
Svaru kausos – 
projekti        8.-12. lpp.

Mēs – ceļā uz  
Latvijas simtgadi  
                  2.-7. lpp.

Darīt labu 
ir labi!
                     17. lpp.

 vasara, rudens, ziema 2017Latvijas Mazpulku biedrības laikraksts

Grāveros un  
Šķeltovā dzīvo 
čakli bērni           

                     20. lpp.

“60 elementi  
manā kabatā” 
rullē
             15.-16. lpp.                      

Lepojamies ar 307. Džūkstes mazpulku un tā vadītāju Gundegu Jēkabsoni, kas  šogad tikuši laureātu godā 
LR Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa “Sējējs 2017’’ nominācijā “Rītdienas sējējs - mazpulks”! 

Veicināšanas balvas ieguva 867. Ilzenes mazpulks un vadītāja Sarmīte Salmiņa,  
Daugmales mazpulks ‘’Dzirkstelīte’’ un  vadītāja Zinaīda Matisone. 

Sirsnīgi sveicam visus balvu ieguvējus!
Latvijas Mazpulku padome

Ar laureātiem sastapsieties arī citās “Mazpulka“ lappusēs.

 Sveicam konkursa  
“Sējējs 2017” laureātus!

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES 
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 
2017.GADA PROJEKTA “MAZPULKU 

VALSTISKĀS AUDZINĀŠANAS 
PROGRAMMA” IETVAROS.
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Laikraksts mazpulku dalībniekiem un 
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipo-
grāfijā.
Izdevējs: biedrība “LATVIJAS MAZPULKI”.
Redaktore: Silvija Dorša. Redakcija: Inese 
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Zane Šteinberga.
Izdošanu atbalsta Arvīds Bļodnieks  
un tautieši ASV. 

Iespiešana apmaksāta no projekta 
“Augsim Latvijai!” finansējuma IZM 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2017. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi 
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,  
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

Paldies amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fondam par atbalstu avīzes 
tapšanā.

Laikrakstā publicēti: S. Āriņas, E. Jogures,  R. Doršas, I. Jukņevičas, 
L. Kormiļinas, G. Jēkabsones, S. Purviņas, Z. Šteinbergas un arhīva fo-
to.

RanDa Ķeņģe, bieDRības “latvi-

jas MazPulKi” PaDoMes PRieKŠ-

sēDētāja

Kad gads tuvojas izskaņai, gribas 
atskatīties uz paveikto. Šajā gadā 
bijuši ļoti daudz vērtīgu pasākumu, 
kuri nebūtu iespējami bez mazpul-
ku vadītāju entuziasma, brīvprātīgo 
palīdzīgās rokas un nesavtīgā at-
balsta, ko gūstam no apkārtējiem. 
Latvijas Mazpulku vārdā gribu teikt 
lielu paldies ikvienam, kurš palīdz 
mums augt - kļūt lielākiem, stiprā-
kiem un gudrākiem!

 Šogad mums bijuši trīs veik-
smīgi mazpulcēnu projektu foru-
mi, un vēlos izteikt pateicību Salas-
pils, Baltinavas un Aizputes nova-
du domēm un iedzīvotājiem par 
atsaucību mazpulcēnu projektu fo-
rumu organizēšanā. Paldies Nacio-
nālajam botāniskajam dārzam Sa-
laspilī par iespēju organizēt maz-
pulcēnu tirdziņu, paldies par la-
bestīgo uzņemšanu, spēlēm un 
ekskursijām!

 Paldies pašvaldībām par pre-
timnākšanu, atbalstot mūsu lielos 
Latvijas Mazpulku notikumus - 
Jaunpils novada domei un iedzīvo-
tājiem par atsaucību nometnes 
“Visu daru es ar prieku!” rīkošanā 
un Sējas novada domei un iedzīvo-

tājiem par palīdzību, rīkojot Maz-
pulku sporta spēles “Zaļais starts”.

 Paldies uzņēmumiem un orga-
nizācijām, kas palīdzējuši veidot 
mazpulcēniem interesantus pro-
jektus:  KS “Baltijas dārzeņi” un 
SIA “Maxima” - par lielisku partne-
rību projektā “Šalotes sīpoli bizne-
sam “, kurā vairāk kā 700 kg maz-
pulcēnu audzēto šalotes sīpoliņu 
skaistās paciņās nonāca īpaši no-
formētajos veikalu plauktos; LLU 
Agroresursu un ekonomikas insti-
tūta Priekuļu pētniecības centram 
- par idejām, zināšanām un izglīto-
jošu ekskursiju mazpulcēniem, ku-
ri piedalījās pētījumu projektā 
“Graudaugi Latvijai - mieži”, un 
Liepupes mazpulka vadītājai Baibai 
Mantiņai - par metodisko materiā-
lu izstrādi miežu šķirņu salīdzinā-
šanā; Pūres dārzkopības pētījumu 
centra pārstāvei Solvitai Zeipiņai 
un Džūkstes mazpulka vadītājai 
Gundegai Jēkabsonei - par darba 
burtnīcas “Pētīsim, kā aug šalotes 
sīpoli” izstrādāšanu; “Lilium Balti-
cum”-  par dāvinātajiem Latvijā se-
lekcionēto liliju sīpoliem, kurus 
mazpulcēni sastādījuši puķu dobēs 
savu pagastu izdaiļošanai projektā 
“Lilijas Latvijai”; LU Ģeogrāfijas un 
zemeszinātņu fakultātes dr. ģeogr. 
docentei Guntai Kalvānei un viņas 

kolēģiem - par izglītojošām aktivi-
tātēm Latvijas Vides aizsardzības 
fonda atbalstītajā projektā “ 60 ele-
menti Tavā kabatā”; visām iesaistī-
tajām pusēm - par bagātīgo pasā-
kumu “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos” Jaunjelgavā!

 Pateicamies Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijai un Iekšlie-
tu ministrijai, Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai, Latvijas Lauku foru-
mam, Latvijas Ģenerāļu klubam, 
Jauno zemnieku klubam, Dailes 
teātrim, Latvijas skautu un gaidu 
centrālajai organizācijai un Jaun-
sardzei par sadarbību pasākumos! 

Mīļš paldies ziedotājiem! Un arī 
SIA “Vides konsultāciju birojs”, ka 
esat mums labi kaimiņi un palīgi 
visādās ikdienišķās lietās!

Paldies Latvijas Republikas Iz-
glītības un zinātnes ministrijai, 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūrai, Eramus+ program-
mai, Ināras un Borisa Teterevu 
fondam, Cemex iespēju fondam 
un Eiropas Sociālajam fondam, ka 
padarījāt mūsu idejas iespējamas!

Liels paldies visām novadu paš-
valdībām, kurās darbojas mazpul-
ki, - pateicoties Jūsu atbalstam, 
mēs esam lielākā sabiedriskā bēr-
nu un jauniešu organizācija Latvi-
jā. Paldies visiem, kuri atbalsta 

 Paldiesvārdi tiem,  
kas mums palīdz augt Latvijai!

GunDeGa jēKabsone, 307.

DžūKstes MazPulKa vaDītāja

Džūkstes mazpulkam šogad 20, 
bet vislielākie svētki jau tie ir vadī-
tājam, jo tieši vadītājs ir tas, kurš 
darbojies mazpulkā visus šos ga-
dus. Es gan pa vidu trīs gadus biju 
pamukusi, bet no savas īstās vietas 
jau nevar aizmukt. Šobrīd iesmeju, 
ka mazpulka jubileja man liek sa-
justies ļoti vecai, atceroties maz-
pulkos piedzīvoto. Atceros, kā 
2004. gada 1. maijā Staļģenes spor-
ta spēlēs dziedājām arī mazpulku 
himnu, paceļot Eiropas Savienības 
karogu. Pirmajiem maniem maz-
pulcēniem visspilgtākā atmiņā no-
teikti ir 2005. gada lielā mazpulku 
nometne Džūkstē. Šodienas maz-
pulcēniem tā ir vēsture no grāma-

tām, jo viņi, tagad jau brīnišķīgi 
jaunieši, toreiz vēl nebija dzimuši.  
    Vienlaikus mazpulcēni ir tie, kas 
neļauj novecot. Viņi ir tie, kas liek 
apgūt jaunākās tehnoloģijas, maz-
pulcēni man lika apgūt un lietot 
WhatsAp, bet es viņiem -  lietotni 
dabasdati.lv. Viņi ir tie, kuru dēļ 
jāpūlas sevi uzturēt gan fiziskā, 
gan garīgā formā, jo ir jāvar ielīst 
teltī un izdomāt darbus un nedar-
bus, kas sagādā prieku un gandarī-
jumu gan man, gan mazpulcē-
niem.   

Ir tāds teiciens: “Ja tavs darbs ir 
tavs hobijs, tad tev nekad nebūs jā-
strādā.” Un man tā ir laimējies. Man 
ir laimējies sadarboties ar visbrīniš-
ķīgākajiem jauniešiem, jo uz maz-
pulku jau atnāk un paliek tie, kas 
spēj rast prieku līdzīgos darbos. 

Esmu laimīga  kopā ar mazpulkiem!

mazpulkus un mazpulcēnus! 
Un vissirsnīgākais paldies ir 

mazpulku vadītājiem un Saules-
dārza darba rūķiem, kuri ik dienas 
dara labāko, lai mūsu jauniešiem 
būtu čaklas rokas, laba sirds, ass 
prāts un stipra veselība!

Mazpulcēni - šie visi uzņēmumi, 
organizācijas un cilvēki vēlas, lai 

Latvijā būtu pārliecināti, uzņēmīgi, 
saimnieciski, atbildīgi un laimīgi 
jaunieši, kuriem sava valsts - Latvi-
ja - ir vērtība! Paldies, ka darboja-
ties mazpulkos! Augsim Latvijai!

Lai Jaunais, Latvijas valsts 100. 
jubilejas gads mums ir bagāts, labu 
nodomu un darbu īstenošanas 
laiks!

Man ir laimējies ar visbrīnišķī-
gākajiem kolēģiem, man šķiet, ka 
mēs, vadītāji, gaidām nometnes un 
sporta spēles vairāk nekā mazpul-
cēni, jo satiksim jau 20 gados iepa-
zītus draugus, bet mazpulcēni - ti-
kai nesen iepazītus vai iegūs jau-
nus.  Visīpašāk  jāatzīmē sava no-
vada vadītājas, Gunita Siljāne un 
Dzintra Driķe, ar kurām kopā es-
mu visus šos 20 gadus. Ik pa lai-
kam viena otru pabikstam, uz-

mundrinām, izsmejamies un, ja 
vajag, arī papurpinām un atkal sa-
nākam kopā, un rodam jaunas ide-
jas, un darbojamies. Man ir laimē-
jies arī, ka mazpulki ir organizāci-
ja, kura dod iespēju un kurā ir 
prieks īstenot visdažādākās idejas.  
  Es esmu lepna  par savas skolas 
vadības un  pašvaldības atbalstu. 
Caur pašvaldības atbalstu trans-
portam un pasākumiem, es sapro-
tu, ka mūsu pašvaldībai ir svarīgs 

tas darbs, ko mēs darām.   
    Un -  jā, šajos gados padarīts pa-
tiešām daudz, un patiess ir prieks, 
ka tieši jubilejas gadā mūsu darbs 
saņēmis visaugstāko novērtējumu 
- “Rītdienas Sējējs – mazpulks”. 
Paldies par novērtējumu, un pal-
dies visiem Jums, ar kuriem ir bijis 
prieks sadarboties! Tiksimies atkal 
Džūkstē  jau nākamajā pavasarī – 
sporta spēlēs!  

Es esmu laimīga mazpulkos! 

“Sējēja “ balvu saņemot,  kopā ar Gundegu - jau izaugušie mazpulcēni Rolands Jēkabsons un Elīna Grasmane.
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GunDeGa jēKabsone, 307. 

DžūKstes MazPulKa vaDītāja

24. novembrī Džūkstē sabrauca 
visi Tukuma apkārtnes mazpulcē-
ni. Mazpulcēni no Slampes, Tumes, 
Pūres, Irlavas, Kandavas, Zantes, 
Jaunpils, Tukuma. Uz savu dzimša-
nas dienu aicinājām tikai pašus, 
pašus tuvākos draugus, un sanāca 
pilna skolas zāle. Tā ir vislielākā 
bagātība, ko savos 20 gados esam 
ieguvuši – daudz, daudz draugu!

Kā jau tas dzimšanas dienā pie-
klājas, atskatījāmies uz 20 gados 
padarīto, un šoreiz caur spēli „Kurš 
ir kurš?”. Šajos gados mūsu maz-
pulkā ir izauguši 11 goda nomi-
nanti, ar kuriem patiešām lepoja-
mies, un lepojamies ar to, ka visi, 
kuri pabeiguši studijas, veido lie-
liskas karjeras katrs savā profesijā. 

Romāns Bargais - savās mazpul-
cēna gaitās  rakstīja projektus par 
gurķiem un, aizstāvot forumos, 
žūriju cienāja ar saviem gardajiem 
marinētiem gurķīšiem, tāpēc vien-
mēr dabūja labus vērtējumus! Vē-
lākos gados viņš ierīkoja parku pie 
savas mājas, kuru pats kopj jopro-
jām. Tagad Romāns ir dramatiskā 
teātra aktieris Latvijas Nacionālajā 
teātrī, savu aktiermeistarību viņš 
izkopa jau mazpulkā gan dažādos 
priekšnesumos, gan apvārdojot žū-
riju  

Mūsu mazpulkā ir trīs māsas, 
kuras visas ir ieguvušas Goda no-
mināciju. Savos projektos māsas ir 
audzējušas dažādus dārzeņus. Kris-
tiānas sabiedriski nozīmīgākais  
projekts “Izglāb gaili!”. Māsas veik-
smīgi vadīja vairākus grupas pro-
jektus – skolas pārgājiena organizē-
šana un citi.  Bet visīpašākie bija 
ģimenes projekti – Latvijas baznīcu 
apceļošana un fotoalbuma veidoša-
na, tādējādi iepazīstot Latvijas kul-
tūrvēsturi. Šobrīd visas trīs māsas  
ir pedagoģes. Anda – sporta un de-
ju skolotāja. Domāju, kā īpašo ie-
guvumu mazpulkos jāpiemin arī 
tas, ka Anda ar savu vīru, mazpul-
cēnu no Aizputes, iepazinās tieši 
mazpulku lielajā nometnē.  Dita ir 
mākslas skolotāja, bet Kristiāna – 
bērnudārza audzinātāja. Kristiāna 
nēsā mazpulku sudraba gredzenu 
par aktīvu darbu Rīgas klubiņā. 

Ilva Freimane savās mazpulcēna 
gaitās uzcītīgi īstenojusi gan dārz-
kopības projektus, gan pievērsusies 

pētniecības projektiem – pētījusi 
ārstniecības augus un Mārtiņdie-
nas tradīcijas. Šobrīd Ilva ir resto-
rāna menedžere. 

Līga Bernāne savā pirmajā pro-
jektā  mēģināja izaudzēt arbūzus. 
Pārējie bija saistīti ar rokdarbiem, 
tika šūta mazpulcēna mugursoma 
un īstenots projekts par sava nova-
da tautastērpa darināšanu un vēs-
tures izzināšanu. Sudraba karotīti 
saņēma 12.klases izlaidumā Saldus 
2.vidusskolā  un ieguvusi arī maz-
pulku sudraba gredzenu. Šobrīd 
Līga ir  reklāmas un mārketinga 
speciāliste žurnālā “Saimnieks LV”, 
acīmredzot, projektu forumos labi 
iemācījusies tirgoties un reklamē-
ties. 

Anda Jēkabsone savos pirmajos 
projekto audzēja papriku, vistas, 
vēlāk īstenoja projektu par savas 
saimniecības māksliniecisko izdai-
ļošanu. Anda arī aktīvi piedalīju-
sies un vadījusi grupas projektus – 
dažādu pasākumu rīkošanu. Šo-
brīd Anda ir vides inženiere, strādā 
SIA “Eko doma” par projektu vadī-
tāju. Diez, kur viņa mācījās īstenot 
projektus?! Arī Anda nēsā mazpul-
ku sudraba gredzenu. 

Rolands Jēkabsons mazpulcēna 
projektos mēģināja audzēt melo-
nes un arbūzus, kopa piemājas zā-
lienu, pētīja ķērpjus Džūkstes pa-
gastā, uznagloja komposta kasti un 
ierīkoja zivju žāvētavu. Šobrīd Ro-
lands studē lauksaimniecības uz-
ņēmējdarbību Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē, aktīvi darbo-
jas Rīgas Klubiņā, arī jau nēsā 
mazpulku sudraba gredzenu. 

Liāna Borščevska savos mazpul-
cēna projektos ļoti pamatīgi izzi-
nājusi dažādus dārzeņus. Liāna 
pētījusi kartupeļus, audzējusi sar-
kanās bietes, cūku pupas, ķiplokus, 
burkānus un sīpolus.  Šobrīd Liāna 
mācās Kandavas tehnikumā ēdinā-
šanas pakalpojumu specialitātē un 
ar labiem panākumiem startē pro-
fesionālos konkursos. Liāna prot 
pagatavot visgaršīgākos ēdienus, 
no dārzeņiem, kurus iepazina 
mazpulka gaitās. 

Elīna Grasmane savos projektos 
audzējusi jurascūciņu, sīpolus, bur-
kānus, bietes un pupas, bet visvai-
rāk Elīnai padevās pasākumu orga-
nizēšana. Elīna bija lieliska maz-
pulka priekšniece. Vienmēr bikstīja 
mazpulka vadītāju, ka vajag tādu 

Džūkstes mazpulkam – 20!

un šitādu pasākumu , pati arī uzņē-
mās galvenos organizatora pienā-
kumus un lieliski tos īstenoja. Elī-
nas organizētās Geidu nometnītes 
vienmēr bija aizraujošas un satu-
riski piepildītas. Elīna mācās Zem-
gales vidusskolā, aktīvi darbojas 
skolēnu parlamentā un skolas Eko 
padomē, kā arī jau otro gadu aktīvi 
darbojas Rīgas Klubiņā.  

Evija Strautmane bija uzcītīga 

dārzkopības projektu īstenotāja, 
audzējusi sarkanos sīpolus, cūku 
pupas, krūmu pupiņas, ķirbjus un 
burkānus. Pēdējā gadā Evija pie-
vērsās mazpulka vēsturei un apko-
poja mazpulka publikācijas un sa-
kārtoja fotokolekciju. Evija tāpat 
kā visi aktīvie mazpulcēni bijusi 
aktīva dažādos mazpulku pasāku-
mos, tādējādi apceļojusi ne tikai 
visu Latviju, bet arī pabijusi Somi-

jā, Igaunijā, un nupat, kopā ar Ro-
landu un Elīnu  arī Dānijā. Evija 
mācās Tukuma 2.vidusskolā, šova-
sar iestājās Rīgas Klubiņā.  

Kā mēs redzam, visdažādākajās 
profesijās bijušajiem mazpulcē-
niem noder mazpulkos iegūtās zi-
nāšanas un prasmes un aktīvie 
mazpulcēni ir veiksmīgi un aktīvi 
arī tālākajā dzīvē! 

Lai tikpat bagāti nākamie 20! 

Mazpulku jubilejā sveic Anda Dobele, agrāk Mukāne, kas piedalījās arī mazpulka atjaunošanas sapulcē pirms 20 
gadiem. Anda tērpusies īpašajās mazpulka biksēs, kādas ieviesām pēc nometnes Somijā, noskatoties no norvē-
ģiem. Viņas dāvana mazpulkam - pazaudētās mazpulka zīmes rekonstrukcija, ar kuru agrāk un turpmāk iezīmē-
sim sava mazpulka telšu teritoriju.

