pirmo projektu “Govis“. Tas 
liecināja, ka Madara kopā ar vecmā-
miņu kopj gotiņas un tas viņu inte-
resē. 

No Valkas mazpulka projektus 
prezentēja seši dalībnieki. Marta 
Lāne un Marta Rozīte apguvušas 
jaunas rokdarbu prasmes, mācīju-
šās darboties ar šujmašīnu. Marta 
šuvusi rotaļlietas. Marta, iedvesmo-
joties no vecmāmiņas lupatiņu se-
gas, izgatavojusi dekoratīvu segu. 

Mūspusē ir čakli sēņotāji. Arī 
Madlēna Rosolovska sēņo kopā ar 
vecākiem un  uzrakstījusi projektu 
par sēņošanu. Paula Emilia Peterse-
na ar vecmāmiņas atbalstu īstenoju-
si projektu “Truši”. Emīls Ozols au-
dzēja saulespuķes. Izauga gan skais-
ti ziedi, gan milzīgas galvas ar sēkli-
ņām. Matejs Doršs ir pirmklasnieks, 
bet jau īstenojis četrus juniora pro-
jektus. Šogad Matejs audzēja asteres 
un kopā ar tēti apgūst biškopības 
iemaņas.

Pēc pusdienām un atpūtas mir-
kļa devāmies ekskursijās. Vispirms 
apmeklējām Valgas novadpētniecī-
bas muzeju. Izrādījās, ka šeit tiešām 
neviens no mazpulcēniem vēl nebi-
ja bijis. Muzejs ir interesants, mo-
derns. Ekspozīciju atdzīvina make-
ti, mūzika, vaska %gūras. Bērni var 
arī radoši darboties. 

Interesanti bija vairāk uzzināt, kā 

kādreiz lielākā Vidzemes pilsēta 
Valka vēstures griežos tika sadalīta 
divu valstu starpā. Atpakaļceļā ap-
lūkojām Valgā vairākas ēkas, kas 
saistītas ar ievērojamām norisēm 
Latvijas valstiskuma veidošanās lai-
kā 20.gs.sākumā.   
     Atgriezušies Latvijas pusē,  Valkas 
novadpētniecības muzejā mazpul-
cēni iepazinās ar pamatekspozīciju 
par Vidzemes draudžu skolu skolo-
tāju semināru un tā audzēkņu kul-
tūrizglītojošo darbību 19. -20.gs. Ar 
interesi visi aplūkoja skolotāju sko-
lotāja Jāņa Cimzes vaska %gūru un 
viņa veidotā krājuma “Dziesmu ro-
ta” hologrā%sko projekciju.

Latvijas simtgadi sagaidot, 
jauniekārtota ekspozīcija “Valka - 
Latvijas neatkarības šūpulis”, kura 
stāsta par sabiedriski politiskajiem 
notikumiem Valkā no 1914. līdz 
1920. gadam. Blakus tradicionālai 
krājuma eksponēšanai izmantoti 
interaktīvi multimediju risinājumi, 
kas, protams, mazpulcēnus neatstā-
ja vienaldzīgus. Noskatījāmies arī 
valcēniešu Dāvja un Reiņa Doršu 
veidoto animācijas %lmu “Valkas 
dalīšana “.

Atgriežoties pilsētas centrā, ska-
tes dalībnieki nolika ziedus pie Kār-
ļa Ulmaņa pieminekļa Lugažu lau-
kumā. 

Svētki noslēdzās BJC “Mice “, kur 
mazpulcēni un viņu vadītājas saņē-
ma diplomus un balviņas.  

Es esmu Latvija!
Svētku dalībnieki nolika ziedus pie K. Ulmaņa pieminekļa.

RITA LINEJA

Vasaras svelme, jautrība, jauni 
draugi un atmiņas, ko atcerēties vēl 
ilgi… Tieši šādas izjūtas sev līdzi aiz-
veda ārvalstīs un Latvijā dzīvojošie 
latviešu bērni un jaunieši, kuri šova-
sar tikās kopīgā nometnē.

Augusta sākumā Amatas novada, 
Drabešu pagasta  Kārļos biedrība 
“Latvijas Mazpulki” un biedrība “Ra-
došā apvienība “Siltumnīca”” organi-
zēja radošu vasaras nometni. Pasā-
kumu %nansiāli atbalstīja Sabiedrības 
integrācijas fonds (SIF) no Kultūras 
ministrijas piešķirtajiem Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta ietvaros norisinājās divas 
septiņu dienu  vasaras nometnes Lat-
vijas un diasporas bērniem vecumā 
no 10 līdz 15 gadiem.Nometnes no-
risinājās divos periodos: no 6. augus-
ta līdz 12. augustam un no 13. augus-
ta līdz 19. augustam.

Nometnes mērķis bija saglabāt 
diasporas jaunās paaudzes saikni ar 
Latviju un stiprināt tās nacionālo 
identitāti.

Nometnes programmā bija pare-
dzētas dažādas aktivitātes, lai veici-
nātu Latvijas vēstures, latviskās dzī-
vesziņas, kultūras, tradīciju, folklo-
ras, kulinārā mantojuma izzināšanu, 
kā arī dabas un kultūrvērsturisku ob-
jektu apskati. 

Bērniem aktīvi darbojoties, tika 
attīstītas prasmes iepazīt dabas pro-
cesus un veicināt zaļo dzīvošanu. Iz-
mantojot mūsdienu tehnoloģijas, bi-
ja iespēja attīstīt prasmi vizualizēt 
savas domas, meklēt noderīgu infor-
māciju, attīstīt mākslinieciskās spējas 

un paplašināt redzesloku.
Nedēļas laikā nometnes dalībnie-

kiem bija lieliska iespēja ciemoties 
Gaujas Nacionālā parka teritorijā, ie-
gūt jaunus iespaidus un draugus, kā 
arī piedalīties galvenajās nometnes 
aktivitātēs: apgūt latviešu dziesmas 
un tradīcijas, piedalīties radošajās 
darbnīcās, mācīties veidot savu blo-
gu, izmēģināt spēkus dronu sacensī-
bās, attīstīt kulinārijas prasmes, ap-
skatīt Āraišus un Cēsis, doties pārgā-
jienā gar Amatas upi. izaicināt sevi 
sporta dienā. Skaitās Latvijas dabā, 
meža ielokā, kur mūs netraucēja ne-
kas, izņemot  tikai lapsenes, mēs aiz-
vadījām divas aizraujošas nedēļas. 
Nometnes sākumā likās, ka esam tik 
dažādi, bet tomēr izrādījās - tik līdzī-
gi. Lai arī ik pa laikam izskanēja kāds 
vārds angliski vai vāciski, mūs visus 
vienoja latviešu valoda.   
    Latviju iepazinām no visām tās pu-
sēm – izgaršojām mīksto pīrādziņu 
garšā, izdejojām to raitā dejas solī, 
izdziedājām skaistākajās dziesmās, 
apbrīnojām meža daiļumā un jautrā-
kajās %lmās. Turklāt otrās nometnes 
dalībniekiem pat bija iespēja piedalī-
ties kāzu vārtu veidošanā.

Projekta vadītāju lielākais prieks, 
ka bērni un jaunieši ir ļoti sadrau-
dzējušies un joprojām sazinās savā 
starpā arī pēc nomentes. Tāpat atva-
doties daudzi teica, ka nākamgad 
brauks atkal, ja ne vairs kā dalībnieki  
vecuma ierobežojuma dēļ, tad gan kā 
brīvprātīgie skolotāji.   
    Ceram, ka ārzemju latvieši paņēma 
daļiņu Latvijas sev līdzi, bet vietējie 
bērni neaizmirsīs to lolot un turēt 
godā ikdienā.

Zaļās brīvdienas Vidzemē
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ELĪNA JOGURE, MEDIJU UN BRĪV-

PRĀTĪGĀ DARBA KOORDINATORE

Saulainajā 7. jūnija dienā Saules-
dārzā tikās desmitiem mazpulcēnu 
no dažādiem Latvijas novadiem, 
kopā veidojot gandrīz 200 cilvēku 
pūli, lai kopā izdarītu labus darbus, 
apgūtu jaunas prasmes un vienkārši 
patīkami atpūstos. Šogad mazpul-
cēnu salidojums notika cirka tema-
tikā. Pasākumu atklāja Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētāja-
Randa Ķeņģe, kopā ar Rīgas Klubi-
ņa brīvprātīgajiem parādot mazu 
daļu no saviem talantiem, kurus va-
rēja apgūt arī citi otrajā dienas daļā. 

Atklāšanai sekoja vides kopšana  
– lapu aizvešana, siena grābšana, 
puķu dobju sagatavošana un stādu 
stādīšana, kā arī dažādi citi darbi, 
kurus  mazpulcēni veica kopā ar 
saviem vadītājiem. Dienas pirmā 
daļa tika aizvadīta, čakli strādājot. 

Turpinājumā mazpulcēni tika 
sadalīti grupās, lai varētu piedalī-
ties dažādās darbnīcās un apgūt 

jaunas prasmes vai attīstīt jau eso-
šus talantus. Salidojumā tika pie-
dāvātas 9 darbnīcas: žonglēšanas 
bumbiņu gatavošana, poi priekšne-
suma apgūšana, slackline staigāša-
na, muzicēšana ar skautiem un gai-
dām, klaunu darbnīca, vides labo-
ratorija un burbuļi, simtgades ap-
roču gatavošana, svētku virtenes 
gatavošana,  stafešu spēles. Kamēr 
lielākā daļa dalībnieku piedalījās 
darbnīcās, jaunie trušmīļi mācījās 
Trušmīļu skolas seminārā. Kopu-
mā mazpulcēniem bija iespēja pie-
dalīties dažādās un interesantās 
aktivitātēs vairāku stundu garumā. 

