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Mazliet par Bebreni… 
 

Bebrene - viens no skaistākajiem pagastiem 
Sēlij ā. Bebrenē 
atrodas daudz skaistu 
vietu īpaši muiža 
kur apmetušies 
apmēram 335 nometnes 
dalībnieku. Jā tā pa tiešām  ir 
kad tas notiek Bebrenē 

gadskārtējā nometne mazpulcēniem.  Tā ir 
iespēja visiem skolu mazpulkiem. Šīs 
nometnes zīme ir āboliņa lapa ar 4 lapiņām.    

 
Anda Freidenfelde  

Irlavas mazpulks                    
 

Ceļā uz Bebreni 
 

Brauciens bija garš un nogurdinošs, jo agri vajadzēja 

celties un ilgi braukt. Dažiem mazpulcēniem tas bija 

interesants, bet dažiem garlaicīgs. Lai ceļš liktos īsāks 

daži mazpulcēni gulēja un nemanot bija nonākuši 

Bebrenē. Pa ceļam ļoti interesanti bija vērot ainavu un 

ar draugiem spēlēt kārtis un citas spēles. Neiztika arī 

bez starpgadījumiem, jo dažiem mazpulcēniem bija 

slikta dūša, tāpēc autobuss apstājās. Nepacietīgākie mazpulcēni  skaļi trokšņoja un 

visu ceļu skolotājai prasīja vai vēl tālu. Un nu līdz pulksten trijiem mēs visi esam 

nonākuši Bebrenē. 

Anta Rasa 
Viesatu mazpulks 



 

Esam Bebrenē… 
 
Mazpulcēni no visas Latvijas ir 
ieradušies uz mazpulku 
nometni, kas notiek Bebrenē. 
Katrs mazpulks noradītajā vietā 
cēla katrs savas teltis. Visi 
teltis cēla ar vislielāko prieku. 
Un tagad Bebrenes parkā ir 
vērojama skaista telšu pilsētiņa.  

 
              Maigurs Skurjats  

Jēkabpils BJC   
 
Iepazīšanās ar Bebrenes apkaimi 

 
Daudzi mazpulcēni gāja pārgājienā, lai iepazītos ar 
Bebrenes pagastu. Intervējot un apkopojot rezultātus 
secinājām, ka daži mazpulcēni nemaz negāja 
pārgājienā, jo likās, ka būs garlaicīgi un nemaz 
neinteresēja apkārtne, bet viņi maldījās, jo  bija jautri 
un interesanti, bet maz apskates objektu. Toties 
nevienam no mazpulcēniem nelikās, ka te ir garlaicīgi. 
Galvenais, lai būtu jautri un interesanti visas 
nometnes laikā. 

Margarita Šeinova 
Sūnu 748. mazpulks 

 

Mazpulku nometnes atklāšana 
 

Pasākumu atklāja spoks un sikspārnis. Dažiem 
mazpulcēn
iem 
pasākumā 
bija jautri, 
citiem 
garlaicīgi.  
Atklāšanā 
bija 
jāprezentē 
savas 

novads. Visas prezentācijas bija interesantas un 
jautras, bet vislielāko sajūsmu izraisīja Latgales 
novada prezentācija, kur uzstājās neatvairāmais „Latgales dāmu pops”.  Arī lietus 
nekaitēja mazpulcēniem priecāties par nometnes atklāšanu. Bija vērojama arī 
mazpulcēnu garlaicība, kad pasākuma laikā aiz egles mētājās ar zāli un gāja uz teltīm. 
 

Santa Rendore 
Staļģenes mazpulks 



 

Sports 

 
 

1.diena vai 
redzat cik viņi 
ir sportiski=) 
 
 
 
 
 
 
 
Nu nāks kāds 
spēlēt vai 
nenāks par 
velti būsim 
nesuši.   
 
 
 
 
 
 

Kāpēc viņas 
negaida 
skolotāju? 
                



 

Intervijas… 
 

Katram mazpulcēnam ir savi iespaidi par apkārtni. Tie ir ļoti dažādi. Daži mazpulcēni 
saskata apkārtnes tīrību un sakoptību,  bet daži ir vīlušies. Pajautāsim dažiem 
mazpulcēniem par viņu iespaidiem Bebrenē… 
 
Mārtiņš Kalējs no Lapmežciema mazpulka. 

-Ļoti tīra apkārtne un tīrs gaiss! 
 
Reinis Vārgulis no Jēkabpils BJC mazpulka. 

-Vis tik tīrs! 
 