Daugmales mazpulks  “Dzirk-
stelīte“ šogad atskatās uz darbos, 
piedzīvojumos, draudzībā un aiz-
vien jaunu izaicinājumu meklēju-
mos aizvadītiem 25 gadiem. Un 
visus šos gadus (arī tos pāris, kad it 
kā “pagāja maliņā “) vadījis cilvēks, 
kas Latvijas Mazpulkos ir neapšau-

bāma autoritātei - Zinaida Matiso-
ne. Skolas muzejs, nopietni pētnie-
cības un augkopības projekti, īsta 
aktivitāte visos Latvijas Mazpulku 
pasākumos  aizvien raksturo daug-
maliešus. Tāpēc ir patiess prieks, 
ka viņu darbs tieši jubilejas reizē 
augstu novērtēts.

Veicināšanas balva 
– “Dzirkstelītei”!

Svētku mirklis - Gundega pie lielās tortes.
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zane ŠteinbeRGa

Šīsvasaras lieliskākais piedzīvo-
jums - nometne „Visu daru es ar 
prieku!” - mazpulcēnus no visiem 
Latvijas novadiem pulcēja Jaunpilī 
laikā no 17.līdz 21.jūlijam.

Nedēļas garumā nometnes 240 
dalībnieki no 35 mazpulkiem tu-
vāk iepazinās ar Jaunpils novada 
un tuvējās apkārtnes dabu, vēsturi 
un ievērojamiem cilvēkiem, dar-
bojās praktiskās un radošās nodar-
bībās, gāja pārgājienā, izrādīja sa-
vus talantus, devās ekskursijās uz 
ievērojamiem vides un kultūras 
objektiem.

Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei, mēs vēlējāmies izzināt 

savas tautas un valsts vēsturi gan 
tuvākā, gan tālākā pagātnē. Latvie-
tis vienmēr ir bijis veiksmīgs zem-
kopis, lopkopis, tēvzemes sargs, 
daiļdarbu meistars un dziedātājs. 
Tāpēc Jaunpils pils barons fon Re-
ke ar savu kundzi aicināja mazpul-
cēnus uz Jaunpilī, lai kopā ar pils 
Mūku un pilskundzi izstaigātu vi-
duslaiku bruņinieku pils apkārtni, 
izmēģinātu šaušanu ar loku un ci-
tas viduslaiku spēles, redzētu,  kādi 
lieli uzņēmumi un ražotnes šobrīd 
darbojas Jaunpils novadā. Pārgā-
jienā devāmies  līdz Dainu tēva 
dzimtajai vietai  Struteles muižai, 
bet kopā ar baronu fon Reki dejo-
jām  viduslaiku ballē. 

Nometnes laikā dalībnieki iepa-

zinās ar Jaunpils un Tukuma nova-
diem: viesojās Džūkstes pasaku 
muzejā, kur viņus sagaidīja aktīva 
darbošanās grupās; kino pilsētiņā 
Cinevilla, kur tika uzņemta filma 
„Rīgas sargi” un šobrīd tiek uzņem-
ta filma „Nameja gredzens”, apska-
tīja Kaives ozolu - dižāko ozolu Bal-
tijā!  Ar vidi saistītās aktivitātēs  
mazpulcēni līdzdarbojās Jaunmoku 
pilī. Savu cieņu viņi parādīja kritu-
šajiem latviešu karavīriem Lestenes 
Brāļu kapos.

Latvijas Mazpulku padome un 
nometnes dalībnieki saka LIELU 
PALDIES Jaunpils/Viesatu maz-
pulka vadītājai Līgai Bierandei un 
Jaunpils novada domei par nomet-
nes uzņemšanu Jaunpilī!

Nometne “Visu daru es ar prieku!’’ –  
lieliskākais vasaras piedzīvojums!

saRMīte salMiņa, 867. ilzenes 

MazPulKa vaDītāja 
 
Ilzenes mazpulks šogad Zem-

kopības ministrijas rīkotā konkur-
sa “Sējējs” nominācijā “Rītdienas 
Sējējs - mazpulks” ieguva  veicinā-
šanas balvu.   
  Gatavojoties konkursam, apko-
pojām paveikto. Un, kā teica kāds 
no žūrijas locekļiem, ja pats nebū-
tu redzējis, tad neticētu, ka viens 
mazpulks piecu gadu laikā spēj 
paveikt tik daudz.  Protams, kopš  
atjaunošanas 2011.gadā mazpul-
cēni ik gadu izstrādā savus indivi-
duālos vai grupas projektus. Ilze-
nieši reģiona forumos ar savu vei-
kumu nekad nepaliek nepamanīti, 
jo vienmēr kāds ir ieguvis godal-
goto vietu. Ar prieku atceramies, 
ka pirms diviem gadiem tieši uz 
Ilzeni sabrauca ap simts mazpul-
cēniem, lai piedalītos Vidzemes  
forumā. Ilzenes mazpulks sadar-
bojas ar z/s Ezerkauliņi, vairākus 
gadus esot starp čaklākajiem dār-
zeņu audzētājiem. Mazpulcēni  
kopā ir nodevuši vairāk kā 7,5 
tonnas burkānu, biešu, sīpolu un 
pupiņu. Šis gads lielo lietavu dēļ 
gan mums  nebija veiksmīgs, jo 
nodevām tikai 60 paciņas šalotes 
sīpolu, jo daudz sīpolu vienkārši 
sapuva.   

Ilzenes mazpulcēni jau sešus 
gadus katru pavasari un vasaru 
strādā savā siltumnīcā. Tur tiek 
audzēti puķu un dārzeņu stādi, va-
sarā rūpējamies par 1oo tomātu 
stādiņiem. Izaudzēto galvenokārt 
izmantojam skolas kopgaldam. Ša-
jā sezonā ReTV raidījumā “Es va-
ru būt zaļš!”  varēja sekot līdzi , kā 
Ilzenes mazpulcēniem veicas ar 
eko tomātu audzēšanu. Filmēšanas 
grupa pie mums ieradās gan pava-
sarī, gan vasarā.  Bērni stāstīja, kā 
tomātus apkopjam,  iepazīstināja 
ar dažādajām šķirnēm.   
   Mūsu mazpulks kopš 2016.ga-
da nodarbojas  ar sukāžu gatavo-

šanu. Rudenī lasām, tīrām un žā-
vējam pīlādžus, ziemā pārstrādā-
jam ķirbjus. Tos audzējam arī paši, 
bet pavasarī un vasaras sākumā 
gatavojam gardās rabarberu sukā-
des. Esam iemācījušies sukādes  
arī safasēt un glīti noformēt. Savus 
ražojumus dāvinām saviem drau-
gie, atbalstītājiem, pārdodam tir-
dziņos.Visveiksmīgākā tirgošanās 
mums izdodas Ražas svētkos Atē 
un forumu tirdziņos.  Lepojamies 
ar veiksmīgu dalību dažādos vē-
rienīgos konkursos.Iepriekšējā se-
zonā izdevās uzvarēt Vides aizsar-
dzības fonda un Re TV organizē-
tajā konkursā ”Es varu būt zaļš!“. 
Desmit  mēnešu garumā piedalījā-
mies LLKC  konkursā “Šodien lau-
kos”, ieguvām augsto 5. vietu  4o 
komandu konkurencē. Ilzenes 
mazpulks bija iniciatori arī maku-
latūras vākšanas konkursam ”Tīrai 
Latvijai”. Šajā konkursā ieņēmām 
5.vietu valstī pēc savāktā makula-
tūras daudzuma uz vienu skolēnu. 
Tā kā mazpulcēniem ir ne vien 
čaklas rokas  un gudra galva, bet 
arī laba sirds, tad neaizmirstam 
par darbiem sabiedrības labumam. 
Katru gadu dāvinām savus izau-
dzētos stādiņus skolas un pagasta 
puķu dobēm, apciemojam pensio-
nārus Ziemassvētku laikā, dāvinot 
pašu gatavotus našķus un apsvei-
kumus. Mūsu lielais draugs un sa-
darbības partneris ir biedrība 
“Ilzenes attīstībai”. Pateicoties sa-
darbībai ar šo biedrību, esam pie-
dalījušies vairākos projektos. Sa-
darbībā ar Ināras un Borisa Tete-
revu fondu  esam ieguvuši lietoša-
nā augļu žāvētāju un jaudīgu sulu 
spiedi. Mazpulcēni savās nodarbī-
bās spēlē arī dažādas izglītojošas 
spēles, strādā rokdarbus, dodas 
pārgājienos. Esam priecīgi, ka pa-
gājušajā pavasarī varējām aiz-
braukt pašu nopelnītā ekskursijā 
uz mums tik tālo  Tērveti, bet ie-
priekšējā vasarā, dodoties pārgā-
jienā ar velosipēdiem, izstrādājām 

Veiksmes pamatā – darbs!

velo maršrutu pa Ilzenes un Zelti-
ņu pagastiem. 

Es kā vadītāja esmu lepna arī 
par to, ka par mazpulcēnu varu 
saukt praktiski ikvienu Ilzenes pa-
matskolas skolēnu un diezgan 
kuplu mūsu skolas absolventu pul-
ciņu.

Esam pateicīgi biedrībai Latvi-
jas Mazpulki par saturīgajiem un 
daudzveidīgajiem pasākumiem, 
kuros varam piedalīties: semināri 
par dārzeņu audzēšanu, ikgadējās 
konferences, sporta spēles, no-
metnes. Ir iepazīts tik daudz Lat-
vijas vietu! Pateicoties tieši Latvi-
jas Mazpulkiem, mēs varējām 
piedalīties prestižajā konkursā 
“Sējējs”! Paldies pašiem bērniem, 
vecākiem, Ilzenes zemniekiem un 
Ilzenes pagasta pašvaldībai par 
darbu, atbalstu un sirsnīgajiem 
apsveikumiem! Sagaidot Latvijas 
simtgadi, Ilzenes mazpulcēni nā-
kampavasar plāno iestādīt liepu 
aleju, jo Ilzene tiek saukta arī par 
liepziedu zemi.    

No sirds novēlu, lai iegūtā veici-
nāšanas balva  ikvienam Ilzenes 
mazpulcēnam ir kā dzinulis pēc 
gadiem iegūt lielo “Sējēja” balvu!
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inta Švaža, bRocēnu MazPulKa 

vaDītāja  

Augusta sākumā vienas nedēļas 
garumā Brocēnu mazpulks organi-
zēja nodarbības “Latvijas patrioti”, 
kurās varēja piedalīties ikviens bro-
cēnietis vecumā no 8 līdz 12 ga-
diem. Dalībnieki tika sadalīti trīs 
grupās, un katrai no tām bija viens 
vadītājs no Brocēnu mazpulka -   
lielie mazpulcēni Klāvs Zakevics, 
Rainers Pavārs un Velga Kusina. 
Nodarbības notika Brocēnu novada 
jauniešu centra “Kopā” telpās. 

Katrai dienai bija sava  tēma, par 
ko notika radoša un aktīva darbo-
šanās.

Pirmdienas tēma – “Valsts”. Da-
lībnieki  mācījās par Latvijas oficiā-
lajiem simboliem, darināja katrs 
savu sarkanbaltsarkano karodziņu, 
ievērojot pareizās proporcijas. Bēr-
ni gatavoja latviešu nacionālos 
ēdienus, apdrukāja katrs savu krek-
lu, zīmēja savu naudu, veidoja ko-
pīgu komandas ģerboni. Notika arī 
Brocēnu klades dizaina konkurss – 
bērni zīmēja, tika izvēlēti trīs at-
bilstošākie zīmējumi, kuri pārtapa 
par klades vāka noformējumu. Bro-
cēnu klades vāka dizainam tika iz-
vēlēti trīs zīmējumi, un to autori ir 
Agrita Andersone, Harijs Veldre un 
Klāvs Zakevics.

Otrdienas nodarbību tēma – 
“Armija”, kurās mācījās par Latvijas 
armijas veidošanos un cīņām Neat-
karības karā, uzzināja, kas jādara 
karavīriem mūsdienās. dalībnieki 
gatavoja savus ordeņus, iepazina 
Latvijas armijas karavīru formu 
rakstus un pēc to parauga zīmēja 
un krāsoja grāmatzīmes, iepazina 
armijas virtuvi, gatavojot karavīru 
ēdienus, pildīja jaunsargu uzdevu-
mus, veidoja savus militāros koka 
auto modeļus darbnīcā “Ripo 
auto!”Zigmunda Zaļenko vadībā.

Trešdiena bija tēmas “Kultūra” 
diena, kad visi mācījās par Latvijas 
kultūru,  īpaši – par latvju dainām 
un Krišjāni Baronu, piedalījās rado-
šajās darbnīcās Brocēnu tirgus atklā-
šanas laikā, kur veidoja darbus no 

polimērmāla, gatavoja vārpu rotāju-
mus, tina dziju saulītes, rotāja koka 
kaklarotas, izveidoja dzijas lellītes – 
piekariņus, iededzināja vārdus un 
rakstus koka nozīmītēs. Pēc tam bēr-
ni gatavoja salātus, tos skaisti nofor-
mējot, meklēja un mācījās no galvas 
tautasdziesmas, un katrs izveidoja 
savu tautasdziesmu grāmatu, kuru 
rotāja dekupāžas tehnikā.

 Dabas tēmai bija veltīta ceturt-
diena, kad nodarbību dalībnieki 
mācījās par Latvijas dabu un īpaši - 
par ārstniecības augiem. Bija ārst-
niecības augu atpazīšanas konkurss, 
pēc tam komandas zīmēja un vei-
doja reklāmu vienam izvēlētajam 
augam, šuva un apgleznoja maisi-
ņus tējām, stādīja ozolus, vārīja 
melleņu ievārījumu un cepa pankū-
kas, iepazina orientēšanās sporta 
pamatus sacensībās laukā.

Kopīgo nodarbību  noslēgumā – 
piektdienā  - visu uzmanību saistīja 
tēma “Piemiņa”, kad jaunie brocē-
nieši mācījās par Latvijas atbrīvoša-
nas sākumu 1919.gadā un apmeklē-
ja ar to saistītas vietas Kurzemē – 
Rudbāržu muižu, kurā atradās Kal-
paka bataljona štābs, Lēnas, kur 
notika Ventas forsēšana un Latvijas 
atbrīvošanas sākums 1919.gada 3.
martā, kā arī Oskara Kalpaka mu-
zeju un piemiņas vietu Airītes, kur 
1919.gada 6.martā krita pulkvedis 
Oskars Kalpaks. Pie Oskara Kalpa-
ka muzeja notika nodarbību noslē-
gums – gan ar sportiskām aktivitā-
tēm, gan radošu darbošanos, gan 
pārgājienu uz Airītes staciju un 
nakts trasīti noslēgumā. Bija ko-
mandas uzdevums ar aizsietām 
acīm, bumbas mešana, pilsētu mek-
lēšana Latvijas kartē, lēkšana ar 
maisu, līšana caur lielo zirnekļa tīk-
lu, stafete ar skriešanu lielajos zāba-
kos, lēkšanu pa riepām, šļūkšanu pa 
ūdens plēvi; šaušana ar loku, dzim-
tas koka zīmēšana, maisiņu apdru-
ka, siena mājas gariņu darināšana, 
laimes pakavu rotāšana, Spēka vār-
du iededzināšana. Un vēl spoku 
stāsti pie ugunskura un zvaigžņu 
lietus noslēgumā!

Katrs dalībnieks saņēma apliecī-

bu par piedalīšanos, dāvanas un 
Brocēnu kladi ar kādu no pašu ra-
dītiem zīmējumiem uz vāka. 

Paldies visiem aktīvajiem dalīb-
niekiem, kuri ar lielu aizrautību 
piedalījās visās nodarbībās un ar 
lielu prieku iepazina mūsu valsti, tā 
mācoties būt īsti Latvijas patrioti! 

Paldies lielajiem Brocēnu maz-
pulka dalībniekiem Velgai Kusinai, 
Raineram Pavāram, Klāvam Zake-
vicam un Avelīnai Mizonei par 
brīvprātīgo darbu! Paldies palīgiem 
– Rūtai Saknei, Valdai Štālei, Ievai 
Stepei, Zigmundam Zaļenko, Ral-
fam Jekavickim! Paldies Brocēnu 
novada jauniešu centram “Kopā”, 
orientēšanās klubam „Saldus”, bēr-
nudārzam „Mūsmājas”, Brocēnu 
novada dārzniecei Lilijai Bleidelei, 
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamat-
skolas direktoram Dzintaram Strau-
tam, Oskara Kalpaka muzejam! 
Paldies Brocēnu novada pašvaldī-
bai par atbalstu! Paldies Agritai 
Rimkus, Irēnai Daukstei, Valentīnai 
Gašpuitei, Sniedzei Birgerei, Rūtai 
Saknei, Ievai Stepei un Dāvim Fol-
bergam par radošo darbnīcu vadī-
šanu Brocēnu tirgus atklāšanā!

Katras dienas noslēgumā bija iz-
vērtējuma aplis, paldies un kompli-
mentu teikšana, bet par visu nedēļā 
piedzīvoto katra komanda savas 
domas rakstīja uz lielajām lapām. 
Tur arī rakstīti mūsu, organizatoru,  
atmiņai labie vārdi: „Ēst gatavošana 
pašiem bija ļoti laba ideja, jo tā va-
rēja gan saliedēties, gan varbūt kāds 
- izcelties ar savām kulinārijas pras-
mēm”, „Uzzināju daudz ko par ar-
miju un ārstniecības augiem.”, „Bija 
patīkami iestādīt koku.”, „Man pati-
ka nakts trase, mūs baidīja, taču pa-
tika!”, „ Patika vērot vilcienu.”; „Pa-
tika spoku stāsti.”, „Patika uzdevu-
mi pa grupām.”, „Bija interesanti 
veidot mājas gariņus.”, „Ceram, ka 
nākošreiz viss būs ilgāk!”, „Kad at-
kal būs nodarbības?”.

Brocēnu mazpulka (biedrība 
„Latvijas Mazpulki”) projektu „Lat-
vijas patrioti” finansiāli atbalstīja 
Brocēnu novada pašvaldība.

Latvijas patrioti Brocēnos
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elīna joGuRe, MeDiju un bRīv-

PRātīGā DaRba KooRDinatoRe

“Jaunie novada saimnieki’’ ir 
Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ projekts, kura ietvaros 
astoņos Latvijas novados norisi-
nās diskusijas “Sava novada saim-
nieki”. Šīs ir diskusijas starp maz-
pulcēniem un novadu domju lē-
mumu pieņēmējiem, kā arī ar at-
bildīgajiem jaunatnes jomā. To 
mērķis ir savstarpēja zināšanu 
apmaiņa – kas īsti ir mazpulcēni 
un kā notiek lēmumu pieņemša-
nas process novadu domēs. 

Šogad ir aizritējušas jau četras 
diskusijas: 24.oktobrī -Madonas , 
25.oktobrī -Kārsavas, 31.oktobrī - 
Kandavas un 6.decembrī - Saldus 
novadā.