Pēc darbnīcām un talantu attīs-
tīšanas Saulesdārzā ieradās īsts 
žonglētājs – Dmitrijs Pudovs -  ar 
vizuālās žonglēšanas priekšnesu-
mu, kas pārsteidza gan mazos, gan 
arī lielos. 

Bērni bija ļoti čakli un izturīgi 
visas dienas garumā, kas arī ļāva 
saprast, ka patiesi mazpulcēni spēj 
tikt galā kā ar maziem jokiem, tā 
arī ar lieliem!

Lieli joki, mazi joki

LIENE CINOVSKA, 1013.AIZPUTES  

MAZPULKA VADĪTĀJA

16. novembrī Aizputes vidussko-
lā norisinājās ļoti jauks  pasākums 
”Caur laiku laikiem...”, kura pamat-
mērķis bija: Aizputes mazpulcēni - 
Aizputes senioriem. Piedaloties 
Latvijas Mazpulku  vietējo un re-
ģionālo mazpulku pasākumu kon-
kursā,  arī mūsu mazpulkam  deva 
„zaļo gaismu” savas ieceres realizē-
šanai.

 Idejas pamatā bija vēlēšanās rast 
sadarbību un veicināt cieņu pret 
vecāka gada gājuma līdzcilvēkiem, 
kuri pirms mums ir strādājuši gan 
sevis un savas valsts labā, gan vei-
dojuši mūsu tautu caur laiku lai-
kiem, sapratni,  ka pamatvērtības, 
ko mantojam  mūsdienās, nāk no 
mūsu senčiem. Prasme sadarboties 
ar vecāka gada gājuma līdzcilvē-
kiem un  izrādīt pret tiem cieņu bija 
projekta galvenais uzdevums.

Mūsdienās bērnus lielākoties 
aizrauj tikai tehnoloģijas.  Šis pro-
jekts un  pasākums pierādīja skolē-
niem, skolēnu vecākiem un pārējai 
sabiedrībai , ka var veiksmīgi, at-
raktīvi, radoši pavadīt laiku,   veici-
not aizraujošu paaudžu sadarboša-
nos bez tehnoloģiju klātbūtnes.

Pasākuma pirmajā daļā senioru 
apvienības „Piesaulīte” biedrus ie-
pazīstinājām ar 1013. Aizputes 
mazpulka darbiem, ko veicam visu 
kalendāro gadu. Tika prezentēti  la-
bākie projekta darbi  un izvirzītas 
ieceres par turpmāko sadarbību 
Aizputes mazpulkam ar senioru 

Caur  
laiku 
laikiem

apvienību un tās vadītāju Edīti 
Dovkanti. Pasākumā piedalījās arī 
Aizputes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Andris Jankovskis, 
kurš ar uzmundrinājuma vārdiem 
sveica gan mazpulcēnus, gan seni-
ora kluba biedrus un izteica atzinī-
gu vērtējumu par sadarbošanās 
ideju jauniešiem un senioriem. Pēc 
muzikālas pauzes, kuru sniedza El-
va Cinovska, sekoja pasākuma otrā 
daļa.

Tajā  mazpulcēni seniorus uzai-
cināja uz dažādām pieturām par  
dažādām  dabas tēmām, kam maz-
pulcēni bija gatavojušies  jau ie-
priekš. Ar smaidu sejās seniori tika 
sagaidīti katrā no pieturām, kuru 
aktivitātes vadīja paši mazpulcēni. 
Uzaicinātajiem viesiem katrā pietu-
rā bija jāsavāc noteikts punktu 
skaits, kas, kopvērtējumā sasum-
mējot, ļāva iegūt kādu  no godalgo-
tām vietām. Pavisam bija 10 dažā-

das  pieturas, piemēram, pupiņu 
šķirošana, ģerboņu atpazīšana, pīļu 
medības, acumēra stāsts utml. Ka-
mēr mazpulcēni summēja kopā ie-
gūtos punktus, seniori darbojās ra-
došā darbnīcā, par godu Latvijas 
simtgadei  darinot sev  piespraudi 
ar dažādiem latviskiem elemen-
tiem. Radošo pieturu vadīja skolo-
tājas Sanita Ugna un Santa Zemīte.

Pēc šīs pieturas sekoja dziesmu 
un atpūtas pietura pie kopēja kliņ-

ģera, tējas un  gardumu galda. Tika 
dziedātas sen aizmirstas dziesmas, 
un kopābūšanas gandarījums bija 
lasāms ikvienā sejā.

Noslēgumā tika noskaidrotas at-
raktīvākās komandas, iegūtās vie-
tas, saņemti diplomi un balvas, ku-
ras iegādātas ar projekta palīdzību. 
Projekta mērķis attaisnoja uz sevi 
liktās cerības.Visi jutās ieguvēji. 
Paldies visiem par atbalstu un ie-
saistīšanos!



◆ 2017. GADA DECEMBRIS ◆                                                                                AR LAIMES ĀBOLIŅA LAPIŅU IKDIENĀ UN SVĒTKOS           ◆ 21

INTA BALČŪNA, 485.ANNENIEKU 

UN BĒRZUPES MAZPULKU  

VADĪTĀJA

Abi Annenieku pagasta mazpul-
ki Latvijas simtās jubilejas gadā īs-
tenoja vietējās iniciatīvas projek-
tus. 

Jau gada sākumā 485. Annenie-
ku mazpulkam radās iecere izvei-
dot ilggadīgo puķu dobi skolas pa-

galmā, papildinot un paplašinot li-
liju stādījumus, kuri tika izveidoti 
no Lilium Baltikum dāvātajiem li-
liju sīpoliem. Jau aprīlī skola iegā-
dājās melnzemi, un mazpulcēni to 
izlīdzināja, lai atjaunotu zālāju. Par 
projektā piešķirtajiem līdzekļiem 
tika iegādāti seši peoniju stādi, seši  
*okšu stādi un trīs dekoratīvo krū-
mu – spireju stādi. Maija nogalē  
mazpulcēni piedalījās jaunās dobes 

veidošanā, un kopīgiem spēkiem 
darbs tika paveikts ļoti labi. Vasarā 
krāšņi uzziedēja jaunie  *okši, bet 
peonijas  pirmos ziedus raisīs nā-
kamajā pavasarī .

Bērzupes speciālajā internātpa-
matskolā mazpulks pavasarī iece-
rēja atjaunot skolas pagalmā rožu 
dobi, kura  izveidota vēl pagājušā 
gadsimtā. Tajā bija palikušas tikai 
dažas rozes, bet pārējā dobes daļā 

vasarās ziedēja samtenes. Visiem 
bija liels prieks, ka mazpulka pro-
jekts tika atbalstīts, par piešķirto 
%nansējumu 120 eiro apmērā tika 
iegādāti 19 rožu stādi un kūdra 
augsnes uzlabošanai. Maijā, pē-
dējās skolas dienās, mazpulkā or-
ganizējām talku. No vecās dobes 
pēc uzrakšanas izņēmām narcišu 
un tulpju sīpolus, ielabojām aug-
sni un iestādījām rožu stādus. 

Karstajā vasarā par dobi rūpējās 
skolas tehniskie darbinieki. Kad 
septembrī uzsākām mācības, vi-
sus iepriecināja krāšņi ziedošās 
rozes. Daudzkrāsainie ziedi prie-
cēja visu skolas saimi līdz vēlam 
rudenim. 

Par paveikto gandarījums ir vi-
siem abās Annenieku pagasta sko-
lās. Izveidotās dobes ir skaista un 
paliekoša dāvana Latvijai jubilejā.

Krāšņas puķu dobes Anneniekos un Bērzupē

SANDRA BULIŅA, STRAUTIŅU  

MAZPULKA VADĪTĀJA

Strautiņu mazpulcēni savā ru-
dens ekskursijā devās ciemos pie 
apbrīnas vērtās, čaklās Drelnieku 
ģimenes  “Jaunniedrās “, kur saim-
nieko mazpulcēnu Adriana un Ral-
fa ģimenes trīs paaudzes. Varējām 
redzēt, kā ar kārtīgas saimniekoša-
nas metodēm var nodrošināt ģime-
ni, un varējām mācīties, kā darbus 
sadalīt un laikā paveikt. Saimniecī-
bā ir divas lielas siltumnīcas, katrā 
- pa 400 stādiem tomātu un gurķu. 
Paši  audzē un  kopj  stādījumus, 
novāc izaudzēto,  realizē to tirgū. 
 Vasaras sezonas tirdzniecībai 
tiek izaudzēti dažādu ziedu stādi. 
Pie stādu izpiķēšanas dēlu darbs ir 
ļoti svarīgs.  

Viesmīlīgā saimniece mūs vien-
kārši pārsteidza, septembrī sagai-

dot ar svaigām zemenēm un lielām 
rudens avenēm. Izrādot dažādo 
šķirņu zemeņu laukus,  viņa pa-
stāstīja, ka šīs vasaras karstumā ļoti 
svarīga bijusi regulāra laistīšana, 
un katram stādiņam tika pievadīta 
īpaša ūdens caurulīte.  
  Laipni mums tika izrādīti  ģime-
nes zivju dīķi, kuros mīt 11 šķirņu 
zivis. Drelnieku  ģimenes žāvētās 
zivis ir garšīgas un iecienītas. Arī 
mēs, vizinoties ar plostu, varējām 
nomakšķerēt gan karūsiņas, gan 
lielās līdakas.   
 Mēs bijām padomājuši arī par 
cienastu draudzīgajam ģimenes 
mīlulim - sunim Riko. Prieks bija 
visiem.    
  Arī kūkām un pīrādziņiem ir tā 
pamatīgā Drelnieku ģimenes garša, 
kura tiek nodota no paaudzes pa-
audzē. Kaut vairāk Latvijā būtu tā-
du ģimeņu!