Kārlis Zariņš no 602. Aknīstes mazpulka. 

-Daudz koku! 
 
Mazpulcēns no Viesatu mazpulka. 

-Apkaime ir ļoti skaista un sakopta. Daudz koku un jauku vietu ko apskatīt. 
 
Santa no Staļģenes mazpulka. 

-Man ļoti iepatikās skola. Un telšu pilsētiņa arī bija skaista, kad tā bija maziņa. 
 
Margarita no 748.Sūnu mazpulka. 

-Jauka, skaista super skola.  
 

Vladislavs Voitehovičs 
Sūnu 748.mazpulks 

 

Disene… 
 

 
Diskotēka sākās 22.00. Tā bija 

ļoti jautra. Citiem mūzika likās 

forša, bet citiem 

nepatika. Tur valdīja forša 

atmosfēra. Lija lietus. Ja zālē 

palika karsti gājām dejot 

ārā. 

 BEBRENĒ MĀK RĪKOT 

DISKOTĒKAS!!!                                             
 

 
Aija Bromulte 

Irlavas mazpulks 
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Mazliet par sadzīvi … 
 
 

 
 
 
Domāju 

katram ir savs 
viedoklis par 
sadzīvi, higiēnas 
apstākļiem, dušu, 
tualetēm. Lasot 
dažādus viedokļus 
uz dienas 
jautājuma atbilžu 
lapām, paliek žēl 
nometnes 
organizatoru, kas ir 
centušies radīt 
mums jauku 
nometni, bet 
nesaņem kaut 
nelielu pateicību 
par to. 

Mazpulcēni, NEAIZMIRSTIET nometnes devīzi „Visu daru es ar 
prieku!”. Pasmaidi, ja netiksi dušā, gan jau kāds tevi aplaistīs, pašam 
nebūs jāmazgājas. 

 



Sportot putekļos? Katrā laikā! 
 

 
Spēlējam volejbolu, novusu, futbolu, badmintona raketes metam 

kokos, sava veida sports. Nākotnē laikam vajadzētu organizēt 
mazpulcēnu sporta nometni, vai ne!? 

Putekļi pa gaisu, un volejbols nemirst, augu dienu uz laukuma 
bumbotāju, ka biezs.   

Novusa kijas šķiļ kauliņus, ovācijas nerimst, skatītāju sarodas 
arvien vairāk. 

 
Kārdin ājumi. T ā sakāt jūs. 

  
Dažiem nepietiek ar laistīšanos vien, mēs vēlamies lielāku ūdens 

daudzumu – gribam peldēties!  
Iepirkšanās kāre nerimst pat pēc veikala slēgšanas. 
Saldumi! Kuram gan tie negaršo? Bet neliela atturība nenāk par 

skādi. 
ĒST, ĒST, ĒST! (bez komentāriem!) 
Volejbols darba laikā, šīs nometnes pieprasītākais sporta veids. 
Kārojas mazgāties dušā? Apkopēja teic, maziem bērniem esot 

jāmazgājas vienu reizi nedēļā. 
Kārdinājums dzirdēt modinošu balsi caur skaņu pastiprinošām 

iekārtām. Gribam zināt, kas notiek. 
Puiši kāro tikt pie meitenēm, kā vienmēr, un kas to liedz? 



 
Slapjais notikums jeb WATER WARS… 
 

 
 Ko mazpulcēni dara, kad ir 
karsts un peldēties neļauj? 
…karo!!! Laistīšanos iesāka 6 
cilvēki, kuru karstuma izturības 
robeža bija pārsniegta… 
Pamazām, gribot vai nē, slapji 
kļuva arvien vairāk un vairāk 
mazpulcēnu…Skanēja skaļi 
smiekli, spiedzieni, bet visskaļāk 
skanēja vārdi: „NĒ, NEVAJAG, 
MANI NĒĒ!!!” Ūdens kaujas 
ritēja jautri, bet tomēr kā jau 
karā, vienmēr ir postījumi – pie 
ūdens krāniem šobrīd ir liela 
dubļu peļķe un nomazgāt kājas, 
stāvot dubļu peļķē, nav nemaz tik 
viegli… Atskatoties uz 
iepriekšējiem gadiem, secinām, 
ka ūdens kaujas ir sava veida 
tradīcija mazpulku nometnē. 
Trad īcijas – svēta lieta!!!   
 Šobrīd tiek spriests, kam 
piešķirt „Tr īsšļakatu  
lējējordeni”. ☺ 
 

 
Par diskotēku. 
 