Diskusiju sākumā mazpulcēni 
prezentēja savas iepriekš sagatavo-
tās prezentācijas par padarītajiem 
labajiem darbiem, sasniegumiem, 
kā arī par viņu veiktajām vizītēm 
pie savu novadu uzņēmējiem. Sa-
vukārt lēmumu pieņēmēji jaunie-

šiem detalizēti izklāstīja, kā realitā-
tē notiek lēmumu pieņemšana no-
vada domē, kā tiek sadalīts budžets, 
kā var tikt realizētas viņu idejas. 
Domes pārstāvji minēja vairākus 
piemērus un veiksmes stāstus.

Turpinājumā notika aktīvas dis-
kusijas un grupu darbi par to, kā 
mazpulki varētu palīdzēt attīstīties 
saviem novadiem, un tieši tāpat 
par to, kā novadu domes varētu at-
balstīt sava novada mazpulkus.

 Lai palīdzētu saviem novadiem, 
diskusiju dalībnieki ierosināja 
mazpulcēniem vēl vairāk iesaistī-
ties savu novadu sakopšanas dar-
bos, piedalīties labdarības akcijās, 
popularizēt savus novadus Latvijā 
un ārpus tās, kā arī veicināt veselī-
gu dzīvesveidu savos novados. 

Savukārt, lai palīdzētu mazpul-
kiem, diskusiju dalībnieki ierosi-
nāja nodrošināt lielāku atbalstu no 
domēm, veidot izbraukumus uz 
novadu skolām, kurās popularizē-
tu mazpulkus, kā arī veidot maz-
pulcēniem pieredzes gūšanu pie 
novadu uzņēmējiem.

Jaunie novada saimnieki

Apkopojot diskusiju rezultātus, 
varēja secināt, ka šīs diskusijas 
sniedza lielāku izpratni visām ie-
saistītajām pusēm par to darbību 
ikdienā, kā arī gada griezumā. Visi 
iesaistītie lēmumu pieņēmēji un 
atbildīgie jaunatnes jomā atzina, 

ka viņiem ir patiess prieks par to, 
cik apņēmīgi un aktīvi jaunieši aug 
viņu novados. Lēmumu pieņēmēji 
mudināja jauniešus turpināt iesāk-
to un kļūt vēl redzamākiem ar sa-
viem labajiem darbiem.  Mazpul-
cēni atzina, ka šajās diskusijās piln-

veidoja savas prezentācijas pras-
mes, iepazina vietējos uzņēmējus , 
veidojās priekštats, kas ir uzņēmēj-
darbība un uzzināja daudz jauna 
par novadu domes darbu, kā arī 
par lēmumu pieņemšanas procesu 
novados.

Diskusijas “Jaunie novada saimnieki’’ dalībnieki Kandavā.

saManta auGuceviča,  DauGMa-

les MazPulKa „DziRKstelīte” 

Dalībniece

Aizraujoši un interesanti tika 
pavadītas dienas pasākumā „Lat-
viešu karavīrs laikmetu griežos” 
Jaunjelgavā. Mums patika, ka šajā 
pasākuma piedalījās Sēlijas nova-
du jaunieši, jaunsargi,  skauti, gai-

das un mazpulcēni.
Interesanta bija orientēšanās ar 

kontrolpunktiem pilsētā.   
 Liels prieks, ka mūsu Rodrigo 
un Raivo Lūšu komanda ieguva 3.
vietu un vērtīgas balvas.                                                                                                                               
Tuvāk apskatījām kara tehniku, iz-
mēģinājām šaut ar ložmetēju. Tas 
nemaz nav tik  viegli.                                                                   
  Interesantas bija sarunas ar ģe-

nerāļiem un starptautisko  misiju 
dalībniekiem. Varējām uzdot jau-
tājumus par Bruņotajiem Spēkiem 
un izmēģināt viņu ekipējumu.  
    Mūs visus iepriecināja skaistais 
Jaunjelgavas jauniešu koncerts.                                                                                               
Pasākums noslēdzās ar  neaizmirs-
tamu lāpu gājienu un Lāčplēša ka-
ra ordeņa kavalieriem veltītās pie-
miņas stēlas atklāšanu.

Aizraujoši  
mirkļi Jaunjelgavā

  Latvijas karavīrs laikmetu griežos
elīna joGuRe, MeDiju un bRīvPRātī-

Gā DaRba KooRDinatoRe

2. un 3. novembrī Jaunjelgavā 
notika tradicionālais militāri pat-
riotiskais pasākums «Latvijas kara-
vīrs laikmetu griežos», kuru  rīkoja 
Jaunjelgavas novada dome, Sēlijas 
novadu apvienība, biedrība «Latvi-
jas ģenerāļu klubs», Jaunsardzes un 
informācijas centrs sadarbībā ar 
akciju sabiedrību «Latvijas valsts 
meži», to  atbalstīja Aizsardzības 
ministrija un Nacionālie bruņotie 
spēki.  

Pasākumā pulcējās vairāk nekā 
300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem 
no dažādām Latvijas jaunatnes or-
ganizācijām: Jaunsardzes, biedrības 
«Latvijas Mazpulki», biedrības 
«Latvijas Skautu un gaidu centrālā 
organizācija», kā arī Sēlijas novadu 

skolu jaunieši. Pasākuma mērķis ir 
Latvijas jaunatnes saliedēšana, jau-
niešu valstiskā un patriotiskā au-
dzināšana.   
  Mazpulkus pārstāvēja Bārbeles, 
477.Nautrēnu, 307. Džūkstes,  Val-
demārpils , 867. Ilzenes, Sējas maz-
pulks un Daugmales mazpulks 
‘’Dzirkstelīte’’.     

2. novembrī jaunieši tikās sa-
draudzības pasākumā Jaunjelgavas 
vidusskolā pie skautu ugunskura. 
  3. novembrī no rīta jauniešu or-
ganizācijām norisinājās orientēša-
nās sacensības ar kontrolpunktiem 
Jaunjelgavas centra kultūrvēsturis-
kajās un nozīmīgākajās vietās. Sa-
vukārt Sēlijas novada skolās notika  
Latvijas ģenerāļu kluba pārstāvju 
tikšanās ar skolu jaunatni.   
    Jauniešiem  bija iespēja apskatīt 
Nacionālo bruņoto spēku ieroču 

un ekipējuma izstādi, savukārt NBS 
Štāba bataljona Godasardzes rotas 
karavīri demonstrēja defilē prog-
rammu. Vēlāk Jaunjelgavas kultū-
ras namā norisinājās diskusijas ar 
biedrības «Latvijas ģenerāļu klubs» 
pārstāvjiem, sarunas ar karavīriem 
par viņu ikdienu starptautiskajās 
operācijās. Tika apbalvoti  projek-
tu konkursa «Dzimis Sēlijā. Sēlijas 
novadu patriotiem pa pēdām», 
orientēšanās sacensību, «Latvijas 
ģenerāļu kluba» un Sēlijas novada 
ceļojošā kausa izcīņas uzvarētāji. 
Sarīkojumu noslēdza Jaunjelgavas 
novada bērnu un jauniešu māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu 
svētku koncerts «Būt laimīgam Sē-
lijā…».   

Divu dienu norises  noslēdzās ar 
svinīgu lāpu gājienu uz Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieriem izveidoto 

piemiņas vietu Daugavas malā, kur 
tika atklāta Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem veltītā piemiņas stēla.  
«Latvijas ģenerāļu kluba» pārstāvji 

kopā ar Jaunjelgavas novada domes 
vadību, skolu jaunatni un jaunatnes 
organizācijām iestādīja piemiņas 
kokus.
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zina suhaMetova

Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei, Salienas vidusskolas 
skolotāji, skolēni , arī mazpulcēni, 
apceļo Latviju, piedalās dažādos 
patriotiskos pasākumos, lai labāk 
iepazītu mūsu zemi, tās vēstures, 
kultūras un dabas bagātības.

Rudens diena Rīgā
Septembrī 44 skolēni, mazpulcē-

ni un četri skolotāji apmeklēja mū-
su valsts galvaspilsētu Rīgu. Gide 
mums pastāstīja par Rīgas vecpilsē-
tu un parādīja nozīmīgākos vēstures 
un jūgendstila arhitektūras objek-
tus. Rīga taču ir iekļauta UNESCO 
kultūras mantojuma sarakstā! Mēs 
apmeklējām Kara muzeju un ap-
skatījām muzeja ekspozīcijas. 
 Rīgas zoodārzs labprāt piedāvā 
apskatīt savu dzīvnieku pasauli: 
Galapagu bruņrupučus, lauvas, tī-
ģerus, tropu māju ar dažādiem 

dzīvniekiem – vardēm, ķirzakām, 
krokodiliem.  

Mācību gada laikā mēs aktīvi 
piedalījāmies makulatūras vākša-
nā, tāpēc zoodārza biļete mums 
izmaksāja tikai 2 eiro.  
  Mums ļoti patika arī pieminek-
lis “Brēmenes muzikanti”- ēzeļa, 
suņa, kaķa un gaiļa tēli no brāļu 
Grimmu pasakas. 

Pie  “saules puķes“ 
Demenē
    Daugavpils novada Demenes pa-
gastā atrodas ”Saules puķe”. Tā ir 
viena no tēlnieka Viļņa Titāna da-
rinātajām skulptūrām  grupā “Lat-
vija Saules zīmē”. Pavisam tēlnieks 
izveidojis četras granīta zīmes Lat-
vijas tālākajos ģeogrāfiskajos 
punktos (1999).      
    9. novembrī Salienas vidusskolas 
mazpulcēni apmeklēja mūsu valsts 
dienvidu  galējo punktu – piemi-
ņas zīmi „Saules puķe”. Mājās mēs 

ieradāmies mazliet nosaluši, bet ar 
jaukām, vērtīgām zināšanām.

lāčplēša dienā
Šogad jau piekto reizi Daugav-

pilī, atzīmējot Lāčplēša dienu, pie-
minot Latvijas armijas uzvaru pār 
Bermonta karaspēku, 11.novembrī 
notika lāpu gājiens. Tā organizato-
ri atzīst, ka ar katru gadu gājiena 
dalībnieku skaits pieaug, tāpēc ir 
vajadzīga brīvprātīgo palīdzība. 
  Lāpu gājiens sākās no Daugav-
pils Universitātes korpusa Parādes 
ielā 1, virzījās pa Daugavas, Saules, 
Muzeja, Lāčplēša, Mihoelsa, Rīgas 
ielu līdz Vienības laukumam. Gā-
jiens norisinājās patriotisko latvie-
šu dziesmu pavadībā, tā nodroši-
nāšanai vairākās pilsētas vietās bija 
uzstādīti skaļruņi.  

Ļoti garajā lāpnešu kolonnā bija 
pārstāvēta gan Daugavpils, gan 
Daugavpils novada pašvaldība, pa-
gasti,  zemessargi, robežsargi, jaun-

Ejam pretī Latvijas simtgadei

sargi, policija, kultūras, pašvaldības 
un valsts iestādes, izglītības iestā-
des un studenti. Arī Salienas vidus-
skolēni un mazpulcēni aktīvi pie-
dalījās gājienā. Lāpu gājiens noslē-

dzās Vienības laukumā, kur no lā-
pām un svecītēm tika izveidota 
izgaismota Latvijas kontūra.  
    Piedzīvotais vairoja patriotis-
ma sajūtu sirdī.

anna KRilova, 104.DaGDas MazPul-

Ka vaDītāja 

2012. gadā Latvijas Valsts prezi-
dents  Andris Bērziņš iedibināja 
tradīciju ik rudeni rīkot konkursu 
„Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijai dzimšanas dienā”, kurā tiek 
aicināti piedalīties ikviens no 5.- 
12.klašu skolēniem, uzrakstot eseju 
vai nofilmējot video uzrunu, kuru  
18.novembrī viņš teiktu pie Brīvī-
bas pieminekļa, ja būtu Valsts pre-
zidents.     
  Arī šis gads nav izņēmums, un 
konkursa gala rezultāts apliecina, 
ka tas ir ļoti populārs, jo tika iesūtī-
ti 295 darbi. Tos izvērtēja žūrija, iz-
vēloties labākos, kuriem tika izsūtīti 
ielūgumi ar Prezidenta aicinājumu 
uz konkursa noslēgumu. No Dag-
das vidusskolas  mazpulka konkur-
sā piedalījās trīs grupu darbi, kas 
saņēma augstu vērtējumu, tāpēc uz 
pasākumu devās astoņi skolēni un 
viņu aicinātie skolotāji. Pēc noliku-
ma laureātos tiek tikai desmit, tāpēc 
līdz pirmspēdējai dienai saglabājās 
intriga. Katrs veidotais darbs ir 

unikāls. Airita Olehnoviča, Daniela 
Čapkeviča un Kristīne Vinokurova 
jau trešo gadu tika labāko sarakstā. 
Patīkami pārsteidz meiteņu pozīci-
ja, radošā pieeja, prasme izvēlēties 
pareizos vārdus un izmantot uzru-
nas sagatavošanā nozīmīgus faktus.  
  Pirmo, bet noteikti ne pēdējo 
reizi konkursā piedalījās Elīna St-
aģe, Agate Krilova un Poļina Smo-
ļaņinova. Viņu tēlaini raksturotā 
Latvija, tās novadi un vērtības uz-
runāja arī komisiju. “Katram no 
mums sirdī kvēlo liesmiņa, vārdā 
patriotisms, kas nācis no senčiem, 
no paaudzes paaudzē. Tik stipra 
liesma nekad nenodzisīs un vien-
mēr būs mums līdzās,” teica šīs 
meitenes savā uzrunā.   
  Laureāti konkursā var būt tikai 
desmit, un šogad starp tiem ir dag-
dānieši Raivis Olehnovičs un Er-
nests Krilovs. Jauniešus vieno kopī-
gas intereses – sports, mazpulki, 
jaunsardze, tautas dejas, dažādas 
sabiedriskās aktivitātes. Idejas uz-
runai viņi smēlās no ikdienas noti-
kumiem, balstījās uz novērojumiem 
un izjūtām, kā svarīgāko Latvijas 

bagātību uzskatot cilvēku, līdz ar to 
-  arī tautu.    
    2013. gadā, Aglonas svētku vigī-
lijas dievkalpojumā jaunieši sa-
klausīja arhibīskapa Zbigņeva 
Stankeviča aicinājumu atteikties no 
galvenajiem grēkiem – mantkārī-
bas, varaskāres un baudkāres, un, 
vienojoties tūkstošiem cilvēku,  iz-
juta tautas spēku kopīgā lūgšanā,  
savās rokās sajuta plīvojoša karoga 
smagumu un spēku.  Kad Rīgas pilī 
tika nosaukti laureātu vidū, Raivis 
ar Ernestu sajuta spēcīgo preziden-
ta Raimonda Vējoņa rokas spiedie-
nu.       

Pēc svinīgās daļas sekoja ekskur-
sija pa Rīgas pili un konference 
„Valsts prezidenta institūcijai – 95”, 
kad vienkopus redzējām un dzirdē-
jām četrus Valsts prezidentus. Tā 
bija īpaša Latvijas vēstures stunda.  
  Konkursa dalībnieku skaits lieci-
na, ka bērni un jaunieši nav vienal-
dzīgi, ir īsteni savas dzimtenes pat-
rioti. Šeit vietā ir ar optimismu 
paustā Raivja un Ernesta doma: 
  “Lai līst lietus, pārplūst lauki, lat-
vietis ir sīksts un ieaudzis zemē kā 

Uzdrīkstēties un pamēģināt! Sanāca!

simtgadīgs ozols, jo saprot, ka lietus 
kādreiz beigsies un atkal spīdēs 
saule. Un tad mēs atkal vienosimies 
kopējā dziesmā un dejā, stāstot par 
savu tautu, par savu valsti, par savu 
Latviju!”   

Mēs lepojamies ar saviem maz-

pulcēniem, kas prot saskatīt un no-
vērtēt dzimtās vietas nozīmi, senču 
mantojumu, seko līdzi Latvijas un 
latviešu dzīvei un, galvenais, uzdro-
šinās! Un vienojamies kopīgā ap-
sveikumā: saules mūžu Latvijai un 
latviešu tautai!  

Konkursa  „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā” 
laureāti Raivis Olehnovičs un Ernests Krilovs kopā ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni un mazpulka vadītāju Annu Krilovu.
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silvija DoRŠa, laiKRaKsta  

“MazPulKs“ ReDaKtoRe
 
Čaklos darbos, jaunu zināšanu 

un prasmju apguvē, aizrautīgos 
piedzīvojumos aizvadīts 2017. 
gads. Projektu īstenotāji, maz-
pulku vadītāji, Rīgas Klubiņš, 
daudzi mazpulku darbu atbalsto-
šu novadu domju, firmu un iestā-
žu dažādu nozaru speciālisti ti-
kušies trīs Latvijas Mazpulku 
Rudens forumos - Salaspilī, Bal-
tinavā un Aizputē.

 Kā aizvien, notika tradicionālie 
mazpulku ražojumu tirdziņi un 
visnopietnākais darbs - īstenoto 
projektu prezentācija. Tika godi-
nātas un ar augļu kociņu stādiem, 
kuru iegādi sponsorējuši Amerikas 
latvieši, apbalvotas ģimenes un 
līdzcilvēki, kuri īpaši atbalstījuši 
mazpulcēnu darbu.

Visos šīrudens forumos dalīb-
nieki iesaistījās projektā “60 ele-
menti Tavā kabatā” izglītoto jauno 
vides līderu vadītās aizraujošajās 
darbnīcās “Sajūti 60 elementus sa-
vā kabatā!”, radošo darbu izstādē  
“Mana telefona stāsts”. 

Kā aizvien, visu forumu sagata-
vošanā un norisē nenovērtējami 
lielu darbu un sirdsdegsmi ieguldī-
jis Rīgas Klubiņš. Mīlestības un at-

zinības pilns mazpulcēnu un vadī-
tāju PALDIES visiem jauniešiem!

 Par visu aktivitāšu raitu norisi 
rūpējās forumu atbildīgās koordi-
natores - Randa Medne Salaspilī, 
Marita Kušnire Baltinavā, Indra 
Zvirbule Aizputē, kā arī vietējās at-
balsta komandas. Nevar pārvērtēt 
rūpes, ko par mazpulcēniem izrā-
da skolas un citas iestādes, uzņe-
mot forumu dalībniekus. Tāpat 
svarīgs ir ikvienas pašvaldības, da-
žādu speciālistu atbalsts. Katrā re-
ģionālajā rudens saietā notika arī 
savas, īpašas aktivitātes, kuras īste-
not var tikai ar plašu sabiedrības 
atbalstu.  

Visiem, kas sarūpēja šos mūsu 
darba svētkus, ir pateicīgi forumu 
dalībnieki! 

SALASPILĪ 
Salaspilī mazpulcēnus gaidīja  

Salaspils Nacionālajā botāniskajā 
dārzā. Foruma dienā šeit notika 
gan lielais tradicionālais dārzkopju 
un mājražotāju rudens tirgus, gan 
mazpulcēnu ražojumu tirdziņš.  
Bija skaista iespēja iepazīt šo īpašo 
vietu. Bērni un jaunieši pēc tirgo-
šanās devās izziņas takā pa botā-
nisko dārzu, veicot arī interesantus 
uzdevumus, bet vadītāji un vecāki 
dārzu aplūkoja gida pavadībā. 

Salaspils 2. vidusskolā notika 
projektu prezentācija, jau minētās 
projekta “60 elementi Tavā kabatā” 
aktivitātes, kā arī izzinošas nodar-
bības par mežu pētniecību kopā ar 
Mežzinātnes institūta  “Silava“ spe-
ciālistiem. Vadītājus un vecākus 
Latvijas Mazpulku atbildīgā sekre-
tāre Ilze Jukņēviča iepazīstināja ar 
dažādos mazpulku īstenotos vides 
izglītības projektos gūtajām atzi-
ņām, izveidotiem un darbā izman-
tojamiem metodiskiem materiā-
liem. Noslēgumā visus pamatīgi 
uzjautrināja improvizācijas teātris 
SPIEDIENS.