Ciemošanās “Jaunniedrās”– īsts piedzīvojums
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Raibā nedēļa Bejā
LIDIJA STEBERE, BEJAS MAZPULKA 

VADĪTĀJA

Īsi pirms Vasaras saulgriežiem - 
no 18. līdz 22. jūnijam -  Bejā nori-
sinājās Alūksnes novada mazpulku 
vasaras nometne “Raibā nedēļa”. 
Tās ietvaros bija ļoti interesantas 
nodarbības.    
  Meistarošanas darbnīcā katrs 
veidoja “Mikado spēli”, veiklību va-
rēja pārbaudīt sportošanas darbnī-
cā, bet sadarboties visi mācījās, 
darbojoties grupās  darbnīcā “Prā-
ta spēles”. Muzicēšanas darbnīcā 
tika dziedātas  dziesmas, veidoti 
mūzikas instrumenti. Dalībnieki 
iesaistījās Alūksnes muzeja intere-
santajā nodarbībā “Arheoloģija”, 
veidoja savus arheoloģiskos atra-
dumus.   

Pateicoties Latvijas Mazpulku 
atbalstam, devāmies uz Balvu no-
vadu iepazīt Balvu ievērojamākās 

vietas. Seno amatu darbnīcā bērni 
iepazinās ar seniem darbarīkiem,  
katrs varēja izveidot savu svilpīti. 
Jauniešiem bija iespēja apgūt naglu 
kalšanas prasmes, malkas zāģēša-
nu, nobaudīt bada pankūkas pēc 
100 gadus senas receptes, kā arī ap-
meklēt Balvu novada muzeju, kur 
bērni iepazina digitālo izstādi “Zie-
meļlatgales nemateriālais kultūras 
mantojums” un arī  paši varēja  
darboties. Prieks bija izbraukt ar 
plostu pa Balvu ezeru, iepazīt tā 
apkārtni.    
     Notika arī ikgadējais mazpulcē-
nu  konkurss “Zemes meita, ze-
mes dēls”.  Piedalījāmies akcijā 
“Izgaismo Latviju!”. Radošā darb-
nīcā “Jāņu zāļu spēks” iepazinām 
dažādu augu nozīmi cilvēka vese-
lībai, dziedājām līgo dziesmas, gā-
jām jestrās rotaļās. Visa nedēļa 
bija neaizmirstams mirklis vasa-
rā!

JĀNIS BĒRTIŅŠ, 29.ZIEMERU MAZPULKA 

VADĪTĀJS

21. jūnijā Alūksnes novada Bejas, 
Strautiņu un Ziemeru mazpulcēni 
pulcējās uz 20. konkursu ‘’Zemes 
meita un Zemes dēls’’, šoreiz - Bejas 
pamatskolā, kur ritēja mūsu nomet-
ne. Konkursantus gaidīja dažādi pār-
baudījumi. Teorētiskajā daļā bija jā-
min Latviešu tautas mīklas un jāat-
pazīst stiprās latvju zīmes. Grupas 
vadīja un darbus novērtēja Elīna Jo-
gure un Anita Celma no Latvijas 
Mazpulku Rīgas klubiņa. Paldies par 
atbalstu!

 Starpbrīdī, gatavojoties akcijai 
‘’IZGAISMO LATVIJU!’’, visi dalīb-
nieki rakstīja vēlējumus Latvijai un 
zīmēja stiprās latvju zīmes uz malkas 
pagalītēm, no kurām vakarā veidot 
ap ugunskuru  zīmju apli.

Sekoja konkursa praktiskā 
daļa,kurā viena grupa Jāņa Bērtiņa 
vadībā gatavoja dāvanu kastītes,bet 
otra Sandras Buliņas vadībā - Līgo 
vainagus . Pēc pusdienām grupas 

mainījās.
Mājās konkursanti bija sagatavo-

juši prezentācijas par tēmu 
‘’Cilvēks,kuram es gribu līdzināties’’. 
Noslēgumā žūrija uzklausīja un no-
vērtēja prezentācijas, vizuālos mate-
riālus.Mākslinieciskajā daļā tika vēr-
tēti priekšnesumi - dziesmas, dejas 
vai  mūzikas instrumentu spēle.Emo-
cijas sita augstu vilni, ja dzeja vai 
dziesma bija par Latviju. Daudzi bija 
tautas tērpos. Konkursantus pavadīja 
Arturs Pūpols. Paldies viņam par to!

Kā aizvien konkursa noslēgumā - 
balvas uzvarētājiem. Titulu  “Zemes 
meita 2018 “  ieguva trīs mazpulku 
dalībnieces - Sabīne Kokoreviča un 
Evelīna  Cīrule no Ziemeru mazpul-
ka, So%ja Forstere no Bejas mazpul-
ka, bet par 2018.gada  Zemes dēlu 
tika titulēts Raivis Žīgurs no Strauti-
ņu mazpulka. Latviskos rakstos aus-
tās šalles viņiem apsēja skolotājas 
Lidija un Ineta. Paldies viņām arī par 
noslēgumā Bejas muzeja pagalmā 
vadīto pasākumu  “IZGAISMO LAT-
VIJU’’! 

20. reizi nominēti Zemes meita un Zemes dēls
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INTA ŠVAŽA,  

BROCĒNU MAZPULKA VADĪTĀJA

No 6. līdz 11.augustam  Brocē-
nu mazpulka projekta “Latvijas 
patrioti 2018” ietvaros ar Brocēnu 
novada pašvaldības atbalstu noti-
ka radošās nodarbības, kurās pie-
dalījās 44 mazi un lieli dalībnieki.  
  Katrai dienai bija sava tēma par 
Latvijas senāko vēsturi – baltu cil-
tis, kuršu vikingi, kuršu ķoniņi un 
latviešu folklora un mitoloģija. At-
tiecīgi  notika atbilstošas nodarbī-
bas – saulīšu aušana, keramika, 
koka zobenu gatavošana, %lcēša-
na, tāšu darinājumi, ādas apstrāde.  
Tika izgatavots koka soliņš, kura 
rotājumus  - latviešu etnogrā%skās 
zīmes -  veidoja nodarbību dalīb-
nieki. Soliņš tagad atrodas Brocē-
nu Mežaparkā. Katru dienu notika 
arī tautas deju un teiku iestudēju-
ma sagatavošana. Šos priekšnesu-
mus dalībnieki rādīja 11.augustā 
Brocēnos Simtgades zaļumballes 
laikā.   

Paldies par brīvprātīgā darba 
veikšanu Valdai Štālei, Ievai Ste-
pei, Klāvam Zakevicam, Raineram 
Pavāram, Velgai Kusinai, Līvai Vi-
džupai, Martai Romanei, Artai 
Romanei! Paldies par sadarbību 
Brocēnu novada jauniešu centram 
“Kopā” un PII “Mūsmājas”!

Latvijas patrioti 2018

AGIJA SILENIECE

Jūnija sākumā  Dobeles  JIVC 
brīvā laika pavadīšanas telpās nori-
sinājās Dobeles mazpulka organi-
zēts pasākums “Iepazīsti Dobeles 
mazpulku!”. Bērni piedalījās rado-
šajās darbnīcās. No dažādiem sa-
dzīves preču iepakojumiem varēja 
izveidot  rotaļlietas, dekorus un ci-
tas lietas. Ķīmijas eksperimentos  
bija iespēja saprast, kā darbojas 
vulkāns, un pašiem izveidot to, kā 
arī  skatīties sadzīves ķīmijas pro-
duktu reakcijas un  krāsu maiņu. 
  Liels paldies  “Dobeles dzirnav-
niekam “ par vafeļu un kēksiņu 
maisījumu nodrošināšanu!   
  Pasākums noslēdzās ar jautrām 
galda spēlēm un bērnu dalīšanos 
gūtājās emocijās , veidojot atgrie-
zenisko saiti ar organizatoriem par 
pasākumu. 

Iepazīsti Dobeles mazpulku!
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Lai sauktos par latvieti,  
jāieauž te kā sarkanu dzīparu sirdi!
LĪGA BIERANDE, JAUNPILS-VIESA-

TU MAZPULKA VADĪTĀJA

Šīs Ā.Elksnes dzejas rindas lik-
tas Jaunpils-Viesatu un Bikstu 
mazpulku kopīgā, Latvijas simtga-
dei veltītā projekta nosaukumā.  
13.septembrī mēs devāmies eks-
kursijā, lai vairāk uzzinātu par Do-
beles un Auces novadu kultūrvēs-
turiskajām vietām jeb apmestu lo-
ku Zemgalē.   
   Pirmā mūsu pieturas vieta bija 
Bikstu stacija, kur mēs uzklausījām 
jaunpilnieces Mirdzas Žulpas stās-
tījumu par piedzīvoto 1949.gada 
25. martā, par braucienu uz Tāla-
jiem Ziemeļiem un dzīvi Sibīrijā. 
Tolaik Mirdzas kundzei bija 14 ga-
di. Šobrīd kundze ir dzīvespriecīga, 
darbīga, rosīga un aktīva Jaunpils 
novada Pensionāru biedrības da-
lībniece un kopā ar mums viņa pa-
vadīja visu dienu, par ko bija ļoti 
gandarīta.   
  Tad mēs kopā ar gidi Anitu Bise-
nieci devāmies uz Krievkalnu, no 
kura paveras brīnišķīgs skats uz 
Dobeles pusi. No katra pieturas 
punkta līdz nākamajam autobusā 
gide mums stāstīja dažādus faktus 
par šo apvidu.   
  Aizgājām līdz dievtura Grīna 
mājām, kurš savulaik emigrēja uz 

ārzemēm. Vecie vītoli, ābeles, ozoli 
un drupas ir liecinieki, ka reiz šeit 
ir bijušas lielas, turīga latviešu 
zemnieka mājas. Un stāsts par zē-
nu, kurš auga ģimenē, kur pati da-
ba bija dzīves skolotāja.     