BALTINAVĀ
Baltinavā savukārt foruma da-

lībnieki vispirms pulcējās uz foru-
ma atklāšanu kultūras namā. Šeit 
lauku labumu tirdziņš mazpulcē-
niem notika kopā ar vietējiem māj-
ražotājiem. Kultūras namā noritēja 
arī darbnīcas “Sajūti 60 elementus 
savā kabatā!”. Savukārt radošo dar-
bu izstāde  “Mana telefons stāsts“, 
projektu aizstāvēšana un izzinošās 
aktivitātes risinājās Baltinavas vi-
dusskolā. Aizraujoša bija mazpul-
cēnu tikšanās ar Pudinavas robež-
kontroles punkta robežsargiem un 
kinologiem. Bērniem, īpaši pui-
kām, ļoti patika iespēja pavizinā-

Aizvadīts bagāts darba gads

ties ar robežsargu tehniku. Pēc ap-
balvošanas ceremonijas visus gai-
dīja tusiņš ar “Undknown Artist“ 
solistu Māri.

AIZPUTĒ
Aizputes forumā kā mazpulcēni, 

tā vadītāji piedzīvoja daudz intere-
santa, arī  īpaši viņiem sagatavotus, 
patīkamus pārsteigumus. 

No rīta mazpulcēni tirgojās īs-
tajā Aizputes tirgus laukumā, un 
tirgošanās tiešām izdevās. Par pir-
cēju uzmanību  atraktīvi rūpējās 
Aizputes mazpulcēni, un aizput-
nieki žēlojās, kāpēc šis tirdziņš tik 
ātri beidzas. Taču mazpulcēnus jau 
gaidīja foruma atklāšana Aizputes 
vidusskolas zālē. Lai visi redz, kuri 
mazpulki forumā piedalās, no kat-
ra mazpulka pa pārstāvim tika ai-
cināti priekšā, iesaistīti  rudenīga 
dekora veidošanā no kļavu lapām 
un mazpulku himnas dziedāšanā. 
Līdztekus projektu prezentācijai 
notika ne vien projekta “60 ele-

menti Tavā kabatā” aktivitātes. 
Vairākās radošās darbnīcās tapa 
dāvaniņas: dekupētas sveces maz-
pulku vadītājām, “Brīnumu kastī-
tes“  Rīgas Klubiņa jauniešiem un 
telefonu turētāji sev pašiem! Tie, 
kam prezentācijas beidzās ātrāk, 
varēja  piedalīties jautrā un intere-
santā uzdevumā uz “bezgalīga” ta-
petes ruļļa. Lai palīdzētu atiet no 
pārdzīvotā prezentāciju  satrauku-
ma, sportiskas atrakcijas mazpul-
cēniem sagādāja firma  “Ūdens-
putni“. 

Arī vadītājiem un vecākiem 
laiks bija piepildīts: Aizputes sko-
las teātra izrāde, tikšanās ar ma-
sieri un fizioterapeiti, Brumsonu 
mājas daiļdārza apmeklējums. 
Grupa vadītāju dienas gaitā atrada 
brīdi, lai noliktu ziedus bijušās ko-
lēģes Silvijas Neiburgas atdusas 
vietā.

Pirms pārkāpjam Jaunā, 2018.
gada slieksni, atskatīsimies uz šo-
gad paveiktā darba pūru!
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viDzeMes, zeMGales, latGales 
                             MazPulKu PRojeKtu FoRuMs          

7. oKtobRī, salasPilī

ābeļu mazpulks
1. vieta - Raivo Stūrmanis, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
2. vieta - Luīze Lāčplēse, Garšaugu valstībā
196. bejas mazpulks
1. vieta - Tīna Sloģe, Tomāti
2. vieta - Kristers Zābaks, Graudaugi Latvijai
Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte”
3.vieta - Oto Lūsis, Graudaugu pētījums
3. vieta - Līva Liepa, Meža stāsti
Atzinība- Samanta Auguceviča, Manas 100 tautasdziesmas
307. Džūkstes mazpulks
2. vieta- Enija Krauja, Anna Sīpola,Džūkstes iepazīšana
126. ēveles mazpulks
1. vieta - Ronija Bodniece, Ievārījumi
3. vieta - Aivis Kalniņš, Asie pipari
jaunpils - viesatu mazpulks
Atzinība- Ieva Rūsiņa, Mans mīļdzīvnieks papagailis
504. jersikas mazpulks
3. vieta- Renārs Purviņš, Šalotes sīpoli
jēkabpils bjc mazpulks
1. vieta- Valters Verečinskis, Čika un augļu dienu gurķi
239. Kārķu mazpulks
3. vieta- Gabriela Mieze, Mans ozoliņš Latvijas simtgadei
Atzinība- Krista Anšanova, Manas 100 tautasdziesmas
60. Krustpils mazpulks
Atzinība - Sjuzanna Sileviča, Latvijas karavīrs laikmetu 
griežos
Atzinība - Dzinta Prodniece, Latvijas karavīrs laikmetu grie-
žos
liepupes mazpulks
1.vieta- Anna Ķirse, Truši
2. vieta- Haralds Krastiņš, Truši
Atzinība- Marta Vizule, Truši
limbažu sākumskolas mazpulks 
1. vieta- Melisa Miķelsone, Manas aitiņas
279. līvānu mazpulks
1. vieta- Skaidris Skutelis, Dubnas upes ūdens kvalitāte
2. vieta- Jānis Āris Vindulis, Mežs
1057. Rožupes mazpulks 
Atzinība- Daniela Lisicka, Tomātu audzēšana
sējas mazpulks
2. vieta- Liena Smirnova, Mans dzimtas koks
strautiņu mazpulks
3. vieta - Laila Ludviga, Lilijas
Atzinība - Arta Līga Sopule, Manas 100 tautas dziesmas
50. sunākstes mazpulks
3. vieta- Matīss Brūklens, Ziedošais mūris
748. sūnu mazpulks
2. vieta - Linda Ozoliņa, Suņu šķirne: laikas
2. vieta - Una Kivleniece, Viengadīgās dārza puķes
3. vieta - Paula Bizauska, Gurķu audzēšana
Atzinība - Rēzija Kalniņa, Petūnijas
Atzinība - Krisatiāna Kurša, Tulpes
taurenes pamatskolas “taurenīši”
1. vieta - Sintija Auza, Mans mīļais trusis
Atzinība- Edgars Rumba, Mans vismīļākais trusis
632. tumes mazpulks
1. vieta - Daiga Kroņkalne, Dālijas
11. valkas mazpulks 
1. vieta - Sāra Dorše, Matejs Doršs, Spārnotie draugi
1. vieta - Kristjans Auniņš, Ziepju pagatavošana
Atzinība- Arnita Eglīte, Marta Lāne, Puķu dobe Latvijas simt-
gadei pie  BJc “Mice”

36. viesītes mazpulks
Atzinība - Gustavs Šēnbergs, Holšteinas šķirnes lopi
Atzinība - Klinta Narkevičina, Linda Luksteniece, Liliju stādī-
jumi 100gades puķu dobē Viesītes pilsētā
367. vijciema mazpulks
1. vieta - Sabīne Lotiņa, Biešu pulveris
2. vieta-Aleksis Beikmanis, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
2. vieta - Marks Ragže, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
29. ziemeru mazpulks
2. vieta - Evelīna cīrule, Manas 100 tautas dziesmas
2. vieta - Dāvids Paulovičs, Šalotes sīpoli biznesam
2. vieta - Sabīne Kokoreviča, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
3. vieta - Ralfs Voropajevs, Manas 100 tautas dziesmas

latGales, viDzeMes MazPulKu PRojeKtu FoRuMs 
14. oKtobRī, baltinavā

baltinavas vidusskolas mazpulks
3. vieta - Agrita Luīze Kušnire, Novada lepnums – prāvests 
Staņislavs Prikulis
104. Dagdas mazpulks
2. vieta - Liāna Vrubļevska, Šalotes sīpoli biznesam
2. vieta - Agate Krilova, Ozolu taka
Atzinība - Jolanta Vrubļevska, Krāsu salikumi Dagdas novada 
folkloras kopu tautastērpos
132. Kalupes mazpulks
2. vieta- Amanda Aļeksejeva, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
Atzinība - Roberts Osipovs, Gurķi
Krāslavas pamatskolas mazpulks
Atzinība - Laura Kurpenika, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
470. Krāslavas valsts ģimnāzijas mazpulks
1. vieta- Antra Umbraško, Zemenes
3. vieta-Olga Kurakina, Ārstniecības augi
116. neretas mazpulks
Atzinība - Sandris Kalniņš, No sēklas līdz ziedam
Atzinība - Elīna Regūte, No sēklas līdz ziedam
117. Ļaudonas mazpulks
2. vieta - Ilze Pīpkalēja, Apelsīns
Atzinība - Niklāvs Veikšāns, Traktori manā saimniecībā
662. liezēres mazpulks
1. vieta - Dāvis Rudzons, Sīpoli
1. vieta - Sintija Briede, Zemenes
1. vieta - Māra Madara Imša, Sīpoli
2. vieta - Terēze Stepiņa, Saulespuķes
3. vieta - Signe Lāsma Strazdiņa, Samtenes
Mežvidu mazpulks “cielaviņa” 
Atzinība- Kristofers Kairišs, Manas 100 tautas dziesmas
477. nautrēnu mazpulks
1. vieta - Laima Grišule, Ārstnieciskie augi
1. vieta - Rūta Vonoga, Manas 100 tautas dziesmas
1. vieta - Viktors Drozdovs, Sīpolu salīdzināšana
2. vieta - Sofija Sjakste, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
3. vieta - Rinalds Ludboržs, Meža stāsti gada ritumā
3. vieta - Sintija Gutāne, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
Atzinība - Reinis Grīnfelds, Graudaugi Latvijai
Atzinība - Diāna Ivanova, Rāmīšu gatavošana
Priežmalas mazpulks
Atzinība - Patrīcija Reščenko, Manas 100 tautas dziesmas
Rekavas vidusskolas mazpulks
2. vieta - Jurģis Milakins, Ķīmijas laboratorija esošo vienkāršo 
vielu reakcijas ar ūdeni 
3. vieta - Loreta Šakina, Mīļā istabas puķe - pelargonija
Rēzeknes mazpulks “taurenītis”
2. vieta - Karīna Runge, 100 tautasdziesmas Latvijai
Rēzeknes sākumskolas mazpulks “Asniņi”
2. vieta - Ričards cakuls, Šalotes sīpoli biznesam -Sīpolu 
dārzs

3. vieta - Kintija Vēvere, Manas 100 tautasdziesmas Latvijai
252. Rugāju mazpulks
1. vieta - Dārta Stivriņa, Dita Stivriņa, Arnita Garā, Baigais gads
518. salnavas mazpulks
1. vieta - Marija Skangale, Ārstniecības augi
2. vieta - Agnese Skangale, Garšaugi

KuRzeMes, zeMGales MazPulKu PRojeKtu FoRuMs                          
21. oKtobRī, aizPutē

aizupes mazpulks “ekopēdiņas”
1. vieta - Ričards Grasis, Graudaugi Latvijai-mieži
1. vieta - Eva Petzāle, Kabaču audzēšana
2. vieta - Gustavs Zeidmanis, Šalotes sīpoli biznesam
3. vieta - Kitija Ķibilda, Šalotes sīpoli biznesam
485. annenieku mazpulks
3. vieta - Una Roze Grūbe, Mani truši
auces mazpulks 
2. vieta - Kaspars Stalidzāns, Koka svečturis
Atzinība - Katrīna Bane, Krāsainie burkāni
bikstu mazpulks
3. vieta - Tomass Endrju Lismanis, Tomātu audzēšana
Atzinība- Markuss Daniels Lismanis, Lufu audzēšana
blīdenes mazpulks 
3. vieta - Elīna Kaļinka, Ķirbji 
Atzinība - Atis Ķempelis, Ķirbji
Atzinība - Viesturs Venendiktovs, Ķirbis
brocēnu mazpulks
1. vieta - Klāvs Zakevics, Rainers Pavārs,Vasaras skola Brocēnos 2017
3. vieta - Velga Kusina, Avelīna Mizone, Pasākumu organizēšana
582. Kapsēdes mazpulks
Atzinība - Agnese Dukatane, Dzimtas koks
114. Krotes mazpulks
1. vieta - Marija Elīna Lācīte, Manas 100 tautasdziesmas
1. vieta - Sindija Mierture, Biohumusa lietošana dārzeņu 
audzēšanā (bietes, sīpoli, gurķi)
2. vieta - Ksenija Kalvāne, Truši
3. vieta - Evelīna Jankevica, Ķirbji
Kursīšu pamatskolas mazpulks “bitīte”
1. vieta - Arta Romane, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
Atzinība - Sabīne circene, Lilijas manā dārzā
lutriņu mazpulks 
2. vieta - Paula Šilberga, Zirņi
3. vieta - Nils Rītiņš, Graudi
Atzinība - Emīls Ansis Romulis, Ķirbis
840. otaņķu mazpulks
2. vieta - Laura Sīkle, ceļš no priežu sēkliņas līdz jaunaudzei
53. Penkules mazpulks 
2. vieta - Gustavs Kārlis Kuģis, Dzērvenes piemājas dārzā
2. vieta -Megija Nordena, Pupiņu audzēšana
staļģenes mazpulks
1. vieta - Evelīna Roze, Graudaugi Latvijai
1. vieta - Alise Ērstiķe, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
2. vieta - Roberts celmiņš, Latviešu karavīrs
2. vieta - Anželika Janoviča, Germans Janovičs, Mārtiņš Zīle, 
Nometne “Vasaras vidū”
3. vieta- Jana Apaļā, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
valdemārpils mazpulks 
1. vieta - Agate Everita Betnere, cālēnu un zoslēna kopšana 
līdz pieaugušam putnam
2. vieta - Artūrs Andrejs Mitenbergs, Trušmīļu skola
Atzinība - Raitis Reinis Kalmans – Kalnmals, Koka paliktņi
599. virgas mazpulks
3. vieta - Maruta Klane, Veselīgie burkāni
Atzinība - Linda Grīsle, Mana puķu dobe
541. zantes mazpulks
1.  vieta - Madara Krūmiņa, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli
1. vieta - Niks Brīvers, Manas bites
Atzinība - Beāte Dišlere, Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli

FORUMU LAUREĀTI 2017
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Rudens forumos tika godinātas 44 ģimenes,  kuras īpaši 
atbalsta mazpulku darbu savā pagastā un skolā. Katra ģi-
mene dāvanā saņēma Pateicības rakstu un  ābelītes stādu. 
stādi  iegādāti par  asv tautiešu saziedotajiem līdzekļiem. 
salasPils FoRuMs
Arnita Ozoliņa, 196. Bejas mazpulks
cīruļu ģimene, 29.Ziemeru mazpulks
Ivita Krevica,196. Bejas mazpulksolas
Inita Jansone, Jānis Greizāns, Taurenes pamatskolas maz-
pulks “Taurenīši”
Jansonu ģimene, Limbažu sākumskolas mazpulks
Kalniņu ģimene, 126. Ēveles mazpulks
Ludvigu ģimene, Strautiņu mazpulks
Lūšu ģimene, Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte”
Ļisicku ģimene, 1055. Rožupes mazpulks
Ozoliņu ģimene, 748. Sūnu mazpulks
 Rižovu ģimene, Sējas mazpulks
Rūšu ģimene, 542. Galgauskas mazpulks
Sniedze Ragže, 367. Vijciema mazpulks

baltinavas FoRuMs
Aina Gutāne, 477. Nautrēnu mazpulks
Arvila Kokorēviča ģimene, Baltinavas vidusskolas mazpulks
Černoglazovu ģimene, 165. Tirzas mazpulks
Diāna Purne,  662. Liezēres mazpulks
Emīlijas Galejas ģimene,  64. Lubānas mazpulks
Inese Martinova un Jānis Šakins, Rekavas vidusskolas mazpulks
Inga Streļča, 124. Pudinavas mazpulks
Krilovu ģimene, 104. Dagdas mazpulks
Kristīne Beinaroviča, 132. Kalupes mazpulks
Lūcija Suveizda, Grāveru mazpulks
Nedušenko ģimene, Rēzeknes mazpulks “Taurenītis”
Sintija cakula, Rēzeknes sākumskolas mazpulks “Asniņi”
Skaidrīte Umbraško, 470. Krāslavas Valsts ģimnāzijas maz-
pulks
Velta Grišule un Zigurds Aveniņš, Mežvidu mazpulks  
“cielaviņa“

aizPutes FoRuMs
Agnese Sīkle, 840. Otaņķu mazpulks
Dukatanu ģimene, 582. Kapsēdes mazpulks
Gaļina Blija, 485. Annenieku mazpulks
Inga Dūdiņa un Sandis Kalmanis – Kalnmals, Valdempārpils mazpulks
Inese Ručiņa, Auces mazpulks
Inese Vasiļevska, Bikstu mazpulks
Kaļinku ģimene, Blīdenes mazpulks
Klanu ģimene,  599. Virgas mazpulks
Kristofera Knapša ģimene. 1013. Aizputes mazpulks
Romaņu ģimene, Kursīšu pamatskolas mazpulks  “Bitīte “
Salenieku ģimene, Valdemārpils mazpulks
Sandra Grauduma, Lutriņu mazpulks
Santa Mame – Petzāle, Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas “
Sarmīte Atvare, 1013. Aizputes mazpulks
Silvija Ķince, Staļģenes mazpulks
Valda Štāle, Brocēnu mazpulks
Vija Strēle, 114. Krotes mazpulks
Zigmunds Zaļenko, Brocēnu mazpulks

2017. gada Mazpulku rudens forumos  
godinātās ģimenes 

Rita lūse, DauGMales  MazPul-

cēnu RoDRiGo, Raivo un oto 

mamma

Mani dēli Rodrigo, Raivo un 
Oto darbojas Daugmales mazpul-
kā „Dzirkstelīte”. Šogad visi čakli 
strādājām pie projekta „Šalotes sī-
poli biznesam”. 

 Tagad, kad darbi beigušies, uz-
devu bērniem jautājumu: „Vai nā-
košgad audzēsim un ravēsim vēl?”  
Viņi atbildēja pārliecinoši, ka jā! 
Tātad tā vēlme darīt ir, un tas, ma-
nuprāt,  ir svarīgākais. 

 Bet par audzēšanu tādos lielos 
daudzumos jādomā  laicīgi, lai vi-
su sagatavotu.  Mūsu mīnuss, ka 
nebija īsti kur žāvēt sīpolus, tāpēc 
ļoti daudz sīpolu ātri sabojājās, 
kamēr tikām līdz nodošanai.  Bet 
kopumā bērniem patika tas, ko vi-
ņi darīja. Kapļi rokā - gāja un ra-
vēja!    

Vēl - daži draugi un radi pirmo 
reizi uzzināja - kas tie tādi mazpul-
cēni! Arī par to  prieks!

 Taču -  vai dabūtu mūsu bērnus 
tā ravēt bietes, kā mēs to savulaik 
darījām, nezinu gan...