Pavisam netālu ir Slagūnas sko-
la, kur strādājis Kārlis Ieviņš, stāsts 
par vecajiem muižas kapiem, par 
dzīvi kādreiz, kad no viensētas va-
rēja redzēt kaimiņus, jo māju šeit 
ir bijušas daudz. Tagad tukšums, 
un labi, ja kāds laukus apstrādā. Iz-
rādās, ka Kārlis Ulmanis ir bijis 
labos draugos ar Kārli Ieviņu, tā-
pēc vadonis šeit braucis, lai veselī-
gi atpūstos pie dabas, un abi devu-
šies zvejot.   
   Svētes ezers ir viens no putnu 
migrācijas un populācijas vietām 
Zemgalē. Turpat ir Elku kalns Mā-
ras birzs ir izveidota par godu mā-
jām, kuras vairs nav. Katrai zudu-
šajai mājai ir iestādīts viens koks. 
Māras krusts ir mūsu sargātājs, tā-
pēc tas ir uzstādīts birzī.  
  Nacionālo pretošanās partizānu 
Īles bunkurs bija mūsu ekskursijas  
pēdējais apskates objekts. Arī šeit 
gidei bija daudz interesantu faktu 
un stāstu par partizānu dzīvi, kā ta-
pa šis bunkurs un kā partizāni tika 
saņemti gūstā.   
 Lai mēs zinātu, ka esam bijuši 

uzmanīgi klausītāji un vērotāji, va-
rējām sevi pārbaudīt, atbildot uz 
gides sastādīto aptauju. Diena bija 
ļoti piepildīta, sešās  stundas bija 
gan vēsture un politika, gan ģeo-

grā%ja, kultūra, ekonomika,  vide, 
daba un, protams, sports, jo vairāki 
kilometri bija jāveic kājām.  
   Gatavojoties valsts svētkiem  
Jaunpils-Viesatu un Bikstu maz-

pulcēni gatavoja piespraudes, lentī-
tes, greznoja savas mazpulku telpas 
ar valsts simboliku. Tika izveidots 
foto stends, kuru varēja apskatīt arī 
citi skolēni  un vecāki.

LIENE CINOVSKA, 554. LAŽAS 

MAZPULKA VADĪTĀJA 

Latvijas Mazpulku  vietējo un 
reģionālo mazpulku pasākumu 
konkursā veiksmīgi startēja arī 554.
Lažas mazpulks  ar projektu par 
skolas puķu dobes atjaunošanu. 

Lažas skola  renovēta nesen un ir 
ļoti skaista un mājīga, bet, kā tas 
dažreiz mēdz būt,  lielos darbus da-
rot, palaižam garām mazos. Tā arī 
bija ar mūsu divām puķu dobēm 
skolas internāta priekšā. Tām bija  

nepieciešamas jaunas apmalītes, 
nedaudz darbaspēka  un mūžzaļu 
apstādījumu, lai uzlabotos kopējais 
skolas tēls.

Skolā mācās bērni ar speciālām 
vajadzībām, un šis   projekts pilnī-
bā atbilda viņu darba prasmēm, 
un kopīgiem spēkiem mēs varē-
jām to paveikt. Darba veikšanā ie-
saistījās ne tikai mazpulcēni, bet 
arī skolas būvdarbu kursa lielākie 
zēni. Šo kursu vada skolotājs El-
mārs Gulbis, kurš   mums daudz 
palīdzēja. Puķudobes atjaunošana 

bija labs darba lauciņš, kur varēja 
praktiski likt lietā stundās apgūto 
teoriju. 

Projekta galvenais mērķis bija 
izkopt bērnos vides labiekārtošanai 
nepieciešamās pamtprasmes un ie-
maņas, atbildīgu attieksmi pret vei-
camo darbu, kā arī izveidot aina-
viski skaistu skatu punktu skolas 
priekšā,  dāvājot Latvijai sakoptu 
nostūri.

Mūsu kopdarbs ir kā lieliska dā-
vana Latvijas simtgadei un skolai 
no Lažas  mazpulka.

Dāvana skolai un Latvijai
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Saulgriežu salidojumā
BAIBA MANTIŅA, LIEPUPES  

MAZPULKA VADĪTĀJA

20. un 21. jūnijā  Liepupes maz-
pulks rīkoja Limbažu apriņķa maz-
pulcēnu salidojumu. Tajā piedalījās 
30 mazpulcēnu –  paši liepupieši,  
staicelieši ar vadītāju Andu Timer-
mani un Limbažu sākumskolas bēr-
ni ar skolotāju Ilzi Vērdiņu. Mums  
pievienojās arī Sējas mazpulcēni, 
kurus vada  Kristīne Žilinska un 
Rudīte Smirnova.

 Salidojums sākās Limbažu pils-
kalnā, kur muzeja speciālistes Di-
āna Nipāne un Sarmīte Vilde mācī-
ja zēniem sakraut ugunskuru. Sa-
vukārt meitenes to rotāja, visi gata-
voja vītnes un rotājumus, kas 
noderēja arī nākamajā vakarā  
“Skroderdienu Silmačos“ iestudē-
jumā pilsdrupās.

 Pēc radošās darbošanās Limba-
žos salidojuma dalībnieki devās uz 

Liepupi, kur pie skolas ierīkoja tel-
šu nometni. Pēc mazpulcēnu saieta 
o%ciālas atklāšanas notika  sadzie-
dāšanās - gatavošanās akcijai „Iz-
gaismo Latviju,” kā arī rotaļas. Bēr-
ni un jaunieši mācījās  īpašās lat-
viešu tautas spēka dziesmas. Vaka-
rā nometnē ciemojās meža 
speciāliste Velga Senkovska no 
Limbažiem. Viņa līdzi bija paņē-
musi koka pagalītes, žagaru saišķī-
šus un mācīja bērniem pazīt, no 
kāda koka tie ir. 

Nākamā diena sākās ar rīta ros-
mi, un tad bija pienācis laiks no-
pietnām sarunām. Kopā noskatījā-
mies  prezentāciju par mazpulku 
uzdevumiem, projektu izstrādāša-
nu, vēlāk arī paši mazpulcēni apko-
poja savus viedokļus par organizā-
cijas darbu. Pēc lietišķām diskusi-
jām Liepupes skolas sporta skolotā-
ja Marika Skuja mazpulcēniem 
vadīja sporta spēles. Pēcpusdienā 

vadītājas kopā ar mazpulcēniem de-
vās uz Liepupes pilskalnu vākt jāņu-
zāles. Nogājām arī savu sirds kilo-
metru līdz Lembužiem, lai vakarā 
iesaistītos akcijā „Izgaismo Latvi-
ju!”. Jūrmalā bērni izvēlējās akmen-
tiņus un tos apgleznoja, cēla smilšu 
pilis, daži paspēja pat nopeldēties 
un priecājās par skaisto saulgriežu 
laiku. 

Vēl pirms ugunskura iedegšanas 
jūrmalā mazpulcēniem bija izglīto-
joša nodarbība truškopībā, jo dau-
dzi iesaistījušies Trušmīļu skolā. 
Mājās pie Liepupes mazpulka da-
lībnieces Martas Vizules ģimenes 
bija sarīkota jauntrušu izstāde. Tajā 
savus garaušus rādīja gan paši maz-
pulcēni, gan Latvijas Šķirnes trušu 
audzētāju asociācijas ciltsdarba 
speciāliste Dzintra Lezdiņa no 
Smiltenes. Viņa arī konsultēja gan 
mazpulcēnus, gan citus interesen-
tus, kuri atsaucās aicinājumam ie-

pazīt trušus.
Pēc piknika bija pienācis laiks ie-

degt ugunskuru, lai pievienotos 
tiem, kuri saulgriežu vakarā kūra 
ugunskurus, izgaismojot visu Latvi-
jas robežu kontūru. Uz ugunskura 
iedegšanu Lembužos  ieradās arī 
Latvijas Mazpulku atbildīgā sekre-
tāre Ilze Jukņēviča kopā ar brīvprā-
tīgo Pīteru no Slovākijas.Viņam 
uguns iedegšana jūrmalā, dziedot 
spēka dziesmas un Latvijas himnu, 
bija īpašs notikums, jo puisis pir-
moreiz bija pie jūras. Taču saviļņoti 

jutās arī paši mazpulcēni. Bērni 
ugunij ziedoja pa šķipsniņai sāls un 
cukura, graudus, lai mājām būtu 
svētība. Un katrs klusībā izteica arī 
savu vēlēšanos.

Manuprāt Limbažu apriņķa maz-
pulku  saiets izdevās,  pat lietus īpa-
ši netraucēja. Paldies visiem labiem 
ļaudīm cilvēku, kuri mums palīdzē-
ja!  Maizīti mazpulcēniem dāvināja 
maiznīca “Lielezers”, savu produk-
ciju – Limbažu siers, bet par maltī-
tēm gādāja Lija Jokste ar kafejnīcas 
“Birzgaiļi” kolektīvu. 

ELZA VJATERE UN AGNIJA KAIRIŠA, 

705.PŪRES MAZPULKA DALĪBNIE-

CES

Ļoti saulainajā 12.oktobra dienā 
Pūres pamatskolā sabrauca maz-
pulcēni no Tumes, Džūkstes, Kan-
davas, Irlavas, Slampes un Lap-
mežciema. Iemesls tam ļoti patī-
kams – mūsu 705. Pūres mazpulks 
svinēja 25. dzimšanas dienu. To 
mēs svinējām ar kopīgu darboša-
nos.  Dienu iesākām ar semi-
nāru par augļkopības smalku-
miem, kuru vadīja z/s “Heimaņi” 
vadītājs Pēteris  Heimanis un ko-
operatīva “Augļu nams” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lepsis. Semi-
nārā bija gan teorētiskā, gan de-
gustācijas daļa. Pēc  tam sekoja 

praktiskā daļa. Katrs mazpulks un 
ciemiņi – “Latvijas Mazpulki” pa-
domes priekšsēdētājas vietniece 
Ilze Kļava, Pūres un Jaunsātu pār-
valdes vadītāja Santa Heimane, 
Pūres pamatskolas direktore Dace 
Strazdiņa - skolas dārzā iestādīja 
bumbieres.   
  Pēc labi padarīta darba visi bi-
jām gatavi svinīgajam pasākumam. 
Skanēja atzinīgi un sirsnīgi vārdi, 
tika dāvinātas jaukas un mīļas dā-
vanas. Reklāmas pauzēs dejoja Pū-
res kultūras nama grupas “Regre-
so” diskodejotājas. Nemanot dzim-
šanas dienas svinīgā daļa pārgāja 
deju priekos.  Bet noslēgumā - lielā 
kūka un mazs salūtiņš!  
    Gaidīsim atkal ciemos 705. Pūres 
mazpulka 30. dzimšanas dienā!

Pūres mazpulks  
svin 25. jubileju
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ANITA ŠĶESTERE, NAUTRĒNU 

MAZPULKA VADĪTĀJA

28 novembra rīts nāca ar lielu 
aukstumu, bet tas neatturēja  Naut-
rēnu mazpulka mazpulcēnus, lai 
dotos ciemos pie Mežvidu mazpul-
ka “Cielaviņa“. lepazināmies vairāk 
ar kaimiņu mazpulcēniem un viņu 
darbiem. Pēc tam  kopā ar viņiem 
un “Cielaviņas“ vadītāju Janīnu Ši-
rinu tālāk devāmies pie uzņēmējas 
Ainas Barsukovas uz maiznīcu 
‘’Dzīles’’, kas atrodas Kārsavas no-
vadā.     
  Mūs sagaidīja pati saimniece. 

Sākumā  minējām mīklas, runājām 
tautas dziesmas, sakāmvārdus par 
maizīti. Ainas vadībā sākās darbnī-
ca. Uzzinājām,   kā paši varam mā-
jās sagatavot picu un kā pareizi ser-
vēt  galdu svētkiem. Paši sagatavo-
jām produktus picu veidošanai  pēc 
tam - gatavojam picas. Kamēr tās 
cepās, uzzinājām, kā no grauda tiek 
līdz maizītes kukulītim.  Degustē-
jām triju veidu maizes, un katrs iz-
vēlējās sev garšīgāko.  Pēc tam bau-
dījām pašgatavotās picas un  Zie-
massvētku tēju. Noslēgumā izvēr-
tējām šīsdienas piedzīvojumus un 
kopā nofotografējāmies.

Kā dzīvo  
mūsu kaimiņi?

MĀRA KRAULE, 808. PUZES MAZPULKA 

VADĪTĀJA

 18. - 19. jūnijā Ventspils novada 
Puzes pagastā tika īstenots IZM 
Jaunatnes programmas atbalstītais  
808.Puzes mazpulka projekts  “At-
brõc paciemtes uz Pūz “. Seminārā  
piedalījās 51 dalībnieks no Valde-
mārpils, Upesgrīvas, Ventspils Jaun-

Atbrõc paciemtes uz Pūz!
rades nama, Rojas un Puzes maz-
pulkiem,  palīdzēja vecāki un pa-
gasta iedzīvotāji.

Semināra mērķis bija pulcināt 
kopā un savstarpēji iepazīstināt 
mazpulcēnus no pieciem Ziemeļ-
kurzemes mazpulkiem, kā arī iepa-
zīt dažādas ekosistēmas, vēstures 
liecības un lībiskā dialekta elemen-
tus Ventspils novada Puzes pagastā.

Pirmajā dienā sadarbībā ar LVM 
Rindas iecirkņa mežkopi Gunti Cī-
ruli mērījām dižkokus Puzenieku 
muižas parkā. Tika atrasti trīs diž-
koki, viens no tiem ir liepa   4,48 m 
resnumā. Ugālē iepazinām Rubeņa 
fonda muzeju, kuru vada Andrejs 
Ķeizars, un Rubeņa bataljona 2.ro-
tas bunkuru Usmas pagastā. Bērni 
uzzināja vairāk par 2. pasaules kara 

notikumiem Kurzemē.  
Puzes izloksnes speciāliste, no-

vadpētniece Skaidrīte Bruhanova 
un folkloras kopa “Sītava“ mācīja 
pužiņu dialektu. Mazpulcēni guva 
priekšštatu par Puzes dialektu runā 
un dziesmās, iemācījās jaunas rota-
ļas. Puzes mazpulcēnu vecāki aici-
nāja iepazīt Puzes Mežaparku un 
veidoja radošas pieturas.

Otrajā dienā Agra Āboliņa vadī-
bā apmeklējām Vasenieku purva 
taku, bet skolotāja Kristīne Karņic-
ka mazpulcēniem parādīja Stiklu 
ciemu.  

Piecu Ziemeļkurzemes mazpul-
ku dalībnieki ir savstarpēji iepazi-
nušies, pat sadraudzējušies, un ir 
vēlme vēl īstenot šādus kopīgus  pa-
sākumus.
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Nāc un iepazīsti mūs!
RUDĪTE SMIRNOVA, SĒJAS  

MAZPULKA VADĪTĀJA

Dodoties vasaras brīvdienas, Sē-
jas mazpulks aicināja pie sevis cie-
mos  Vidrižu un Vangažu skolu 
jauniešus un viņu skolotājus, lai ie-
pazīstinātu  ar Sējas mazpulka akti-
vitātēm un rosinātu interesi par 
Latvijas Mazpulkiem. 4 un 5. jūnijā 
Sējas pamatskolā noritēja Sējas 
mazpulka aktivitāte  “Nāc un iepa-
zīsti mazpulka   darbību! . Iepazīs-
tinājām Vidrižu pagasta skolu jau-
niešus un viņu skolotāju ar Sējas 
mazpulka aktivitātēm. Caur spē-
lēm un rotaļām devām ieskatu par 
mazpulka organizāciju, tās vēsturi. 
Dalījāmies savā pieredzē par maz-
pulka veidošanu un vadīšanu. Pa-
vadījām divas aktīvas dienas: devā-
mies pārgājienā, arī nakts trasītē. 
Atkārtojām mazpulka himnu un 
Svinīgo solījumu, spēlēs uzzinājām 
faktus par mazpulku organizāciju, 
pastāstījām pārējiem, kādu projek-
tu strādājam, kā līdz šim veicas. 
Rūpējāmies arī par sportisku atpū-
tu.

Kandidāti pie ugunskura node-
va mazpulcēna Svinīgo solījumu.

Apmeklējām vietējo uzņēmēju, 
strādājām radošajās darbnīcās, vei-
dojām suvenīrus. Gatavojām ēst un 
servējām galdu.

Uzzini, 
izvēlies, 
un  
iesaisties!
ELĪNA KALNIŅA, IRLAVAS  

MAZPULKA VADĪTĀJA

8. septembrī Tukuma pilsētas 
kultūras namā  un Brīvības lauku-
mā norisinājās Tukuma novada 
Multifunkcionālā Jaunatnes inicia-
tīvu centra un Tukuma novada Iz-
glītības pārvaldes rīkotais pasā-
kums  “Brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas bērniem un jauniešiem Tu-
kumā un Tukuma novadā”. Šāds 
pasākums norisinājās jau otro ga-
du, pulcējot vienkopus kuplu da-
lībnieku un interesentu pulku. Ak-
tivitāšu  mērķis - dot iespēju pēc 
iespējas plašākam interesentu lo-
kam uzzināt dažādās brīvā laika 
pavadīšanas iespējas,  ļaujot izmē-
ģināt, izvēlēties un pieteikties pul-
ciņos un nodarbībās, lai pilnvērtīgi 
pavadītu savu laiku ārpus skolas.  
  Irlavas un Džūkstes mazpulki 
visus aicināja uz Mazpulku tirdzi-
ņu, kurā ne vien tirgoja  savu pro-
dukciju, bet  piedāvāja arī degustā-
ciju un aicināja piedalīties intere-
santā prāta spēlē.



28◆ AR LAIMES ĀBOLIŅA LAPIŅU IKDIENĀ UN SVĒTKOS                                                                                                         ◆ 2018. GADA DECEMBRIS ◆ 

LIDIJA OZOLIŅA, SĒLIJAS  

MAZPULKU NOMETNES VADĪTĀJA

Nometni organizēja 116. Nere-
tas mazpulks.  Tā notika  14. – 16. 
augustā Rites tautskolā, piedalījās 
116.Neretas, 50.Sunākstes un  439.
Daudzeses mazpulka dalībnieki, 
kopā 23 mazpulcēni un vadītāji. 
Triju  dienu nometnes aktivitāšu 
programma bija pārdomāti saplā-
nota, saspringta un interesanta. 

Mainījās aktivitāšu saturs, noti-
ka ekskursijas Neretā, Viesītes no-
vada Rites un Saukas pagastos. 
Mazpulcēni apmeklēja rakstnieka 
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riek-
stiņi”, kur apskatīja ekspozīciju, iz-
staigāja “Baltās grāmatas” takas, 
piedalījās nelielā malkas sagatavo-
šanas talkā muzejam. Diena noslē-
dzās ar talantu vakara program-
mu. 