Sīpolu biznesa 
mācības

No 8. novembra “Maxima Latvi-
ja” XXX formāta veikalos Rīgā un 
XX formāta veikalā Mārupē ir ie-
spējams iegādāties biedrības “Latvi-
jas Mazpulki” dalībnieku izaudzētos 
šalotes sīpolus.  Jauno ražu “Maxi-
ma Latvija” XXX formāta veikalā 
tirdzniecības centrā “Domina Shop-
ping” mazpulcēni sagaidīja kopā ar 
zemkopības ministru Jāni Dūklavu.

Kopumā piecos “Maxima Latvi-
ja” veikalos šogad nonākusi aptu-
veni 700 kilogramu liela mazpulcē-
nu lolotā šalotes sīpolu raža. To 
audzēšanā iesaistījās 42 bērni no 21 
mazpulka.  Lai arī šie sīpoli ir iz-
mēros nelieli, biedrības “Latvijas 
Mazpulki” padomes priekšsēdētāja 
Randa Ķeņģe apstiprina to īpašo 
garšu un pastāsta: “Pateicoties 
veiksmīgajai sadarbībai, jau vairāk 
nekā 10 gadus mazpulcēniem ir ie-
spēja audzēt dārzeņus lielveika-
liem. Jau vairākkārt esam  audzēju-

Sīpolus var iegādāties “MAXIMA LATVIJA” veikalos
ši pārdošanai sīpolus, taču šogad 
esam izvēlējušies audzēt tieši šalo-
tes sīpolus, ko īpaši iecienījuši pa-
vāri visā pasaulē.” 

Kā norāda R. Ķeņģe, šīs šķirnes  
sīpolus audzēt ir krietni grūtāk ne-
kā parastos, un šovasar, kad laika 
apstākļi  nelutināja, tas bija īpašs 
izaicinājums. Neraugoties uz grūtī-
bām, daudziem bērniem tas tomēr 
ir izdevies.

“Mazpulki ir viens no Latvijas 
lauku nākotnes garantiem, jo pulcē 
savās rindās centīgus lauku bērnus 
un jauniešus, kam ir interese par 
lauksaimniecību. Tieši mazpulki 
jau no agrām dienām laukiem pie-
saista daudz jaunu spēku un iemāca 
lauku darbu pamatus.  Izzinot un 
praksē apgūstot lauku darbus, maz-
pulcēni iepazīst, ka lauksaimniecis-
kā ražošana ir garš atbildīga darba 
process it visos tā posmos. Esmu 
gandarīts par mazpulku, “Baltijas 
dārzeņi” un “Maxima Latvija” veik-
smīgo sadarbību, dodot iespēju 
mazpulcēnu izaudzētos sīpolus pār-

dot veikalos. Šī akcija māca skolē-
niem domāt kā uzņēmējiem,“ uz-
sver Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs.

“Lai arī ko mazpulcēni audzētu, 
mēs vienmēr būsim priecīgi sadar-
boties. Ikvienam ir pazīstama sajū-
ta, kad ieguldītais darbs atmaksājas. 
Tāpēc ceram, ka ikvienam mazpul-
cēnam šodien ir liels gandarījums 
par paveikto,” saka “Maxima Latvi-
ja” valdes loceklis Viktors Troicins.  
Kā zināms, sadarbība ar biedrību 
“Latvijas Mazpulki” sākusies jau 
2008. gadā.

Mazpulcēnu audzēto Šalotes sī-
polu cena veikalos ir 0,75 eirocenti 
(250 g)par iepakojumu. Veikalos to 
pārdošanas laikā ikvienam pircē-
jam ir pieejamas gardu maltīšu re-
ceptes, kurās viena no galvenajām 
sastāvdaļām ir tieši šīs šķirnes  sīpo-
li.

Šalotes sīpoli veikalos piegādāti 
ar sadarbības partnera - kooperatī-
vās sabiedrības “Baltijas Dārzeņi” - 
palīdzību. Sīpoli šogad atceļojuši uz 

Rīgu no Džūkstes, Valdemārpils, 
Rēzeknes, Neretas, Zantes, Ludzas, 
Aizupes, Priežmales, Grāveriem, 
Šķeltovas, Ilzenes, Jaunlutriņiem, 
Mazsalacas, Pildas, Sējas, Upesgrī-
vas, Vijciema, Druvas un Viesītes.                                          
   Kooperatīvās sabiedrības izpild-
direktors Jānis Bušs slavē bērnus un 
jauniešus: “Latvijas Mazpulki no 
pirmās dienas ir mūsu kooperatīva 
ilglaicīgi partneri gluži tāpat kā citi 

mūsu partneri. Šogad gribu uzteikt 
mazpulcēnus par gūto ražu. Tāpat 
arī bērni un jaunieši ir parūpējušies 
par sīpolu īpašo iepakojumu, lai 
produkts būtu atpazīstams un 
skaists.”  Uz katra sīpolu iepakoju-
ma ir atrodams audzētāja vārds, uz-
vārds un vieta, kur sīpoli ir audzēti.

Raksts tapis sadarbībā ar Jāni Be-
seri, “Maxima Latvija” pārstāvi
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liena, sējas MazPulKa Dalīb-

niece

Jau agri pavasarī nolēmu veidot 
mazpulcēna biznesa projektu. Ne-
kad to nebiju darījusi, tāpēc tas 
man bija liels izaicinājums. Maz-
pulcēniem piedāvāja audzēt un pē-
tīt šalotes sīpolus. Par tādiem līdz 
šim neko nebiju dzirdējusi. Sāku 

pētīt internetā informāciju. Nolē-
mu, – tas man der.   
  Sākās sagatavošanās darbi: uz-
raku zemi, apmeklēju semināru 
par sīpolu audzēšanu, saņēmu sēk-
las sīpoliņus un ... biju nedaudz 
vīlusies. Sīpoliņi izskatījās tādi pat 
kā parastie „ģimenes sīpoli”, kā arī 
tie bija nekvalitatīvi.   
  Iestādīju 4,5 kg (no 5kg), atlasot 

labākos. Sīpoliņi auga labi, ļoti 
skaisti ceroja. Dažam sīpoliņam 
pat 9 – 10 galviņas, diemžēl, sīkāki, 
kā gaidīju. Vairākas reizes mēsloju, 
regulāri ravēju un laistīju. Arī no-
vākt izdevās saulainā laikā un pat 
vairākas dienas saulē žāvēt. Izska-
tījās – jā, projekts izdevās! Nosvē-
ru, - pāri par 20 kg. URĀ!  
  Tomēr, kad pēc mēneša vaja-

dzēja nodot, izrādījās, ka daudzi 
sīpoli ir slimi ar pelēko puvi. Rūpī-
gi pētot katru sīpolu, attīrot mizi-
ņas, sasvēru maisiņos, katrā ieliku 
par 2-3 sīpoliem vairāk, jo baidī-
jos, ka kāds vēl varētu sabojāties, 
sīkos atstāju mājā.   
  Man ļoti patika maisiņu nofor-
mējums!    
  Pati kulminācija, protams, bija 

sīpolu ražas nodošana 8.novem-
brī veikalā Maxima XXX, kas at-
rodas Domina centrā. Mūs sveica 
pārstāvji no Maxima un z/s Ezer-
kauliņi, kas bija šī projekta bizne-
sa partneri. Kā balvu par labi pa-
darītu darbu mēs divas stundas 
atpūtāmies boilinga centrā, kur 
izbaudījām neaizmirstamus mir-
kļus.

Mans pirmais biznesa projekts

Ir gandarījums un jaunas ieceres
silvija DoRŠa, laiKRaKsta “ 

MazPulKs” ReDaKtoRe
 
Aizvadīts ražens rudens. Maz-

pulcēni savu veikumu izvērtējuši  
mazpulka vai sava novada  rudens 
darbu skatē,  pēc tam veiksmīgā-
kie devās uz reģionālajiem foru-
miem.

29.septembrī Valkā, BJC “Mice” 
uz novada rudens darbu skati pul-
cējās mazpulku dalībnieki un viņu 
vadītājas no Valkas, Kārķiem un 
Vijciema. 

Pirms skates atklāšanas dalīb-
niekiem bija iespēja noskatīties 
filmiņas par Latvijas Mazpulku 
aktivitātēm. Darba skati atklāja un 
kopā nodziedāt mazpulku himnu 
aicināja  BJC “Mice” izglītības spe-
ciāliste Tija Bērtiņa. Visus sveica 
centra direktore Kristīne Ganiņa.

Projektu prezentācijas trīs gru-
pās izvērtēja Kārķu un Vijciema 
mazpulku vadītājas Ģertrūde 
Ābele un Anita Lotiņa,  avīzes 
“Mazpulks” redaktore Silvija Dor-
ša, Kristīne Ganiņa, lauku konsul-
tante Ilona Krūmiņa un pedagoģe 
Dzintra Auzāne. 

Vijciemieši pievērsušies augko-
pībai.  Marks Ragže un Aleksis 
Beikmanis īstenojuši pētījuma 
prasmes attīstošus projektus “Pē-
tīsim, kā aug Šalotes sīpoli”, bet 
Santa Marija Vīnupe - “Šalotes sī-
poli biznesam”. Sabīne Lotiņa no 
pašas audzētām bietēm gatavojusi 
biešu pulveri  un izmēģinājusi tā 
izmantošanu kulinārijā.  Viktorija 
Lana Hāne īstenojusi projektu 
“Tējas veselībai”.

239.Kārķu mazpulkā aicināju-
mam iesaistīties projektā  “Manas 
100 tautas dziesmas” ar savu pro-
jektu atsaukusies Krista Aršanova, 
bet   Gabriela Mieze  strādājusi pie 
projekta “Mans ozoliņš Latvijas 
simtgadei”.

11.Valkas mazpulka dalībnieku 
vairākums ir jaunāko klašu skolē-
ni,  viņi īstenojuši visdažādāko tē-
mu projektus. Marta Rozīte, Arni-
ta Eglīte, Madlēna Rosolovska, 
Marta Lāne, Paula Emilia Peterse-
na un Beatrise Eglīte kopā strādā-
jušas grupas projektā “Puķu dobe 
Latvijas simtgadei”. Beatrise Eglīte 
izstrādājusi  individuālo projektu 
“Lilijas un atraitnītes”, bet Arnita  
Eglīte - “Latviešu gadskārtas”. 
Marta Lāne īstenojusi projektu 
“Vistas un gailis”, bet Paula Emilia 
Petersena  – “Kazas un āži”. 

Martas Rozītes individuālais  
projekts saucas “Latvijas meža 
draugi”. Emīls Ozols strādājis pie 
projekta “Saulespuķe, ķirbis un 
kukaiņu māja”.  Kristjans Auniņš 
ar lielu rūpību un  interesi īsteno-
jis projektu “Ziepju pagatavošana”.  
11.Valkas mazpulka dalībnieki Sā-
ra, Selīna, Maija, Meinards un 
Matejs Dorši, no kuriem trīs ir 
pirmskolēni,  īstenojuši  grupas 
projektu “Spārnotie draugi”. Tā 
gaitā  izgatavoti putnu būrīši Val-
kas novadpētniecības muzeja par-
kam, pētīti putni, veidoti daudzi 
radoši darbi.  Matejs šogad īsteno-
jis arī savu individuālo, jau trešo  
Asniņa projektu – “Zemenes”, no 
sēkliņām izaudzējot vācu meža 
zemenes. 

Pēc satraukuma pilnās projektu 
prezentēšanas  mazpulcēnus aici-
nāja iestiprināties ar pusdienām.  
Pēc tam   “Mices” pedagoģe Rudī-
te Gromule kopā ar mazpulcē-
niem no  līdzi atvestajiem rudens 
ziediem veidoja glītus pušķus. Ar 
tiem rokās mazpulcēni devās uz 
Lugažu laukumu, kur notika pie-
miņas brīdis pie Kārļa Ulmaņa 
pieminekļa. 11.Valkas mazpulka 
vadītāja Viktorija Maļukova aici-
nāja atcerēties ievērojamo valsts-
vīru, Latvijas Mazpulku organizā-
cijas izveidošanas iniciatoru un  
Virsvadoni Kārli Ulmani, kuram 
šoruden tika atzīmēta 140. dzim-
šanas diena. Mazpulcēni nolika 
ziedus pie pieminekļa.

Atgriežoties Bērnu un jauniešu 
centrā, skates dalībnieki saņēma 
sava šīgada darba novērtējumu. 
Valkas novada BJC “Mice”bija sa-
rūpējis jaukas dāvanas  mazpulcē-
niem, viņu vadītājām un darba 
izvērtētājiem skatē.

 Uz  Vidzemes – Zemgales - 
Latgales forumu 7. oktobrī Salas-
pilī tika izvirzīti visi četri Vijciema 
mazpulka un  abi Kārķu mazpulka 
projektu autori,  no Valkas - pār-
stāvji no abiem grupu projektiem, 
kā arī  individuālo projektu īste-
notāji Beatrise Eglīte, Marta Lāne 
un Kristjans Auniņš.

Jāteic, ka Salaspilī   Valkas no-
vada delegācija jutās lieliski. Bija 
ļoti interesanti iepazīties ar Nacio-
nālo botānisko dārzu. Protams, 
visus jo īpaši apbūra eksotiskie au-
gi Tropu mājā!

Mazpulku tirdziņā piedalījās 
arī mūsu novada mazie tirgotāji. 
Sabīne Lotiņa piedāvāja biešu pul-

Valkas novada mazpulku skates dalībnieki pie K.Ulmaņa pieminekļa.

veri un kēksiņus, Viktorija Lana 
Hāne – zāļu tējas. 11.Valkas maz-
pulka dalībnieki aicināja loterijā 
laimēt istabas puķes, rotaslietas, 
auduma iepirkšanās maisiņus  un 
citas pašu darinātas lietas.

 Salaspils 2. vidusskolā  maz-
pulcēni devās prezentēt savu vei-
kumu, kā arī piedalījās izzinošās 
nodarbībās “60 elementi manā ka-
batā”, aplūkoja telefonu radošo 
darbu izstādi “Mana telefona 
stāsts” un ļāvās improvizācijas te-
ātra SPIEDIENS  izraisītajai sajūs-
mai.

 Un tad jau – ilgi gaidītais gada 
darba vērtējums. Jāsaka godīgi – 
mūs, Valkas novada pārstāvjus, 
ļoti iepriecināja mūsu mazpulcēnu 
sasniegumi. 1.vietu par projekta 
prezentāciju un paveikto darbu  
saņēma Valkas mazpulka dalīb-
nieki Kristjans Auniņš, Matejs un 
Sāra Dorši, vijciemiete Sabīne Lo-
tiņa. Otrā vieta – Markam Ragžem 
un Aleksim Beikmanim no Vijcie-
ma, trešā - Gabrielai Miezei no 
Kārķiem, Atzinība – Kristai Arša-
novai.  Sniedze Ragže no Vijciema 
par  atbalstu sava mazpulcēna un 
mazpulka darbam saņēma dāvanu 
– augļu kociņu. 

 Esam priecīgi par paveikto. Ta-
gad jau rit interesantas ziemas no-
darbības, un drīz būs jāķeras pie 
2018.gada projektiem.

Sāra un Matejs iepazīstina ar grupas projekta  “Spārnotie draugi “radoša-
jiem darbiem.

Vijciema mazpulcēni Sabīne Lotiņa un Viktorija Lana Hāne tirdziņā Salaspilī.
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liDija ozoliņa, 116. neRetas 

MazPulKa vaDītāja

Sākoties mācību gadam, atjau-
nojās intensīvs kopīgais darbs 
mazpulkā. Jāizvērtē vasarā indi-
viduāli paveiktais, jāgatavojas ru-
dens skatei un novada Rudens 
Projektu forumam.

Vispirms mazpulcēni kopā ar 
skolotāju Ritu Trukšu apsekoja 
2016.gada rudenī iestādīto ozolzī-
ļu dobi. Visiem bija liels pārstei-
gums, ieraugot mazos ozoliņus, 
kuru lapas jau sāka dzeltēt. Pava-
sarī, mācību gada noslēgumā ozo-
lu dobe bija klusa un tukša, nebija 
uzdīgusi neviena zīle. Vasaras 
mēnešos noticis liels brīnums, – 
mazie ozoliņi sadīguši, salapojuši 
un paspējuši paaugties, dažs pat 
15 centimetru garumā. Šis maz-
pulka ilgtermiņa grupas projekts 
“No zīles līdz ozolam” akcijā 
“Simtozolu meži simtgadu Latvi-
jai” vēl turpināsies vairākus gadus. 

Pēc dažiem gadiem ozolus varēs 
pārstādīt tiem paredzētās vietās.

Pavasarī Neretas mazie maz-
pulcēni kopā ar dažus gadus ve-
cākiem biedriem, kam pieredze 
dažādu projektu rakstīšanā un 
realizēšanā, sāka īstenot grupas 
projektu “Vasaras puķu stādi ma-
nai skolai”. Nu grupai bija jāķeras 
pie rudens atskaites. Vēl pirms 
salnām skolas dārzā koši ziedēja 
ar mazpulcēnu izaudzētiem stā-
diem piestādītas trīs puķu dobes. 
Mazpulcēni izaudzējuši 90 sam-
teņu, 100 asteru un 95 ciniju stā-
dus. Rēķinot vidējo tirgus cenu - 
15 centus par stādiņu, tie maksātu 
42,75 eiro. Projektu realizēt maz-
pulcēniem palīdzēja R. Trukša, 
vidusskolas administrācija un 
dārzniece. Pieaugušie palīdzēja 
izvēlēties un iegādāties puķu sēk-
las, kūdru.

 Neretas mazpulcēni savai ru-
dens darba skatei pulcējās 3.ok-
tobrī. lai aizstāvētu Šalotes šķir-

Pie skolas –  
puķu un ozolu dobes!

nes sīpolu  pētījuma un arī bizne-
sa projektus, kā arī pašu izvēlētos 
individuālos projektus. Ļoti kvali-
tatīvi Šalotes sīpolu pētījumu vei-
kusi Samanta Bukša. Prezentācijā 
viņa cienāja klātesošos ar sīpolu 
gredzeniem mīklā. Šo recepti 
meitene pati atradusi internetā, 
bet gatavojušas kopā ar mammu. 
Visi atzina Samantas atnesto kā-
rumu par gardu.

Biznesam Šalotes sīpolus au-
dzēja Sintija Gadišķe. Spītējot 
slapjajai vasarai, daļa sīpolu viņas 
dārzā izauguši ļoti lieli. Ražas 
kvalitatīvāko daļu Sintija nodeva 
z/s Ezerkauliņi atbilstoši projekta 
nosacījumiem un līgumam.

Latvijas valsts simtgadei veltīts 
otrs Sintijas projekts - “Manas 100 
tautas dziesmas”,  ko viņa prezen-
tēja Latgales Rudens forumā Bal-
tinavā 14.oktobrī. Uz forumu Bal-
tinavā devās arī Samanta un gru-
pas projekta “Vasaras puķu stādi 
manai skolai” īstenotāji.

sPoDRa PuRviņa

Par to tika spriests arī ikrudens 
projektu izvērtēšanā Ābeļu maz-
pulkā.

 Prieks par tiem mazpulcē-
niem, kuri iemācījušies vasarās 
patstāvīgi strādāt pie mazpulku 
projektiem. Īpaši - par Ābeļu 

mazpulka priekšnieku Raivo 
Stūrmani,  kurš,  kā katru gadu, 
arī šoreiz savu projektu par sīpo-
liem izstrādājis ļoti rūpīgi. Veik-
tie darbiņi un novērojumi ne vien 
pierakstīti, bet arī kvalitatīvi no-
fotografēti. Draugi ar sajūsmu 
degustēja Raivo sīpolu ēdienus. 
Par marinēto sīpolu lietošanu do-

mas nedalījās. Interesanta disku-
sija izvērtās par sīpolu ievārīju-
mu.. Tik īpatnēji garšīgu ievārīju-
mu visi degustēja pirmo reizi un 
nosprieda, ka tas derētu pie dažā-
du veidu gaļas izstrādājumiem 
un kartupeļu pankūkām. 