Nākošās dienas rīta cēlienā maz-
pulcēni apmeklēja zemnieku saim-
niecību “Vilciņi” Saukas pagastā, 
kura specializējas putnu audzēšanā 
un iesaistījusies lauku tūrisma akti-
vitātēs. Saimniece Sabīne Zupa ie-
pazīstināja ar dažādām vistu, zosu 
un putnu šķirnēm, to dzīvi no tik-
ko iepriekšējā dienā šķīlušās pīlēna 
līdz pieaugušam putnam. Ekskur-
sijas noslēgumā radošā darbnīca, 
kur katrs mazpulcēns saņēma koka 

sagatavi – vistiņu, varēja to izkrā-
sot pēc savas gaumes un paņemt 
piemiņai.    
  Braucām uz Ormaņkalnu Rites 
pagastā, lai uzkāptu skatu tornī un 
vērotu Sēlijas ainavu. Te mazpulcē-
nus gaidīja bijušās Neretas mazpul-
ka dalībnieces Elīnas Seņkovas sa-
gatavotās aktivitātes un atjautības 
uzdevumi. No Ormaņkalna  marš-
ruts mūs veda uz Kņāvu pilskalnu 
Rites pagastā, kur varēja uzzināt 
par šo un citiem Sēlijas pilskalniem 
vēsturē. Pēc tam mazpulcēni devās 
“ieņemt” pilskalnu, vērot Sēlijas ai-
navu, kura no tā virsotnes paveras 
vēl plašāka, iespaidīgāka nekā Or-
maņkalnā. Mājupceļā autobuss 
piestāja pie Rites pagasta pārval-
des, kur parkā ierīkota Gara sajūtu 
jeb Baskāju taka. Mazpulcēni taku 
izstaigāja vairākas reizes, pirms de-
vāmies atpakaļ uz nometni, kur 
jaunieši atkal piedalījās nelielā tal-
kā – lasīja tautskolas ābeļdārzā kri-
tušos ābolus, lai saimnieki tos aiz-
vestu meža zvēru cienastam.

Trešā nometnes diena sākās ar 
sportiskām aktivitātēm – mazpul-
cēni spēlēja tautas bumbu, veica 
jautrās sportiskās stafetes. Sekoja 
nometnes ugunskurs ar īpašu kar-
sto maizīšu cepšanu, sarunām. Pēc 
pusdienām vēl divas radošās no-
darbības – draudzības medaļu dā-

vināšana nometnē iegūtajam drau-
gam un kopīgs atmiņu ceļojums ar  
nometnes kuģi cauri aizvadītajām 
dienām. Katrs mazpulcēns pats iz-
gatavoja no papīra savu “nometnes 
krekliņu”, uz kura varēja sarakstīt 
adreses un telefonu numurus, lai 
iegūtos draugus nepazaudētu.

Pēc nodarbībām mazpulcēni un 
viņu vecāki, mājas saimnieki, no-
metnes darbinieki pulcējās noslē-
guma pasākumā, kurš bija īpašs ar 
grāmatas “Sēlijas novada tautas-
dziesmu izlase” atvēršanu. Tautas-
dziesmas izlasei izvēlējās un ilus-
trēja 116. Neretas, 50. Sunākstes, 
286.Bārbeles un Daudzeses 439.
mazpulka mazpulcēni. Šis bija 
mazpulku mājas darbs ceļazīmei 
uz nometni, tas tika veikts, un re-
zultāts -  realizēts grāmatas veidolā, 
lai saglabātu un popularizētu mūsu 
tautas garīgo mantojumu, izzinātu 
savas dzimtās vietas vēsturi, sagla-
bātu informāciju par sava novada 
iepriekšējo paaudžu izcilākajiem 
novadniekiem.

Projektam līdztekus IZM Jau-
natnes politikas valsts program-
mas  %nansējumam saņemts at-
balsts no projekta “Latvijas Maz-
pulki par Latvijas mežiem”, Jaun-
jelgavas novada domes, Neretas 
novada pašvaldības un mazpulcē-
nu vecākiem.

“Baltās grāmatas” takās

Tukumnieki tiekas lauku sētā
ELIZABETE ŠTEINBERGA, KANDAVAS 

MAZPULKA DALĪBNIECE

12. un 13. jūnijā Kandavas nova-
da lauku sētā ,,Indānos” norisinājās 
Tukuma apriņķa mazā mazpulku 
nometne. Šeit mazpulcēni varēja 
sadraudzēties no jauna un satikt 
sen zināmos draugus.

Pirmajā dienā i devāmies eks-

kursijā uz Stendes graudaugu se-
lekcijas institūtu, kur iepazināmies 
ar graudu augšanas procesu un se-
lekcijas metodēm. Bijām Pedvāles 
mākslas parkā, kur iedvesmojā-
mies, lai vakarā paši radītu objek-
tus no siena. Apskatījām Sabiles 
lelles un iepazināmies ar Kanda-
vas vēsturiski nozīmīgākajām vie-
tām. 

Lauku sētā mūs laipni uzņēma 
un varējām atpūsties. Mazpulcē-
niem ļoti patika spēlēt volejbolu. 
Vakarā  bija ieplānots %lmu vakars. 
Mēs skatījāmies %lmu ,,Mazie lau-
pītāji”. Starp citu, šī %lma ir uzņem-
ta šajā lauku sētā ,,Indānos” pirms 
deviņiem gadiem! 

 No rīta mazpulcēnus sagaidīja 
10 kilometrus garš pārgājiens. Bija 

liels karstums, bet visi izturēja šo 
pārbaudījumu. Mazpulcēni devās 
uz Mācītājmuižu, pa ceļam bija di-
vi kontrolpunkti, kur atpūsties un 
likt lietā savas zināšanas. Pārgājiens 
bija pārvarēts! Mazpulcēni papus-
dienoja, atvadījās un tad devās mā-
jās, lai pēc tam jau satiktos lielajā 
nometnē. 
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DAINA KALVE,  

748.SŪNU MAZPULKA VADĪTĀJA

Šoruden Sūnu pamatskolā mēs 
svinējām divas nozīmīgas dzimša-
nas dienas. 18. novembrī Latvijai 
apritēja 100 gadi, bet atjaunotajam 
748.Sūnu mazpulkam 1.oktobrī - 20 
gadi.

1935.gadā tika izveidots 748.Sū-
nu mazpulks. Tā darbība 1940. gadā 
tika pārtraukta, līdz 1998. gada 1.
oktobrī  mazpulks piedzīvoja at-
dzimšanu. 

1997.gadā no Rīgas savās dzim-
tajās mājās pie Sūnu ezera atgriezās  
Ilze Lielause un sāka strādāt Sūnu 
pamatskolā, kur direktore bija Val-
da Kalniņa. Abas kopā viņas iesais-
tījās drosmīgajā pasākumā, ko sauc 
par mazpulkiem. 2005.gadā darbam 
mazpulkā pievienojās Daina Kalve 
un kļuva par tā vadītāju, pārņemot 
stafeti no Ilzītes. Šobrīd mazpulkā 
darbojas 53 mazpulcēni un mazpul-
ka priekšniece Estere Bizauska.

9. novembrī tika rīkots plašs pa-
sākums par godu mazpulka divdes-
mitgadei. Jubilejas diena iesākās ar 
Mārtiņdienas tirdziņu,  sekoja svi-
nīgais pasākums. Sveikt mazpulku 
bija ieradušies  Jēkabpils BJC ,  jaun-
izveidotais Biržu,  60.Krustpils un 
Ābeļu mazpulki. Labus vēlējumus 
teica Sūnu skolas direktore Valda 
Kalniņa Vītola, Ilze Lielause,  Spod-
ra Purviņa, kā arī Krustpils novada 
pašvaldības pārstāvji.    
Pasākumu apmeklēja arī bijušie 
mazpulcēni. Viņi uzsvēra, ka ļoti 
noder mazpulkos iegūtās zināšanas 
un prasmes tālākā dzīvē. Turpinot 
pasākumu kopā vērojām prezentā-
ciju par aizvadītajiem mazpulka 20 
gadiem. Paši mazpulcēni dziedāja,  
dejoja,  spēlēja teātri. 

 Pēc tam darbojās 8 stacijas, ku-
rās ierakstīja video apsveikumu 
mazpulkam, veidoja grāmatzīmes 
ar mazpulka simboliku. Visi  pieda-
lījās interaktīvajā platformā  “Iz-
dziedam 100 “ un iedziedāja mīļā-
kas dziesmas. Darbojās mazpulku 
vēstures darbnīca. Aktīvi bērni pa-
vadīja laiku sporta un folkloras 
darbnīcā.Vakaru noslēdza ballīte, 
kurā visi kārtīgi  izdejojās.

Aizvadītie gadi mazpulkam ir  
bijuši raženi. Mazpulks ir paveicis 

Sūnu mazpulkam – 20!

daudz labu darbu, piedalījies dažā-
dos pasākumos, nometnēs, sporta 
spēlēs, forumos, apceļojis Latviju. 
Veicis čaklu ikdienas darbu nodar-

bībās. Ieguvis godalgotas balvas 
sporta spēlēs un forumos, skatēs, 
konkursos. Lepojamies ar 17 Goda 
nominantiem un vienu “Sējēja” bal-

vas ieguvēju.
Gribu teikt lielu paldies, maniem 

radošajiem, čaklajiem mazpulcē-
niem un visiem mazpulka priekš-

niekiem! Kopā mēs esam izveidoju-
ši spēcīgu, darbīgu mazpulku! Pal-
dies mūsu atbalstītājiem! 

Augsim Latvijai!
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SPODRA PURVIŅA

Ābeļu mazpulka dalībnieku vidū 
ir arī Andrejs, un,  jubilāra gaidīti, 
šajā  dienā uz mazpulka nodarbību 
ciemos atnācām arī mēs ar Voldi.  
  Sākumā sveicām Andreju ar  īpa-
ši sagatavotu keksu, piparkūkām, 
cepumiem un kopīgu  tēju.   
  Sekoja svarīgs darbiņš - Adventa 
vainaga gatavošana. Katrs tajā cen-
tās ielikt savu skujas zariņu ar gai-
šām domām un apņemšanos būt 
patiesam, darbīgam un godīgam, tā 
stiprinot Ziemassvētku gaidīšanas 
noskaņu.     