Projekta vērtētājus pārsteidza 
Luizes garšvielu audzēšanas pro-

jekts. Luize izaudzējusi  čilī pipa-
rus, majorānu,  seleriju, raudeni 
un vēl veselu rindu interesantu 
ēdienu garšas uzlabotāju. 

Ar savu izaudzēto pelargoniju 
ne vien mazpulka dalībniekus, 
bet arī klases biedrus iepazīstinā-
ja Kristiāna. Rūpīgi izaudzējusi 
smaržīgas kumelītes un labi no-

formējusi projektiņu Patrīcija. 
Piedaloties mazpulku forumā 

Salaspilī, Ābeļu čaklo mazpulcē-
nu darbs arī tika augstu novērtēts.  
Raivo Stūrmaņa projekts  “Pētī-
sim, kā aug Šalotes sīpoli“ ieguva 
1.vietu savā grupā, bet Luīzes Lā-
čplēses  “Garšaugu valstībā“ - ot-
ro.

Ābeļos prot strādāt patstāvīgi

Projektu vērtēšanā ieinteresēti visi.Raivo sīpolu ēdienu degustācija ir aizraujoša.
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 Sveicam Āri Brenci ar jauno amatu -  ka Austrumeiropas grupas 
pārstāvi - Rural Youth Europe (Eiropas lauku jauniešu organizācijas)  

valdē ! Lai veicas!
Latvijas Mazpulku padome

zane ŠteinbeRGa

Man bija  iespēja vadīt Mazpul-
ku brīvprātīgos jauniešus jeb Rīgas 
Klubiņu vairāk nekā četrus gadus. 
Sākumā  man tas bija liels izaicinā-
jums – kļūt par brīvprātīgo līderi. 
Bet ar katru kopā radīto un noor-
ganizēto pasākumu  tas kļuva arī 
par fantastisku piedzīvojumu un 
pieredzes krāšanas laiku. Šo gadu 

Laiks Rīgas Klubiņa vadīšanas 
stafeti nodot tālāk!

laikā kopā ar brīvprātīgajiem esam 
uzrakstījuši lielisku stāstu Latvijas 
Mazpulku vēstures lappusēs. 
  Mans stāsts kā Rīgas Klubiņa 
vadītājai nu ir uzrakstīts ,  pienācis 
laiks šim stāstam likt skaistu pun-
ktu, jo priekšā jauns dzīves izaici-
nājums.      
   Man ir patiess prieks, ka Elīna 
Jogure nenobijās un piekrita pār-
ņemt no manis Rīgas Klubiņa va-

dības stafeti. Nu mūsu klubiņš var 
sākt jaunu stāstu kopā ar jauno 
brīvprātīgo līderi – Elīnu.   
  Vēlu Elīnai un brīvprātīgajiem 
kopā paveikt daudz jo daudz labu 
darbu un noturēt dzīvu Rīgas Klu-
biņa mūžīgo optimismu! Lai mums 
visiem izdodas!

 Foto: Elīna (1.rindā pirmā no 
kreisās) pirmo reizi kopbildē kā 
Rīgas Klubiņa līdere.

European Rally – pēc 11 gadiem atkal Latvijā

zane ŠteinbeRGa, MazPulKu 

PRojeKtu un MeDiju KooRDina-

toRe

Pēc 11 gadu pārtraukuma Latvi-
jā  “atgriezās “ Eiropas lauku jau-
niešu salidojums jeb European 
Rally.

 Līgatnes novada konferenču un 
atpūtas kompleksā “Ratnieki” 
biedrība “Latvijas Mazpulki” no 6. 
līdz 13. augustam rīkoja Rural 
Youth Europe pasākumu – Eiropas 
lauku jauniešu salidojumu jeb Ral-
liju.Aptuveni 100 dažādu Eiropas 
valstu un organizāciju pārstāvji ie-
radās Latvijā, lai piedalītos nedēļu 
garā projektā “Active.Inspired.Ru-
ral”.  

Pasākuma mērķis bija veicināt 
jauniešu izpratni par klimata iz-
maiņām, savas rīcības sekām, ko-
pīgu lēmumu pieņemšanas nozī-
mīgumu, kā arī veicināt sadarbību 
starp dažādu valstu jauniešiem. 
Ralliju organizēja biedrība “Latvi-
jas Mazpulki” sadarbībā ar Latvijas 
Jauno zemnieku klubu, Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības 
centru un Latvijas Lauku Forumu.

Nedēļas garumā jaunieši no 15 
Eiropas valstīm ne tikai analizēja 
savus dzīves paradumus un izprat-
ni par to, kā katra personiskā rīcība 
ietekmē apkārtējo vidi un cik liela 
ir rīcības ietekme, bet arī iepazina 
Latviju un tās dabu, kultūru un cil-
vēkus. Diskutējot kopā ar LLKC un 
Latvijas Lauku Foruma pārstāv-
jiem viņi arī veidoja pamatus 
turmpākai Eiropas lauku jauniešu 
sadarbība un vienotai lauku reģio-
nu rīcībai. Dienu prog-
ramma noritēja nopietnā un kons-
truktīvā diskusiju un pieredzes ap-
maiņu formātā. Savukārt vakaros 
jauniešiem bija gan iespēja parādīt 
citiem savas kultūras elementus, kā 
arī apgūt latviešu dančus un iepazīt 
tuvāk vietējo kultūru. Vienu vaka-
ru dalībnieki pavadīja pie jūras – 
paši kūra ugunskurus, paši cepa 
kartupeļus un desiņas, tā saliedējot 
savas komandas. Visi izbaudīja ie-
spēju nopeldēties jūrā. Savukārt 
vakara noslēgumā baudīja Bungu 

apli, kurā visiem tika iespēja izmē-
ģināt kādu mūzikas instrumentu. 
   Jaunieši Latviju iepazina arī, 
dodoties divos ekskursiju maršru-
tos – RuralAir (Lauku gaiss) un 
UrbanAir (pilsētas gaiss).  
    RuralAir ietvaros jaunieši de-
vās uz Valmieru, kur viņi apskatīja 
pilsētu, viesojās Radio Tev tiešajā 

ēterā. Pa ceļam uz Valmieru viņi 
viesojās arī z/s “Zīlūži”, savukārt 
atpakaļceļā baudīja dabas skatus 
pastaigā pa Sietiņiezi.   
    UrbanAir maršruta dalībnieki 
savukārt devās uz Rīgu, kur viņi 
apmeklēja Rīgas Motormuzeju, ie-
pazinās ar Rīgas Centrāltirgu, bet 
atpakaļceļā mācījās spēlēt golfu 

Reiņa Golfa klubā Krimuldas no-
vadā, kur arī viesojās pie vietējā 
uzņēmēja viņa augkopības un teh-
niskās kultūras saimniecībā “Kaln-
zaķi”.    
 Pasākuma laikā lauku jauniešu 
organizācija RYEurope svinēja sa-
vu 60. gadadienu!

 Foto: Anda Jēkabsone

Mīļi sveicam Zani 
un Kristapu 

ar mazās Martas 
piedzimšanu!

Gaiši, gaiši uguns deg
Tavā mājas lodziņā.
Tur laimīte dzīvi raksta
Mazajai meitiņai. 

Latvijas Mazpulku 
padome
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 elīna joGuRe, MeDiju un bRīvPRātī-

Gā DaRba KooRDinatoRe

Šogad tradicionālās brīvprātīgo 
rudens apmācības “Izauguši Latvi-
jai!” norisinājās no 10. līdz 12. no-
vembrim Jelgavas novadā, Abguns-
tes muižā.

Pirmajā vakarā, ierodoties Ab-
gunstes muižā, mūs sagaidīja kaķi, 
burvīga atmosfēra, neskaitāmi gais-
mekļi un jauki cilvēki. Kaķi bija pil-
nīgi visur - dīvānos, gultās, mūsu 
klēpjos, uz galda un zem tā.

Šo vakaru aizvadījām, spēlējot 
iepazīšanās  un saliedēšanās  spēles. 
Aktivitāšu laikā  iejutāmies dažādos 
tēlos, sākot no Džeimsa Bonda, 
Marijas Antuanetes un Minnijas, 
līdz pat Barankai un Bruņurupu-
cim. Spēles tika sagatavotas ar ne-
formālās izglītības metodēm. To 
mērķis ir  paplašināt jauniešu re-
dzesloku, spēt labāk pieņemt ap-
kārtējo cilvēku viedokļus, kā arī 
stiprināt piederības sajūtu koman-
dai, izcelt katra lomu tajā. 

Otrajā dienā mēs diskutējām un 
izvērtējām šajā gadā aizvadītos Lat-
vijas Mazpulku pasākumus, to plu-
sus un mīnusus, izteiktos ieteiku-

mus nākamajam gadam. Līdzīgi iz-
vērtējām arī Rīgas Klubiņa darbību. 
Bija patīkami saņemt ļoti daudz ie-
teikumu turpmākai darbībai. 

Pēc izvērtējuma diskusijām mui-
žas saimnieki dalībniekus iepazīsti-
nāja ar brīnišķīgo Abgunstes mui-
žas stāstu. Par šo muižu ir vērts uz-
rakstīt veselu romānu sēriju, šķiet, 
ka tai ir pašai sava dvēsele un ikdie-
na, neatkarīgi no tās iemītniekiem. 

Iedvesmojoties no muižas saim-
nieku stāsta, Rīgas Klubiņa jaunieši 
devās ārā, lai izdarītu labu darbiņu 
- sakoptu zemīti ap muižu. Grābjot 
lapas un vedot malku, divas stundas 
paskrēja nemanot. Rokas slapjas, 
zābaki dubļaini, bet sejās rotājās 
gandarījuma smaidi. 

Turpinājumā visi ķērās klāt pat-
riotiskā vakara gatavošanai. Brīv-
prātīgie jaunieši tika sadalīti piecās 
darba grupiņās: kūkas gatavošana, 
telpas noformēšana, vakara vadīša-
na, spēles un prezentācijas.  

Svētku telpa tika brīnišķīgi izro-
tāta, sagatavotās spēles visus atraisī-
ja un lika justies brīvi, kūka bija 
burvīgi garda “tiramisu” improvi-
zācija. 

Par aktīvu un radošu iesaisti Rī-

Izauguši Latvijai 2017

gas Klubiņā trīs un piecu gadu ga-
rumā šajā vakarā tika apbalvoti pie-
ci jaunieši: Zane Šteinberga, Justīne 
Fišere, Rihards Stāmers, Ieva Kalni-
ņa un Sigita Lovkina. 

Vakars pagāja skaistā un patrio-
tiskā gaisotnē. Svētdienas rītā muižā 

ieradās lektore Natalija Gudakovs-
ka, kura mums pastāstīja par to, kas 
īsti ir komanda. Klausījāmies pre-
zentāciju par komandas darbu, vei-
cām dažādus praktiskos uzdevumus 
gan pāros, gan grupās. Katram da-
lībniekam radās pastiprināta izprat-

ne, jaunas idejas vai piezīmes par to, 
kas būtu jāuzlabo savas komandas 
darbā. Dotie uzdevumiem lika do-
māt, ka laba komanda tiešām var 
paveikt neaptveramas lietas. 

Kopā mēs varam visu! Izaugsim 
Latvijai!

“Izauguši Latvijai! “šīgada laureāti Zane Šteinberga, Justīne Fišere, Rihards Stāmers, Ieva Kalniņa un Sigita Lovkina. 

ģeRtRūDe ābele, 239.KāRĶu 

MazPulKa vaDītāja

28. novembrī skolas bioloģijas 
kabinetā norisinājās Kārķu maz-
pulka Svinīgā solījuma svētki. Ga-
tavoties tiem sākām divas nedēļas 
iepriekš.  Pasūtījām Mazpulku bi-
rojā Saulesdārzā nozīmītes, tās 
mums  sponsorēja skola. Gatavo-
jām dekorus ar mazpulku simboli-
ku klases rotāšanai, izgatavojām 
un pasniedzām ielūgumus klašu 
audzinātājām, skolas direktorei 
Baibai Smanei un Kārķu pagasta 
brīvā laika organizatorei Sandrai 
Pilskalnei, kas aizvien mūs iesaista 
pagasta aktivitātēs. Svētkiem arī 

pasūtījām torti , rotātu ar mazpul-
ku četrlapīti.

 Pirms pasākuma valdīja satrau-
kums. Dažam bija jāatkārto Svinī-
gā solījuma teksts, dažam - himnas 
vārdi. Kaut arī daudzi bērni maz-
pulkā darbojas jau vairākus gadus, 
Svinīgā solījuma svētki mums pē-
dējos gados nebija notikuši. Tāpēc 
vienojāmies, ka solījumu nodosim 
visi. 

 Svētki iesākās ar kopīgi dziedā-
tu mazpulku himnu. Sekoja Svinī-
gā solījuma vārdi un nozīmīšu sa-
ņemšana.

Pēc tam par mazpulku nomet-
nēs, forumos, semināros, kon-
kursos, Meža dienās  un citās  ak-

tivitātēs piedzīvoto runāja maz-
pulka dalībnieki, kas tajās pieda-
lījušies. 

Jāteic, ka mazpulcēni aktīvi ie-
saistās kā skolas, tā pagasta sabied-
riskajā dzīvē. Novembrī, Latvijas 
valsts dzimšanas dienas mēnesī, 
bijām gan tradicionālā Lāčplēša 
dienas  “Skrējiena apkārt Kārķiem“, 
gan valsts svētku sarīkojuma dalīb-
nieku vidū Kārķu tautas namā. 

Bijām sagatavojuši arī datorpre-
zentāciju par paveikto nesenā pa-
gātnē. Bija tik interesanti gan vecā-
kajiem mazpulcēniem atcerēties, 
gan jaunākajiem uzzināt!

Jauks bija arī svētku cienasts, 
īpaši - skaistā un gardā torte.

Svinīgā solījuma svētkos
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zane ŠteinbeRGa, PRojeKta “60 

eleMenti tavā Kabatā” sabieDRis-

Ko attiecību sPeciāliste

No 17. līdz 21. jūlijam Jaunpilī 
līderu praksē “Visu daru es ar prie-
ku!” pulcējās 30 jaunieši – topošie 
nākotnes viedokļu līderi, lai apgū-
tu un papildinātu savas zināšanas 
grupu vadīšanā, komunikācijā, lī-
derismā, brīvprātīgā darba izprat-
nes veidošanā un popularizēšanā, 
atbildīgas attieksmes un motivāci-
jas attīstīšanā, pamatotu lēmumu 
pieņemšanā, kā arī aprites ekono-
mikas pamatprincipus.

Prakses laikā jaunieši izstrādāja 
un ieviesa “Videi draudzīgā  no-
metne” pamatprincipus. Vides un 
ilgtspējīgas attīstības apziņas vei-
došanai īpaša uzmanība tika vērsta 
uz jauniešu līderu prasmju attīstī-
šanu - caur neformālās izglītības 
metodēm jauniešiem bija iespēja 
apzināties savus iekšējos un ārējos 
resursus, lai viņi varētu kļūt par 

veiksmīgiem līderiem nākotnes 
sabiedrībā. Nodarbībās jaunieši 
apguva efektīvas komunikācijas 
un labas sadarbības pamatprinci-
pus, apguva zināšanas, kā uzrunāt 
sabiedrību par projekta “60 ele-
menti Tavā kabatā” prioritārajām 
tēmām – aprites ekonomiku un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķiem.

Prakses ietvaros jaunieši, uzņe-
moties atbildību par nometnes 
“Visu daru es ar prieku” dalībnie-
kiem, apmeklēja vietējos uzņēmē-
jus z/s ‘’Joži’’, SIA ‘’Līvas grupa’’, 
A/S “Kurzemes ciltslietu un māks-
līgā apsēklošanas stacija”, Jaunmo-
ku pili, izvērtējot uzņēmēju darbī-
bas principus aprites ekonomikas 
kontekstā  un diskutējot par iespē-
jamajiem risinājumiem un idejām 
nākotnē. 

Prakses laikā turpinājās iesāktā 
nolietoto  mobilo telefonu un to 
lādētāju vākšanas akcija “Atdot ve-
co!”.

Līderu prakse  
“Visu daru  
es ar prieku!”

 Projekts “60 elementi 
Tavā kabatā” tiks realizēts 
līdz 2018.gada martam. 
Projekta mērķis ir attīstīt 
pozitīva līdera prasmes 
jauniešiem un izglītot viņus 
kā nākotnes viedokļu līde-
rus par aprites ekonomikas 
būtību un tās lomu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanai, izmantojot 
mobilo telefonu kā uzska-
tāmu un atpazīstamību 
modernās sabiedrības un 
tehnoloģiju arhetipu, un 
ar šo līderu starpniecību 
zināšanas izplatīt jauniešu 
mērķa auditorijām, vien-
laikus vairojot sabiedrības 
izpratni par modernajām 
tehnoloģijām.

Gunta Kalvāne, PRojeKta “60 

eleMenti tavā Kabatā” eKsPeRte

Tavā kabatā ir vesela bagātība! 
Aptuveni 60 ķīmiskie elementi un 
dažādi 200 savienojumi nepiecieša-
mi viena mobilā telefona izgatavo-
šanai: zelts SIM kartei un sistēmas 
platei, alumīnijs, niķelis -korpusam, 
indijs nodrošina ekrāna caurspīdī-
gumu, volframs – vibrāciju, varš va-
da elektrību, retzemju elementi no-
drošina skaņu, krāsas, video, vieglu-

mu.Pasaulē gada laika tiek pārdoti 
1.5 miljardi jaunu telefonu, no ku-
riem 60% aizvieto “vecos” telefonus, 
un tikai mazāk kā 10% telefonu tiek 
nodoti otrreizējai pārstrādei. Lai ro-
sinātu mazpulcēnus un Latvijas sa-
biedrību kopumā pievērst uzmanī-
bu elektrotehnikas pareizai nodoša-
nai pēc kalpošanas beigām, atgrie-
žot to apritē vēlreiz (aprites 
ekonomikas princips),tapa mūsu 
projekts “60 elementi Tavā kabatā”. 

Pateicoties Latvijas Vides aizsar-

dzības fonda finansiālajam atbals-
tam esam paveikuši ļoti daudz! Jū-
nija sākumā, talkojot Saulesdārzā, 
uzsākām veco, nolietoto mobilo te-
lefonu savākšanas kampaņu, un līdz 
avīzes iznākšanas brīdim esam sa-
vākuši un nodevuši otrreizējai pār-
strādei vairāk nekā 300 telefonu un 
lādētāju. 

Jūlija nometnē un semināros 
septembrī   mācījās Rīgas klubiņš, 
lai oktobrī forumos zināšanas no-
dotu tālāk un vadītu nodarbības 

mazpulcēniem. Forumos izpētījām, 
no kā sastāv telefoni, jo mūsu pār-
liecība ir, ka, tikai izzinot lietas, va-
ram tās saudzēt, rūpēties par tām. 
Noskaidrojām, kā izskatās telefon-
am nepieciešamie elementi dabā un 
cik sarežģīti ir tos iegūt,.Tāpēc div-
tik svarīgi atcerēties vecos telefonus 
nodot pareizi, jo no katra vecā tele-
fona var izgatavot jaunu (98% mate-
riālu var tik izmantoti otrreiz). 

Sadarbībā ar  Latvijas Universitā-
tes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes draugiem ir tapuši jauni, 
izglītojošie materiāli, kurus varat 
atrast mūsu mājas lapā! 

Viens no 4H vadmotīviem ir laba 
sirds. Tāpēc – esi labs! Saudzē mūsu 
zemeslodes resursus un padomā 3 
reizes, pirms pērc jaunu lietu, – vai 
Tev to vajag? Un atceries, ka aprites 
ekonomika ir mūsu nākotnes eko-
nomika – pirmkārt, taupi resursus 
un ,otrkārt, nodod lietas otrreizējai 
pārstrādei! Seko līdzi projekta akti-
vitātēm!

60 elementi Tavā kabatā

zane ŠteinbeRGa, PRojeKta “60 

eleMenti tavā Kabatā” sabieD-

RisKo attiecību sPeciāliste

23. septembrī Rīgā, biedrības 
“Latvijas Mazpulki” birojā Saules-
dārzā, notika jauno vides līderu 
seminārs, kurā jauniešiem bija ie-
spēja iepazīties ar brīvprātīgo dar-
bu biedrībā “Latvijas Mazpulki”, 
apgūt līderisma un komandas sa-
liedēšanās prasmes. Dalībnieki 
piedalījās izglītojošās nodarbībās 
par aprites ekonomiku un ilgstpējī-
gu attīstību – uzzināja, kas tās ir un 
kā par tām pastāstīt sabiedrībai. 
Semināra laikā jaunieši izstrādāja 
metodes izglītojošo nodarbību 
modelēšanai. Vairākās sesijās jau-
nieši apgūva efektīvas komunikāci-
jas un labas sadarbības pamatprin-
cipus, lai iegūtu zināšanas, kā uz-
runāt sabiedrību par projekta “60 
elementi Tavā kabatā” prioritāra-
jām tēmām – aprites ekonomika 
un ANO ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķi. Nodarbību laikā noskaidrojām, 
ka lielākajai daļai jauniešu mobilais 
telefons ir mazāk kā gadu vecs un 
80% jauniešu savus vecos jeb nolie-
totos mobilos telefonus glabā 
plauktā tieši tāpat kā lielākā daļa 

Topošie vides līderi  
tiekas semināros Rīgā

sabiedrības. Reciklēti jeb nodoti 
pārstrādei tiek mazāk kā 10% mo-
bilo telefonu, lai gan tehnoloģiski 
pārstrādāt var 98% telefona mate-
riālu, ietaupot dabas resursus. 
Skaidrs ir viens – mums ir svarīgi 
izglītot šos jaunos vides līderus, lai 
viņi savas zināšanas par nodotu tā-
lāk savās skolās, universitātēs, dar-
ba vietās un ģimenēs, lai Latvijas 
nākotnes sabiedrība būtu ilgtspējī-
ga un inovatīva sabiedrība.  
   Savukārt, seminārā 29. septem-
brī Latvijas Universitātes Dabaszi-
nātņu akadēmiskajā centrā  topo-

šajiem vides līderiem bija iespēja 
uzzināt vairāk par aprites ekono-
miku.  Latvijas Universitātes Ģeo-
grāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
tes docentes Kristīne Āboliņa un 
Gunta Kalvāne skaidroja, kas ir ap-
rites ekonomika, izmantojot mobi-
lo telefonu kā piemēru un uzskates 
līdzekli. Tika izpētīta sestā daļa no 
60 elementiem, kas veido mūsu ik-
dienas saziņas līdzekli, kā arī mo-
delētas izglītojošās nodarbības.  
  Iegūtās zināšanas vides līderi 
uzreiz varēja izmantot praksē, va-
dot nodarbības Zinātnieku naktī.
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Gunta Kalvāne, PRojeKta  

“60 eleMenti tavā Kabatā” 

eKsPeRte

Mūsu kabatās un rokassomiņās 
glabājas vesela zemeslode – katrā 
mobilajā telefonā ir vismaz 60 da-
žādi ķīmiskie elementi, ar daļu no 
tiem 29.septembrī iepazīstinājām 
Zinātnieku nakts apmeklētājus.

Pasaulē vairāk nekā 67% iedzī-
votāju pieder vismaz viens telefons 
(Makau ir 332 telefoni uz 100 ie-
dzīvotājiem, savukārt Eritrejā tikai 
6), katru gadu tiek pārdoti 1.5 mil-
jardi jaunu, vecajiem nonākot iz-
gāztuvēs vai arī plauktiņos, jo pār-
strādāti tiek mazāk par 10%. Rie-
tumeiropā gandrīz 90% iedzīvotāju 
ir telefons, kura dzīves ilgums ir 
tikai 18 mēneši. E-waste jeb elek-
tronikas atkritumi ir visstraujāk 
augošā atkritumu daļa, tāpēc šogad 
Zinātnieku nakts apmeklētājus, iz-
mantojot mobilo telefonu kā pie-
mēru, rosinājām aizdomāties par 
elektrotehniku mājās un to, kur tā 
paliek pēc lietošanas beigām.

Lai saudzētu resursus, mums sā-

kumā ir jāsaprot, cik daudz to ir un 
cik daudz nepieciešams viena tele-
fona ražošanai, tāpēc pirmajā akti-
vitātē “Mobilais telefons tuvinājumā 
jeb kas slēpjas zem telefona vāciņa” 
izpētījām telefonus, tos izjaucot un 
sašķirojot pa materiālu veidiem. Jā-
atzīmē, ka šī bija vispieprasītākā, 
azartiskākā, skaļākā un enerģiskākā 
darbnīca visā 334.auditorijā un, kad 
tika izjaukti visi savāktie telefoni, tie 
tika jaukti otrreiz un trešoreiz.

Savukārt, lai izprastu, no kurie-
nes materiāli nāk, topošie ģeogrāfi-
jas un dabaszinību skolotāji ap-
meklētājus “aizveda” “Mobilā tele-
fona ceļojumā”, stāstot un rādot, no 
kuriem minerāliem tiek iegūti tele-
fonā izmantotie elementi un kādi 
tie izskatās dabā, kartē atzīmējot 
lielākās ieguves vietas. Apmeklētā-
ju topminerāls bija zaļais malahīts, 
no kā iegūst varu, kas ir viens no 
visvairāk izmantotajiem metāliem 
mūsu telefonos. 

Paldies Latvijas Universitātes 
Ģeoloģijas muzejam par minerālu 
“aizdošanu”! Tie, kam patīk statis-
tika, aizrāvās ar uzdevumu “Tele-

60 elementi   
Zinātnieku  
naktī

Mācās apgūto izmantot praksē
zane ŠteinbeRGa, PRojeKta  

“60 eleMenti tavā Kabatā” sa-

bieDRisKo attiecību sPeciāliste

Projektā “60 elementi Tavā ka-
batā” izglītotie jaunie vides līderi 
savas vairākos semināros un līderu 
praksē vasarā iegūtās zināšanas šo-
ruden aktīvi izmanto praksē.

7. oktobrī Salaspils 2.vidusskolā, 
14. oktobrī Baltinavas vidusskolā 
un 21.oktobrī Aizputes vidusskolā 
viņi mazpulcēniem vadīja izzino-
šās darbnīcas “Sajūti 60 elementus 
savā kabatā!” .

Vienā no nodarbībām  mazpul-
cēnus, izmantojot mobilo telefonu 
kā piemēru, līderi rosināja aizdo-
māties par elektrotehniku mājās un 
kur tā paliek pēc lietošanas beigām.

Lai saudzētu resursus, mums sā-

kumā ir jāsaprot, cik daudz to ir un 
cik daudz ir nepieciešams viena te-
lefona ražošanai, tāpēc aktivitātē 
“Mobilais telefons tuvinājumā jeb 
kas slēpjas zem telefona vāciņa” vi-
ņi kopā ar mazpulcēniem izpētīja 
telefonus, tos izjaucot un sašķirojot 
pa materiālu veidiem.

Savukārt, lai izprastu no kurie-
nes materiāli nāk, topošie vides lī-
deri mazpulcēnus “aizveda” “Mo-
bilā telefona ceļojumā”, stāstot un 
rādot, no kādiem minerāliem tiek 
iegūti telefonā izmantotie elemen-
ti.

Visbeidzot aktivitātē “Telefonu 
sacensības” bija iespēja pasaules 
politiskajā kartē atzīmēt valstis ar 
visaugstāko viedtālruņu lietotāju 
īpatsvaru, lielākās telefonu ražotāj-
kompānijas u.c.

fonu sacensības”, pasaules politis-
kajā kartē atliekot valstis ar vis-
augstāko viedtālruņu lietotāju 
īpatsvaru, lielākās telefonu ražotāj-
kompānijas u.c.

Paralēli praktiskajām aktivitā-
tēm veicām apmeklētāju anketēša-
nu par mobilo telefonu lietošanas 
ilgumu un utilizāciju. No 210 res-
pondentiem (kas nebūt nebija visi 
darbnīcas apmeklētāji), 45% mobi-
lais telefons pieder ilgāk kā gadu, 

21% - iegādājušies pēdējā gada lai-
kā, savukārt 34% telefons ir vecāks 
par 3 gadiem. Lielākajai daļai ap-
meklētāju 151 jeb 72% vecais/vecie 
telefoni glabājas plauktā/skapī, un 
tikai 8 apmeklētāji bija nodevuši 
telefonus pārstrādei. 

Un tāpēc mums ir divtik liels 
prieks, ka, ejot ārā pa auditorijas 
durvīm, apmeklētāji atzinās, ka 
nekad nebija aizdomājušies, cik 
daudz resursu nepieciešams viena 

telefona izstrādei un ka nākotnē 
noteikti nodos sadzīves un elektro-
tehniku otrreizējai pārstrādei.

Mūsu mīļākās atziņas: 
*  “Telefona sistēmplate izskatās 

pēc maza ciematiņa, melnie kvad-
rātiņi pēc mazām mājiņām.”

*“Sapratu, ka nedzīvoju zaļi, jo 
visi vecie telefoni ir mājās. Tagad 
zinu, kur nodot.”

*“Mans telefons sastāv no visas 
pasaules. Un ir no visas pasaules.”
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Rotāsim Sēliju kopā!
vita lazDausKa, 295. seces 

MazPulKa Dalībniece

Ar šādu devīzi jau trešo gadu no 
14. līdz 16.augustam Secē notika 
mazpulku un jauno mūziķu vasa-
ras skola. Tā Secē jau kļuvusi par 
tradīciju un ieguvusi popularitāti 
ārpus Jaunjelgavas novada robe-
žām. Visus trīs gadus vasaras skolu  
organizē  Seces pagasta kultūras 
nama un 295. Seces mazpulka va-
dītāja Astrīda Mencendorfa. Šīsva-
saras skolā  piedalījās ap 70 dalīb-
niekiem no Jaunjelgavas novada, 
Aizkraukles, Salas, Valles, Varakļā-
niem un Rīgas. Lai arī starp maz-
pulcēniem ir daudzi mūziķi, bet 
starp mūziķiem mazpulcēni, vasa-
ras skoliņa   darbojās divās plūsmās 
– mazpulki un jaunie mūziķi. 

Visi mazpulcēni  izlozes  veidā 
sadalījās mazākās darba grupās, 
pār kurām atbildību uzņēmās  gru-
pu vadītāji  Rainers Barbinjagra, 
Lauma Ločmele,  Vita Lazdauska,  
Elīza Brūklena,  Dita un Guna  
Grundspeņķes. Grupu vadītāji ir 
jaunieši, kuri jau  izauguši, bet tur-
pina iesaistīties mazpulku  aktivitā-
tēs,  apgūstot  līderības prasmes. 

Pirmajā dienā visi devās iepazīt 
Jaunjelgavu, kur ar dalībniekiem 
tikās Jaunjelgavas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Libeks. Se-
koja vizināšanās pa Daugavu ar ku-
ģīti „Balta kaza”, klausīšanās kap-
teiņa stāstos par dzejnieku A.Čaku, 
kurš viesojies Jaunjelgavā, par  pil-
sētas simbolu – balto kazu, par ne-
tālu esošo salu un citām interesan-
tām lietām. 

 Visu  trīs dienu laikā mazpulcē-
ni  radošajās darbnīcās apguva fo-
torāmīšu dekorēšanu, ziedu kom-
pozīciju veidošanu, konfekšu puš-
ķu gatavošanu, sveču dekupāžu  un 
skatuves runas mākslas prasmes. 
Izgatavotie darbi veidoja košu un 
interesantu izstādi  noslēguma pa-
sākumā.  Aizraujoša bija ekskursija 
Salas vidusskolas vēstures muzejā, 
kurā iespējams noorganizēt arī 
mācību stundas. Latviešu dzīves-

veidu un senos amatus mazpulcēni 
izzināja „Sēļu sētā” Jēkabpilī – vi-
sus saistīja  seno ēku ieskautais pa-
galms,  stāstījums par darba ritmu 
un bērniem veicamajiem darbiem, 
dzijas šķeterēšana un jautrā stafete. 
Bet sviesta kulšanā bija jāpiedalās 
ikvienam.  Pašu gatavotais sviests 
uz maizes bija īpaši garšīgs. 

Kopā ar mazpulcēniem bija  
Daudzeses un Sunākstes mazpulka 
vadītājas Ilona  Nāburga un Ilona 
Rauza, kā arī Seces pamatskolas 
skolotāja Iveta Lasmane. Mazpulku 
vadītājas organizēja radošās darb-
nīcas mazpulcēniem, bet pašas ap-
guva klūdziņu pīšanas pamatpras-
mes pinējas Diānas Rutkēvičas va-
dībā un gleznošanu kopā ar māks-
linieci Vairu Lejnieci.      

Mazpulcēnus apciemoja un viņu 
darbošanos vēroja arī Latvijas 
Mazpulku  padomes priekšsēdētāja 
Randa Ķeņģe un topošie mazpulku 
vadītāji, kuri kursu ietvaros iepazi-
nās ar mūsu novada mazpulku  
darba  pieredzi. 

 Jaunie mūziķi iepazina kompo-
nista Pētera Barisona dzīvi un daiļ-
radi, apmeklējot komponistam vel-
tīto lapeni Vīgantes parkā, kurā ir 
iespēja klausīties P.Barisona kom-
ponēto dziesmu ierakstus. Bet P.
Barisona muzejā Staburaga pagasta 
„Skudrās” apmeklētāji vienmēr 
tiek sagaidīti īpaši sirsnīgi. Paldies 
muzeja vadītājai J.Bukšai par izzi-
nošo un  interesanto stāstījumu un 
muzeja krājumu glabāšanu!

Daudz laika tika pavadīts meis-
tarklašu nodarbībās kopā ar  pro-
fesionāļiem – džeza vokālisti Annu 
Kristu Ostrovsku, ģitāristu Domi-
niku Jarmakoviču, ģitāristu un pe-
dagogu Artūru Zemnieku un mul-
timākslinieku Andri Jeziku.  Meis-
tarklasēs jaunie mūziķi papildināja 
un  uzlaboja jau esošās, kā arī  ap-
guva jaunas prasmes, darbojoties 
individuāli, grupās un visiem kopā 
gatavojoties noslēguma koncer-
tam.  Dalībnieki atzina, ka vasaras 
meistarklašu nodarbības ir netra-
dicionālas, atmosfēra brīvāka un 

radošāka, tādēļ mūzikas apguve 
nav nogurdinoša, bet ir ieinteresē-
joša.

 Gan mūziķi, gan mazpulcēni 
vienojās kopīgās aktivitātēs. Tādas 
bija iepazīšanās ballīte un popielas 
diskotēka, sporta diena, Dziesmu 
svētku tradīciju un gleznu izstādes 
atklāšana, tikšanās ar Seces ama-
tierteātri  „Dūdenīši”, kinovakars 
“Savējie sapratīs” un tikšanās ar fil-
mas radošo komandu. Savukārt 
talantu šovā ikviens varēja parādīt, 
ko prot, un atbalstošā atmosfēra ie-
drošināja ikvienu – uzstājās pat 
vietējie jaunieši, kuri ieradās kā 
skatītāji. 

Vasaras skoliņas noslēgumā – 
koncerts „Satiksimies mūzikā”, ku-
rā mazpulcēni prezentēja savus sa-
sniegumus, bet jaunie mūziķi ap-
gūto. Izskanēja gan vokālie , gan 
instrumentālie , gan vokāli instru-
mentālie priekšnesumi. Interesan-
tākais – ritma orķestris, kurā mūzi-
ka veidojas, par ritma instrumen-
tiem izmantojot rokas, kājas un 
plaukstu piesitienus ķermenim. 

Radoši darbojoties, tika pavadī-
tas trīs bagātas dienas, kurās katrs 
kaut ko iemācījās, apguva, pārdo-
māja un saprata, ieguva jaunus 
draugus un iespaidus.  Par šo ie-
spēju dalībnieku PALDIES atbals-
tītājiem - Jaunjelgavas novada do-
mei, Seces pagasta pārvaldei, bied-
rībai “Latvijas Mazpulki”, Seces 
pagasta pamatskolai, kā arī cilvē-
kiem, kuri ikdienā rūpējās par da-
lībnieku labsajūtu – Seces ambu-
lances mediķiem, Seces kultūras 
nama un skolas tehniskajiem dar-
biniekiem.  Bet uz jautājumu, kas 
patika vislabāk? – biežāk skanēja 
atbilde:  ”Ēst!”  Par garšīgo ēdinā-
šanu paldies Seces skolas ēdnīcas 
pavārēm, bet par saldumiem visas 
skoliņas laikā – firmai „ADUGS”.

Cerot uz atbalstītāju labvēlību, 
organizatoru entuziasmu un veik-
smīgu izdošanos, noslēgumā dalīb-
nieki izteica vienprātīgu vēlēšanos, 
šādā vasaras skolā satikties ari nā-
košajā vasarā.

Labo darbu nedēļā, īsi pirms ru-
dens salnām, kā čakli brīvprātīgā 
darba veicēji sevi apliecināja Ābeļu 
mazpulcēni. Savstarpēji vienojoties 
ar NVO centru, Kalna Sūnu dārza 
saimniekiem un dārza īrniekiem, 
Ābeļu mazpulks kopā ar vadītāju 
Sandru Utināni    devās palīgā no-
vākt atlikušo ražu un sakopt dārzu  
pirms rudens uzaršanas ilggadējai 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
mazpulka vadītājai Spodrai Purvi-
ņai un pazīstamajam fotogrāfam 
Voldim Purviņam. Veselības prob-
lēmas un gadu nasta vairs neļauj 
rosīties tik aktīvi, kā abi vēlētos, tā-
pēc ar divkāršu prieku sagaidīja 
palīgos mazpulcēnus.  
    Darba Kalna Sūnās pietika vi-
siem. Arī laika apstākļi bija piemē-

roti darbam. Čakli pie lapu novāk-
šanas un to uznešanas uz dārza, lai 
uzlabotu mālaino augsni pirms ar-
šanas, strādāja Luize Lāčplēse, 
Kristiāna Pavāre, Dzintars Veigurs. 
Burkānu un bietes novākšanu or-
ganizēja  Raivo Stūrmanis.  Gla-
diolas rūpīgi novāca Daniels un 
Samanta. Tobinambūrus rūpīgi 
vāca Andrejs Židkovs, Jānis Kus-
tričs un mazpulka vadītāja Sandra 
Utināne. Dārza īrniecei Spodrai 
īpašs prieks par Jāņa Kustriča rūpī-
go darba mīlestību,  stādot  ziemas 
ķiplokus.      