No Strasbūras tikko bija atgrie-
zies mazpulka priekšnieks Raivo 
Stūrmanis. Viņš stāstīja par šo  ceļo-
jumu. Par Raivo izcīnīto balvu, kura 
deva iespēju aizbraukt pašam un  
aizvest arī tēti bezmaksas braucie-
nā,  un kādi ir viņu iespaidi par re-
dzēto un izdzīvoto  Eiropas pado-
mes un Eiropas Cilvēktiesību mīt-

nēs  un Strasbūrā kopumā, infor-
māciju  Raivo apsolījis  kādā no 
nākamajiem avīzes numuriem. 
Līdztekus jaunākie bērni  mācījās 
izrullēt un izveidot piparkūkas no 
plastilīna Pleido.      

Mazpulcēni bija sarunājuši, ka 
paši gatavos piparkūku mīklu. Katrs, 
kopīgi vienojoties,  bija atnesis kādu 
produktu mazpulka tradicionālajai 
piparkūku mīklai. Mājīgajā darbmā-
cības kabinetā uz modernas elek-
triskās plīts tika kausēts cukurs, ga-
tavots sīrups ar taukvielām un gar-
švielām. Karstā, smaržīgā sīrupā  ti-
ka iejauti milti. Sākās  atbildīgais, 
prieka piepildītais piparkūku mīcī-
šanas  process.  Katrs mīcīja savu 
piciņu mīklas, pēc tam to visu samī-
cot kopā un noliekot ledusskapī, lai 
līdz cepšanai garšas savelkas.   
    Un visi kopā  vēlam avīzes lasītā-
jiem gaišu, mīļu, katram sevi izvēr-
tējošu Ziemassvētku gaidīšanas lai-
ku!

‘’Laimes koka’’ Vislatvijas stādī-
šanas akcijā 2018.gada 15.septem-
brī Jaunlutriņos ‘’Laimes koku’’ 
stādīja  mazpulka dalībnieki Rūdis 

Frankus, Dailis Zaļums, Mārtiņš 
Ziediņš un jaunatnes lietu koordi-
natore, Jaunlutriņu  mazpulka va-
dītāja Maija Zaļuma.

SPODRA PURVIŅA

Latvijas proklamēšanas simtga-
des svētku laikā notika Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centra mazpulka 
Svinīgā Solījuma svētki. Prieks, ka šī 
mazpulka rindas arvien atjaunojas 
un mazpulka darbā iesaistās darbo-
ties griboši bērni. Tas ir apliecinā-
jums, mazpulka vadītājas, divu no-
zaru maģistra grādu ieguvējas, sko-
lotājas Sandras Āriņas pārdomātam, 
mērķtiecīgam bērnu pilnveidošanas 
darbam.   

Šajā  reizē  svinīgo solījumu Beāte 
Paula Marķīza, Samanta Ragaine, 
Reinis Bogusevičs, Adriāna Putko, 
Līga Makare. Šie jaunie mazpulcēni 
sevi jau apliecinājuši,  īstenojot pir-
mos gada projektus.   
  2018. gada Jēkabpils BJC gada 
mazpulcēna godā ir Ivo Krišjānis. 
Ivo ar projektu „Asie un dekoratīvie 
pipari”  Latgales forumā savā grupā 
ieguva otro vietu. Prieks par šiem 
bērniem un viņu vecākiem!   
 Solījumu nodošanas ceremonijā  ti-
ka pieminēts Latvijas vēsturē visil-
gāk darbojošos mazpulka vadītāju 
Valdi Sakaru. Viņš darbu ar maz-
pulkiem bija uzsācis  1936. gadā un 
bija mazpulku kustības veicinātājs 

DĀRTA STIVRIŅA, 252. RUGĀJU 

MAZPULKA PRIEKŠNIECE 

252. Rugāju mazpulka dalībnie-
ki katru pirmdienu pulcējas maz-
pulku istabā, lai dalītos pieredzē 
un  kopā iemācītos un darītu da-
žādas lietas.

Pēc nodarbībām mazpulcēni 
prom dodas ļoti priecīgi un ie-
dvesmas pilni. Daži uzreiz dodas 
mājās, citi brauc uz mākslas skolu, 
citi uz mūzikas skolu. Bet mēs abas 
ar māsu Ditu  pēc mazpulku tikša-
nās  dodamies uz Rugāju sporta 
centra trenažieru zāli, kur trenēja-
mies svarbumbu celšanā.Ir skolas-
biedri, kuri  šo meiteņu sporta vei-
da izvēli  vērtē kritiski, taču maz-
pulcēni atbalsta mūs, jo zina, ka 

mums tas patīk.
Esmu vecākā māsa, ar svarbum-

bu celšanu nodarbojos jau vairāk 
nekā divus gadus. Dita šajā sporta 
veidā aktīvi trenējas gadu.

8. septembrī Krustpilī norisinā-
jās 3. Latvijas kausa posms svar-
bumbu celšanā, kurā piedalījāmies 
arī mēs abas. Sacensībās Dita iegu-
va 2. vietu gan jauniešu, gan junio-
ru grupās. Man izdevās  izcīnīt 1. 
vietas jauniešu, junioru un sievie-
šu vecuma grupās.

Tā kā šis bija pēdējais kausa 
posms, tika apbalvoti šīgada labā-
kie svarbumbu cēlāji. Esmu ļoti 
priecīga, ka man šogad izdevās ie-
gūt  kausus visās trīs vecuma gru-
pās!

Jaulutriņos zaļos  
Laimes koks

Darbīgā Andrejdiena

Mēs ar māsu sportojam!

Solījuma svētki simtgades noskaņā

kopš tās atjaunošanas līdz 2017.ga-
dam,  kad liktenis Valdi aizsauca 
aizsaulē. Biju aizkustināta, ka man 
uzticēja vadīt ceremoniju. Solījumu 
jaunie pilntiesīgie mazpulka dalīb-
nieki apliecināja ar parakstu Svinīgā 
solījuma grāmatā.     

Pēc svinīgās brīža 18.dzimšanas 
dienā sveicām Silviju Aizporieti, ku-
ra  mazpulkā darbojās no astoņu 
gadu vecuma. Viņa  ieguvusi Goda 
nomināciju  „Augsim Latvijai!”, un 
par  gaitām mazpulkā Silvijai vien-
mēr atgādinās iegūtā sudraba karo-
tīte ar iegravētu mazpulka simbolu 

un viņas vārdu.  Mazpulka draudzī-
gā gaisotnē iesaistījās ar negaidītiem 
uzdevumiem un   pārsteigumiem 
pārpilnā dārgumu meklēšanā Krust-
pils pilī.  Pēc  dārgumu kastes atra-
šanas visus gaidīja svētku kliņģeris 
un dalīšanās iespaidos par intere-
santajiem pārdzīvojumiem.  
  Mazpulcēni par skaistajiem svēt-
kiem saka  lielu paldies mazpulka 
vadītājai Sandrai Āriņai, Jēkabpils 
BJC direktoram Oskaram Elksnim, 
Jēkabpils Vēstures muzeja speciālis-
tēm Alisei Kļaviņai un Katei Rieks-
tiņai. 

Mazpulcēni  kopā ar mazpulka draugu Spodru Purviņu, mazpulka vadītāju Sandru Āriņu un Jēkabpils BJC direktoru 
Oskaru Elksni. 

Visiem garšo svētku kliņģeris.
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SPODRA  PURVIŅA

Biržu pamatskolā divpadsmit 
vietējie lauku bērni  uzsākuši aktī-
vu darbību mazpulkā.    
  Mazpulka dibināšanas dienā, 
19.septembrī, jauno  mazpulku 
sveikt bija ieradusies Salas novada 
attīstības  nodaļas  projektu vadītā-
ja Ligita Kadžule. Viņa izteica gan-
darījumu par mazpulka  veidošanu 
Biržu pamatskolā. L. Kadžule uz-
svēra, ka, izejot šo darbošanās sko-
lu, jauniešiem nebūs grūtību iesais-
tīties projektu rakstīšanā un īste-
nošanā, sekmējot lauku attīstību. 
 Sveicot mazpulcēnus, uzdāvināju 
liliju vairsīpoliņus, kurus mazpul-
cēni  jau rudenī ir sastādījuši.  Šīs 
lilijas manā dārzā ienākušas, patei-
coties  selekcionāra,   Latvijas Maz-
pulku drauga Jāņa Vasarieša uzņē-
mībai un cilvēkmīlestībai.   
 Mazpulka vadītājas pienākumus 
pilda ilggadējā Krustpils mazpulka 
vadītāja Jolanta Navenicka. Viņa 
jaunos mazpulcēnus jau bija iepa-
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Šogad Labo darbu nedēļā  Ābeļu 
mazpulka dalībnieki devās uz Jē-
kabpils Mežaparku. Izejmateriālu 
no meža un  dārza darbam sagādā-
jām mēs ar  Voldi. Raivo Stūrmanis 
kopā ar Keitu Frīdmani, Martu un 
Raiti Ļevāniem  sēja balto zvaniņu 

un miķelīšu sēklas.    
  Pozitīvi novērtējot jaunos trīs 
dabas objektus Mežaparkā, to tu-
vumā iestādījām zilās vizbulītes.  
Pirms rudens lietiem bija jāsakārto 
Saules koka meklētāju taka Sēlpils 
Boļānos. Par mūsu darbu Maija 
Daina Paegle  izsacīja pateicību.

Citāda Tukuma 
iepazīšana

 24. oktobrī mēs braucām eks-
kursijā uz pinēju darbnīcu  “Pinu-
mu pasaule” Milzkalnē, kur mēs 
uzzinājām,  kā audzē un apstrādā 
klūgas un pin no klūgām dažādus 
groziņus, krēslus un citas lietas . 
Pēc tam braucām uz Tukuma jau-
niešu centru. Tur iepazināmies ar 
brīvprātīgajiem  no Austrijas un 

Turcijas. Ar turku brīvprātīgo mēs 
kopā gatavojām ēst, bet ar austrieti 
mēs gājām orientēties pa Tukumu, 
veicot arī  dažādus uzdevumus. Šī 
bija ļoti jautra un izdevusies die-
na. 