Mazpulcēni parūpējās arī par 
ilggadējā mazpulka dalībnieka Jāņa 
Utināna trušu barības –  kāpostu 
lapu, burkānu un biešu lakstu -  sa-
vākšanu un nogādāšanu trušu sai-

mei. Bērni salasīja  sev līdzi uz sko-
lu ābolus.   
  Vienlaikus ar veicamajiem dar-
biem mazpulcēni iepazinās ar 
Spodras izaudzētajiem garšaugiem: 
sakņu pētersīļiem, pasternaku, pu-
raviem. Visiem pārsteigums bija 
fenhelis.   Talkas noslēgumā visiem 
garšoja tēja ar Spodras vārīto pie-
neņu medu un dažādiem cepu-
miem, ugunskurā ceptas desiņas 
un pašu sarūpēti gardumi.   
  Raivo Stūrmaņa tētis, novērojot 
visu talcinieku darbu,  teica: 
„Prieks, ka Ābeļu mazpulkā darbo-
jās čakli bērni, kuri nebaidās no 
lauku darbiem un visus darbiņus 
veic ar prieku, rūpīgi un pacietīgi.”

Paldies čaklajiem palīgiem saka  
Spodra un Voldis Purviņi.

Labo darbu nedēļā Ābeļos

Talcinieki pie ugunskura
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Kā mēs spiedām un tirgojām ābolu sulu
eveRita uzuliņa, evija zēbeRGa 

KanDavas MazPulKa Dalībnieces

Kandavas mazpulks 22. septem-
brī devās uz Pūri, lai paši varētu 
pagatavot ābolu sulu. Lai ābolu su-
la būtu garda un varētu ilgāk uzgla-
bāt, vajadzēja ievērot ļoti daudz 
svarīgu lietu. Mūsu salasītos ābolus 
vajadzēja kārtīgi nomazgāt, pēc 
tam iebērām tos speciālā blenderī, 
kurā tie tika sasmalcināti. Sasmal-
cinātos ābolus ielikām speciālā su-
lu spiedes muciņā, Tā ieguvām 
ābolu sulu, bet, lai šī sula ilgāk uz-
glabātos, vajadzēja to uzkarsēt. Un 
tikai pēc tam  sulu pildījām pude-
lēs, kuras tika noformētas ar mūsu 
pašu “Kandavas mazpulka” etiķeti. 

Nedaudz iepazinām arī vadītāja 
nelielo saimniecību, paganījām ai-
tas, pabarojām trusi ar zāli un buļ-

ļus ar izspiestajiem ābolu atliku-
miem. Tika izmests loks arī pa ap-
kārt esošo mežu, kur salasījām sē-
nes. Pēc labi padarītā darba  
uzcepām ugunskurā kartupeļus, 
desiņas un salasītās sēnes. 

Jau pēc divām dienām, 24. sep-
tembrī,  bijām “Kandavas Miķeļtir-
dziņā”, kurā varējām tirgot pašu ie-
gūto, gardo, veselīgo sulu. Pieprasī-
jums bija liels. 

Tirdziņā varējām tirgot arī paš-
audzētos labumus un pašgatavotās 
lietiņas. Šī diena bija ļoti brīnišķī-
ga! Saules apspīdēti, klausījāmies 
koncertu, pārdevām preces un in-
formējām kandavniekus par mūsu 
mazpulku.

Par ietirgoto naudu dosimies 
mazpulka eksursijā, bet par to pa-
stāstīsim kādā no nākamajām avī-
zēm.

silvija DoRŠa

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu 
Rudens saulgrieži un gada auglīgās 
daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis 
latvju dainās saukts par labu un ba-
gātu vīru, arī par maizes tēvu.  

23. septembrī Miķelis tiešām bi-
ja apmeties  Kārķu pagasta ceļa 
maliņā. Šeit, Dabas koncertzālē,  
Rudens saulgriežus atzīmēja ar Mi-
ķeļdienas tirdziņu. 

Ilgu gadu tradīcija  bija rudens 
tirdziņš Kārķu skolā,  bet nu  jau 
otro rudeni tas pārtapis par pagas-
ta notikumu, un tirdziņā gaidīts kā 
liels, tā mazs  pirkt un pārdot gri-
bētājs. 

Miķeļdienas tirdziņā uzmanību 
sev īpaši pievērsa bērni un jaunieši. 
Kārķu mazpulka vadītāja Ģertrūde 
Ābele bija aicinājusi skolas bērnus 
izmantot izdevību apgūt tirgošanās 
prasmi.  

Mazpulka dalībniece Marta Bez-
šapočņikova ar mammu piedāvāja 
dzērvenes, bet kopā ar skolotāju 
Ģertrūdi aicināja degustēt pašu 
mazpulcēnu cepto gardo baltmai-
zīti ar zaļumu sviestu. Šeit pat varē-
ja tikt pie populārā Ģertrūdes zāļu 
tēju maisījuma glītā iesaiņojumā. 
Savukārt Adrians Pavļišins tirgū 
bija ieradies ar paša audzētu dārze-
ņu un augļu grozu, kurā gozējās 
pat arbūzs, un ar mammas ceptiem 
groziņiem. Arī Rainers Piečis pie-

Miķelīti, rudenīti, meties ceļa maliņā!

“Pie gudrās Pūces” katrs var parādīt savas sēņu atpazīšanas prasmes.

RiManDs un enija valDMaņi, 

DžūKstes MazPulKa DalībnieKi

10. novembrī devāmies uz Val-
demārpili, lai apciemotu mūsu 
draugus - Valdemārpils mazpulku 
atjaunošanas 5. dzimšanas dienā 

un arī iepazītu Valdemārpili. Mūsu 
ciemošanās ilga divas brīnišķīgas 
dienas.    
  Vispirms, kā klājas, svinējām 
kopā  dzimšanas dienu - apsveicām 
gaviļniekus, spēlējām spēles, naš-
ķojāmies un diskojām. Bija intere-

santi un jautri. Vēlu iegājām gulēt, 
bet tas netraucēja otro dienu pava-
dīt  radoši.   
  No rīta piecēlāmies un  ēdām 
pašu gatavotas brokastis. Sekoja  
radošās darbnīcas, kurās apglezno-
jām akmeņus.    

   Pēc tam devāmies ekskursijā 
pa Valdemārpili. Mēs apmeklē-
jām arī Klaunu muzeju, kurā pār-
ģērbāmies par klauniem, izdomā-
jām sev vārdus un mācījāmies 
klaunu trikus. Es, Rimands, biju 
klauns Ufo, bet es, Enija, – klauns 

Smieklīte, un man bija dvīņumā-
sa Jautrīte – mana draudzene Lī-
va.       

Sekoja jautrs ceļš mājup. Šis 
brauciens bija ļoti, ļoti, ļoti foršs! Jo 
ieguvām daudz jaunu draugu un 
iespaidu.

Ciemos pie draugiem Valdemārpilī

dāvāja ar mammas palīdzību saga-
tavotus auzu cepumiņus un paša 
lasītus gardus ābolīšus. Krista Ar-
šanova un Emīlija Marta Tobīsa 
tirgoja savu vecmāmiņu sagādātas 
dzērvenes un medu. 

Protams, tirgojās pieaugušie no 
tuvas un tālas apkaimes. Arī pavi-
sam nopietni vīri: Kārķu pagasta 
pārvaldnieks Pēteris Pētersons  
piedāvāja medu no savas bišu dra-
vas, bet kaimiņu – Ērģemes pagas-
ta pārvaldnieks Jānis Krams  -  savā 

saimniecībā audzētas cidonijas un 
to sīrupu. 

Kārķu pagasta desmit ģimenes 
iesaistījās Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda programmas “Pats savam 
ģimenes galdam” atbalstītā projek-
tā “Labais vairo labo”. Tirgus dienā 
projekta dalībnieces piedāvāja savu 
audzēto septiņu dažādo kartupeļu 
škirņu degustāciju. 

Tautas nama bērnu teātra dalīb-
nieki, kuru vidū lielākā daļa ir 
mazpulcēni, režisores, bijušās maz-

pulka dalībnieces Ilzes Skrastiņas 
vadībā izrādīja jautru ludziņu par 
burvju ābolīti.  

Tirgus plača īsta rota bija Miķe-
ļu izstāde. Tos no dārzeņiem un 
augļiem bija izgatavojuši  Kārķu 
skolēni. 

 Pie koka skulptūras - Gudrās 
Pūces - Ģertrūdes Ābeles vadībā 
izveidots sūnu paklājs. Tur savu 
gudrību bagātīgas sēņu daudzvei-
dības pazīšanā varēja pārbaudīt kā 
liels, tā mazs. 

Pa to laiku uz saliņas lielajā katlā 
bija  izvārījusies jo garda, īsti rude-
nīga dārzeņu zupa,   un visi to varē-
ja nobaudīt. 

Pagasta pārvaldes brīvā laika or-
ganizatore Sandra Pilskalne, kas 
rūpējās par Miķeļdienas tirdziņa 
norisi, atzina: “Man prieks, ka par 
tirgošanos bija apmierināti kā tir-
gotāji, tā pircēji. Īpaši jauki, ka mū-
su jaunā paaudze šādi, atraktīvā 
veidā, apgūst tirgošanās iemaņas, 
kas dzīvē var lieti noderēt.”

Rainers Piečis piedāvāja kārumus un ļoti gardus ābolīšus. 
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 inta Švaža, bRocēnu MazPulKa 

vaDītāja

No septembra Brocēnu mazpul-
ka nodarbības notiek otrdienās un 
svētdienās pulksten 17.00 Brocēnu 
novada Kultūras un izglītības cen-
trā. Esam jau paspējuši daudz pa-
darīt un piedalīties pasākumos. 

1.oktobrī piedalījāmies Miķeļ-
dienas tirgū – gan vadījām radošās 
darbnīcas, gan tirgojāmies, gan pa-

līdzējām pie putras dalīšanas. 
Mazpulcēni bija paši apglezno-

juši ar ziedu un rudens motīviem 
spilvenus – mazākus un lielākus, 
lai plašāka izvēle. Paši arī tirgoja, 
apgūstot pārdevēja profesijas pa-
matus.

7.oktobrī devāmies uz Oskara 
Kalpaka muzeju, kur notika Saldus 
un Brocēnu novadu mazpulku pa-
sākums „Starp Miķeļiem un Mārti-
ņiem”, kurā brīvprātīgo darbu veica 

arī lielākie Brocēnu mazpulka da-
lībnieki. Paldies viņiem! Kā arī liels 
paldies mazpulka aktīvai atbalstī-
tājai Valdai Štālei, kura arī šoreiz 
mums ļoti daudz palīdzēja!

 Pasākumā mazpulcēni sacen-
tās zināšanās par dabu, kā arī vei-
ca sportiskus uzdevumus un pie-
dalījās radošajās darbnīcās. Diena 
izdevās patiešām skaista – gan 
laika apstākļu, gan piedzīvotā zi-
ņā. 

Starp Miķeļiem un Mārtiņiem

sanDRa āRiņa, jēKabPils bjc 

MazPulKa vaDītāja

Decembra mēneša pirmā diena 
tika sen gaidīta un izlolota Jēkab-
pils BJC 2017. gada čaklākajiem 
mazpulcēniem Elizabetei Zariņai, 
Danai Atroščenkovai un Valteram 
Verečinskim, jo šajā dienā viņi ar 
savu vadītāju un citiem Jēkabpils 
BJC čaklākajiem un aktīvākajiem 
pulciņu dalībniekiem devās mācī-
bu ekskursijā uz Igauniju. Braucie-
na mērķis bija apmeklēt Tartu pil-
sētā AHHAA zinātnes centru, kas 
ir lielākais un modernākais Baltijā. 
Eksponāti “Pamēģini pats!” izvie-
toti 3000 kvadrātmetru lielā platī-
bā, kur galvenais - izmēģināt un 
atklāt!

Lielais piedzīvojums sākās ar 
spoguļu labirintu. Tas bija jautri un 
aizraujoši, bet arī īpaši, jo to vaja-
dzēja veikt melnos cimdos! Intere-
santa bija ekspozīcija “AHHAA 
ziemas sports”, kur varēja iejusties 
kalnu slēpotāja, biatlonista, hoke-
jista, bobslejista, snovbordista lo-
mās un uzspēlēt ar draugu kērlin-
gu, pacīkstēties sniega pikošanās 
cīņās. Drosmīgākie varēja izbraukt 
ar velosipēdu pa gaisa trosi un iz-
mēģināt citas aktivitātes ar augstu-
mu. Šajā centrā var aizrauties ik-
viens, jo darbošanās notiek dažā-
dās jomās: matemātikā, ķīmijā, fi-
zikā, bioloģijā un citās zinātnēs, 
kas caur aktīvu darbošanos ļauj iz-
prast un izzināt dabas parādības un 
izskaidrot ikdienišķas, sadzīviskas 
parādības, darbības.

Piedzīvojumi AHHAA centrā

laila zuPa, RīGas Klubiņa 

bRīvPRātīGā

 2. un 3. decembrī Amatas no-
vadā norisinājās seminārs „Jauns 
līderis laukos”. Tajā piedalījās 
mazpulcēni vecumā no 14 līdz 25 
gadiem, kuri bija ieradušies no 
Nautrēnu, 470. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, 252. Rugāju  Grāveru, 
Sējas, 104. Dagdas, 279. Līvānu, 
Valdemārpils un Kandavas maz-
pulka. 

Pirmajā dienā jaunieši iepazinās 
savā starpā, spēlējot spēles. Rīgas 
Klubiņš vadīja vides spēli saistībā 
ar projektu “60 elementi Tavā ka-
batā”. Spēles rezultātā diskutējām 
par ilgtspējīgu attīstību, dabas re-
sursu taupīšanu un paradumu mai-
ņu. Jaunieši atzina, ka vajadzētu 
taupīt dabas resursus, piemēram, 
neatstāt mobilo telefonu lādētājus 
rozetēs pēc telefona lādēšanas, iz-
ņemt tos no kontaktiem, kamēr at-
rodamies ārpus mājām. Tāpat  vai-
rāk pievērst uzmanību atkritumu 
šķirošanai mājās. Apspriests tika 
arī tas, cik katra mūsu darbība ie-
tekmē ūdens, zemes un gaisa kvali-
tāti vairāku gadu garumā.

Dienas otrajā daļā lektore Karī-
na Vītiņa vadīja nodarbību par to, 
kā veidojas paradumi, kā sliktos 
pārvērst labajos. Katrs dalībnieks 
apdomāja savus labos un sliktos 
paradumus. Tālākās diskusijas par 
sliktajiem paradumiem notika pā-
ros: tika apspriests, kā tos varētu 
mainīt, piemēram, kā atteikties no 
neveselīgiem našķiem, kā laicīgi iz-
pildīt uzdodos skolas darbus, kā 
mazāk izmantot  mobilos telefo-
nus. Jaunieši apzinājās savus para-
dumus, kurus varētu mainīt. Gru-
pās tika izspēlēts divdesmit viens 
variants, ko un kā varētu darīt sa-
vādāk, lai atbrīvotos no sava sliktā 
paraduma. Interesanta šķita pamā-
cība, kā motivāciju atrast piecās 

sekundēs.
Vakara daļā Randa Ķeņģe vadīja 

nodarbību par pārliecinošām uz-
stāšanās prasmēm. Dalībnieki mā-
cījās, kā pareizi stāvēt publikas 
priekšā, ievērot žestus un mainīt 
balss tembru un citus paņēmienus, 
lai viņu prezentācija būtu pārlieci-
noša. Jauniešiem bija iespēja runāt 
publikas priekšā, par brīvi izvēlētu 
tēmu - skola, hobiji, ģimene, ceļo-
jumi.  Uzstāšanos filmēja operators 
Roberts, un katrs dalībnieks saņē-
ma video, kuru pats pēc tam var 
noskatīties  un izvērtēt sevi no ma-
las. 

Otrajā dienā jaunieši kopā ar Ati 
Ķeņģi no organizācijas „Piedzīvo-
juma Gars” turpināja attīstīt līder-
prasmes  svaigā gaisā. Jaunieši vei-
ca uzdevumus pa grupiņām - sa-
darbība komandās, vērot un atrast 
dabā, komunikācijā ar apkārt eso-
šiem cilvēkiem. Komandām bija 
jāizdomā  “dzīvnieciski“ nosauku-
mi, un radās komandas - “Baisie 
bebri”, “Plēsīgie vilki”, “Govs Gau-
ja”, “Spļaudīgās lamas”. Uzdevumus 
pildīja arī vietējā mežā, kur veica 
sportiskus uzdevums. Katra ko-
manda krāja pulk-punktus. Jaunie-
ši secināja, ka komandas darbs, 
esot arī laukā, attīsta komunikāci-
jas, sadarbības, atbildības un līdera 
prasmes.

Tad, kad bija tapis pašu taisīts 
Adventes vainags, jaunieši, dedzot 
sveces, novēlēja, lai visi esam veseli 
un skaisti, lai visiem viss ir forši, lai 
visiem prieks dzīvē un lai visiem 
balti Ziemassvētki. Skatījāmies nā-
kotnē, un jaunieši pauda savas do-
mas par sava mazpulka nākotnes 
modelēšanu kopā ar Rīgas Klubi-
ņu.

Jaunie līderi atzina, ka iegūtas 
zināšanas pilnveido personību, dod 
pārliecību par sevi komunikācijā ar 
citiem un ir iegūta drosme uzstā-
ties. 

Jaunais līderis 
laukos

Viena aktivitāte sekoja nākoša-
jai, kas sev līdzi  “parāva “ laiku. 
Sajūta, ka centrā bijām tikai pāris 
minūtes, bet reāli aktīvi darbojā-
mies četras stundas. Vēl un vēl gri-

bējās izmēģināt! Centru atstājām 
ar domu, ka vēl atgriezīsimies!  
  Paldies Jēkabpils BJC direkto-
ram Oskaram Elksnim par šo ie-
spēju!



20◆ aR laiMes āboliņa laPiņu iKDienā un svētKos                                                                                                         ◆ 2017. GADA DEcEMBRIS ◆ 

Mazpulcēni ir 
tiešām darbīgi un 
čakli. Lūk, tikai daži 
mazpulka vadītājas 
Ludmilas Kormiļinas 
fiksētie fotomirkļi no 
ikdienas Šķeltovā: 
bērni  aizrautīgi 
strādā radošajās 
darbnīcās; īstenojot 
projektu “Lilijas“, 
iekārto dobi pie 
bērnudārza; piedalās 
akcijā “Mana telefona 
stāsts”; laikus sarūpē-
juši barotavas put-
niem. 

Fotomirkļi liecina: Šķeltovas mazpulkā viss notiek! 

Fotomirkļi no Grāveru mazpulka aktivitātēm 2017.gadā 
Ludmila Kormiļi-

na vada Grāveru 
mazpulku, kurā, kā 
redzams, mazpulcēni 
jo rosīgi šogad īste-
nojuši interesantas 
aktivitātes: piedalīju-
šies e-twining projek-
tā  “Lieldienu olu 
krāsošanas tradīcijas 
Latvijā”, audzējuši 
samteņu stādus un 
izveidojuši liliju dobi 
pie baznīcas, piedalī-
jušies akcijā “Telefo-
na stāsts”, iecienījuši 
gadskārtu radošās 
darbnīcas.