Paula, Pīters 
un pīrāgi

25. novembrī Džūkstes Kopienas 
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Šovasar mūsu mazpulks saņēma 
pārsteiguma dāvanu - ziedojumu 
no bijušā mazpulka dalībnieka, pē-
dējā mūsu mazpulka priekšnieka 
pirmskara laikā - Edgara Valdma-
ņa. 

Mazpulka sapulcē esam nolē-
muši ziedojumu izlietot dažādām 
izglītojošām aktivitātēm, kā arī dā-
vināt augļu kokus mūsu pagastam. 
Lai tie skaisti ziedētu pavasarī un 

dotu gardus un veselīgus augļus 
rudenī ikviennam!  

Tā kā mūsu pagastā ir trīs ciemi, 
stādījām kokus visos trīs ciemos, 
lai jebkurš varētu mieloties un 
priecāties. Arī katrs mazpulcēns 
vienu koku vai krūmu stādīja pie 
savām mājām. 

Pirmie augi - korinte un zelta 
jāņogas - tika iestādīti Pienavā pie 
rotaļlaukuma, sadarbībā ar 
Džūkstes 2. bibliotēku. Pie Džūkstes 
Kultūras nama rotaļlaukuma iestā-
dījām ābeli ‘Bērna prieks’, balto, 

sarkano un melno jāņogu jeb upe-
ni. Lai bērni starp rotaļām varētu 
mieloties ar veselīgām ogām, caur 
garšām apgūt krāsu daudzveidību. 

 Pie Džūkstes pamatskolas iestā-
dījām mazāk pazīstamo zīdkoku 
un lielaugļu korinti. Bet Anša Ler-
ha Puškaiša dārzā pie Džūkstes Pa-
saku muzeja  iestādījām  tradicio-
nālos latviešu dārza augus - 
ābeli,ērkšķogu, jāņogu un upeni. 

 Darbu pabeidzot,  cienājāmies 
ar ābolu tēju no Pasaku tēva A.L. 
Puškaiša stādītajām ābelēm. 

Darbu uzsācis mazpulks Biržos

zīstinājusi ar mazpulku darbības 
daudzpusību, mazpulka dokumen-
tāciju, himnu.     
  Mazpulcēni gatavoja tirgus preci 
mazpulku forumam 20. oktobrī 
Nautrēnu vidusskolā. Vērtīgi darbi 
īstenoti Labo darbu nedēļā.   
  Prieks par Biržu skolas direkto-

res Aijas Grišules izpratni un atbal-
stu mazpulka kustībai. Lai  izveido-
jas cieša un laba sadarbība starp 
mazpulcēniem, viņu vecākiem un 
mazpulka vadītāju!  Vienmēr labi 
veicas tiem mazpulkiem, kuros ir 
jūtama vecāku ieinteresēta un aktī-
va līdzdalība.

Jauki dzīvot Džūkstē!

Labo darbu nedēļā

Stādām augļu kokus

centrā mēs rīkojām atvadu ballīti 
brīvprātīgajiem Paulai un Pīteram. 
Visi kopā cepām pīragus, magoņ-
maizītes un plātsmaizes. Spēlējām 
arī spēles un pinām rokassprādzes. 
Kā atvadu dāvanu  jauniešiem uzdā-
vinājām mūsu apgleznotas ka%jas 
krūzītes. Šī diena bija ļoti jauka un 
emocionāla. Visi ļoti ceram, ka vēl 
kādreiz būs iespēja satikt Paulu un 
Pīteru.

ANCE SKUDULE UN ENIJA KRAUJA, 
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Jautrās dienas  
“Geidās“

14.-16. augustā mēs viesojāmies 
mūsu mazpulka vadītājas Gunde-
gas Jēkabsones zemnieku saimnie-
cībā „Geidas”. Tur mēs rīkojām mū-
su ikgadējo mazpulka nometni 

„Jautrās dienas „Geidās””. Šogad ta-
jā piedalījās arī brīvprātīgie jaunieši 
- Pīters no Slovākijas un Paula no 
Portugāles. Nometnē mēs gatavo-
jām mūsu un  viņu tautu tradicio-
nālos ēdienus. Gājām pārgājienā uz 
mūsu bijušās mazpulka dalībnieces 
Elīnas mājām, kur viņas ģimene 
nodarbojas ar puķu audzēšanu un 
tirgošanu. Nometnē mēs arī  spēlē-
jām spēles un jautri pavadījām lai-
ku.



INTA ŠVAŽA, BROCĒNU MAZPULKA 

VADĪTĀJA 

Augusta beigās Brocēnu maz-
pulka dalībnieki kopā ar Remtes 
Ekoskolas pārstāvjiem un Blīde-
nes pagasta aktīvajiem iedzīvotā-
jiem piedalījās nebijušā pasākumā 
– Dižkoku meklēšanas ekspedīci-
jā, kuru vadīja dabas pētnieks 
Guntis Eniņš. No rīta visi tikās 
Blīdenes pagasta “Jātniekos”, kur 
saimniece Kristīne Šampiņa rādīja 
savu lielo lepnumu – ozolu. Gunta 
Eniņa vadībā tika veikta šī ozola 
pētīšana un mērīšana, visus datus 
ierakstot speciālā veidlapā. Rezul-
tātā tika noskaidrots, ka Brocēnu 
novadā nu ir vēl par vienu dižko-
ku vairāk – Vecjātnieku ozola ap-
kārtmērs ir 4 metri un 4 centimet-
ri. Ar visaugstāko atzīmi tika no-
vērtēts arī ainaviskums.  

Turpinājumā Guntis Eniņš pa-
stāstīja par savu pieredzi dižkoku 
meklēšanā. Visi kopā devās tālāk 
-  meklēt jau pirms 13 gadiem at-
zīmētos ozolus Blīdenes pagastā, 
lai tos pārmērītu un veiktu foto-
%ksāciju. Pavisam kopā tika mērīti 
8 dižozoli. Savukārt Remtes pa-
gastā tika pārmērīts jau visiem la-
bi zināmais Mīlestības ozols, kurš 
gan gadu gaitā diezgan ir cietis,  
arī šogad  nolūzis viens liels zars.  
    Darbs pie dižkoku meklēšanas 
turpinās tālāk, apsekojot tos Cie-
ceres ezera apkārtnē un Cieceres 

Kā mēs dižkokus meklējām
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Rudens saulgriežos vienpadsmi-
to dzimšanas dienu svinēja Ābeļu 
mazpulka dalībniece Enija. Katram 
ir laba sajūta, ja darbiņš izdarīts no 
sirds. Par to pārliecinājās arī  Enija. 
Viņa šajā dienā kopā ar draugiem 
iestādīja narcises Jēkabpils Mež-
aparkā. Pavasarī visiem būs prieks 
par ziedošām puķēm. Bet īpašs būs 
Enijas prieks, jo tā ir viņas dzimša-

nas dienas dāvana Jēkabpils Mež-
aparkam! Enija saņēma arī mīļus 
draugu novēlējumus. 

Marta vēlēja būt vislaipnākajai, 
vislabākajai meitenei pasaulē. Kei-
tas vēlējums: ”Lai piepildās visi 
sapņi!” Sintija jubilārei vēlēja labu 
veselību, Silvija - lai aug liela un 
skaista. Spodra novēlēja saprast, 
ka vērtība nav  bagātībā, bet mīļu-
mā, un Voldis novēlēja: „Esi laimī-
ga!”

Arī tā var svinēt!

SILVIJA DORŠA

8. decembra rītā Amatas pagasta 
atpūtas centrā “Laimes ligzda” ar 
lielu prieku un sirsnību satikās Vi-
dzemes un Latgales mazpulku va-
dītāji. Kopā ar viņiem bija Latvijas 
Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Randa Medne, Rīgas Klubiņa brīv-
prātīgie Atis, Elīna, Laila un Aus-
tra.    
 Atraktīvā veidā Randas vadībā pie-
vērsāmies tēmai par komunikāciju 
un sadarbību. Guvām jaunas zinā-
šanas un idejas par videi draudzīgu 
pasākumu organizēšanu nodarbī-
bā, kuru vadīja vides aktīviste Santa 
Krastiņa. Visiem bija interesanti ne 
tikai klausīties NLP treneres Ilonas 
Griboņikas stāstījumā par cilvēku 
uztveres tipiem, bet arī censties no-
teikt vai apstiprināt savu priekšsta-
tu par to, kas esam mēs katrs - vi-
zuālis, audiālis vai kinestētiķis.

Kopības un patiesas ieinteresē-
tības gaisotnē diskutējām, dalījā-
mies pieredzē, vērtējām un iztei-
cām priekšlikumus par aizvadīta-
jiem Rudens forumiem un maz-
pulku projektu metodi, kā arī 
citiem aktuāliem mūsu darba jau-
tājumiem. 

Noslēgumā  Elīnas un Viktorijas 
vadībā  radošās darbnīciņās pie-
vērsāmies  jauku dāvaniņu gatavo-
šanai. Tapa smaržīgi skrubīši un 
jauki rūķi.

Sirsnīga tikšanās Saulgriežu gaidās

pagastā un dodoties uz Gaiķu pa-
gastu, kur jau pirms dažiem ga-
diem apzināti visi 39 dižkoki. Kad 
visas ziņas par dižkokiem Brocēnu 
novadā būs apkopotas, tad tiks iz-

veidots un izdots kopīgs buklets.
Ekspedīcija notika Brocēnu 

mazpulka projekta “Dabas pētnie-
ki” ietvaros ar Brocēnu novada 
pašvaldības atbalstu.
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