Al īna & Diana: Kad es ienācu, tur visi bija ļoti saspiedušies.Un ļoti maza 
telpa. 
 
Anonīms: Diskotēkas ir ļoti īsas.Un telpa ir maza. 
 
Mūzika ir uz 9, atmosfēra uz 10, vajag tik dejot, tad netraucē ne telpas, ne 
gaisa trūkums. 



 
VAROŅSTĀSTS!!! 

 
 
Šodien piedzīvojām 

neticami slapju lietu ( tici vai nē) 
un ārkārtīgi cēlu rīcību no kāda 
drosmīga mazpulcēna puses. Viņš, 
neskatoties uz lietu un dubļiem, 
steidzās glābt savu biedru teltis, 
kas bija atstātas vaļā, aiztaisīja tās, 
līdz ar to pasargāja citu 
mazpulcēnu mantas! 

Lai vairāk būtu tādu cēlu un 
varonīgu mazpulcēnu! 

 
 
 
 
 
 

 
Ppēē Zemessargiem!!! 

 
Diemžēl zemessargi atnākuši atpūsties, nevis strādāt. Kaut kādi 

nepazīstami cilvēki staigā gar teltīm, bet žēl, ka viņi tos neredz!!! Un vai 
viņi vispār skatās, vai mazpulcēniem ir alkohols? Un vispār mēs 
nejūtamies droši! Bet kurš sevi sargās, ja ne pats!  

Intervijas… 
 
Meitenes no teltīm: Kāda jēga 
maksāt naudu, ja viņi nedara to, 
kas ir vajadzīgs. 
 
Andis: Manas domas ,ka viņu 
vispār ir te pamaz. Darba laikā 
nodarbojas ar blakus lietām. 
 
Al īna & Diana: Man liekas ,ka 

tādus vispār nevajag, jo, ja tagad nav vel nekas noticis, tad arī nenotiks, 
kaut gan nav redzams ,ka viņi te vispār būtu. 
 



 
Par tiem – rozā krekli ņos (par vadītājiem) 
 

 Kaut ko līmē, kaut 
ko zīmē, tā arī mēs 
nekad skaidri 
neuzzinātu, ar ko 
„audzīši” 
nodarbojas, ja vien 
„Pasta baloža”, 
manīgie reportieri, to 
neizokšķerētu. No 
rītiem viņiem uz telti 
atnes gardu, 
aromātisku kafiju… 
Vakaros tiekas pils 
labirintos, bet pēc 

tikšanās naski sagana savu  mazpulcēnu pulciņu teltīs! 
Lūk, visi 

vadītāji necilo smilšu 
kaudzīti rotaļājoties 
pārvērš par ziedoši 
saulainu kalnu.  

Cik labi, ka 
viņi ir šeit ar mums, jo 
bez viņiem mēs šeit 
nevarētu būt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paldies… liels… ļoti liels!!! 

Avīzes redkolēģija:  Una Zusāne, Sintija Eglīte, Diāna Vlasenko, Madara Jaudzema, Artūrs 
Kovaļenko, Romāns Bargais 



 
Iekāpām autobusā un braucām. 

 
Iekāpām autobusā un braucām. 

Pārvarot bailes no augstuma, kāpām Egļu 
kalna skatu tornī, no kura paveras skaists 
skats uz apkārtējiem ezeriem. No skatu 
torņa var redzēt arī Daugavpili un citas 
tuvākās apdzīvotās vietas! 

Sventes muzejā redzējām tankus, 
lielgabalus un turpat arī baseinu, kurā 
visiem ļoti kārojās ielēkt. 

Daugavpils cietoksnī izbaidījām 
pagātnes elpu senā cietokšņa iekšienē. 
Tur sastopamas liecības gan no cara 
laikiem, gan no Padomju Savienības 
laikiem. Iespaidi un viedokļi par šīs 
vietas apmeklējumu dažādi. 

Pašu Sprīdīti satikām Pilskalnes Siguldiņā. Pat kilometru garā 
taka mazpulcēniem sagādāja problēmas, daži sūdzējās par kāpšanu kalnā, 
citi no kalna lejā. Steidzīgie aizsteidzās 3 km nepareizā virzienā, pārlieku 
liela centība rada pār centību. 

Jakovicku zemnieku saimniecībā vesels pulks ar skaistām baltām 
govīm.  
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Latvijas mazpulku nometnē 
„Visu daru es ar prieku”, kas šogad 
notiek Bebrenes vidusskolā, visu 
nedēļu no 24.jūlijā līdz 28.jūlijam 
viesojās 327 mazpulcēni no 47 
mazpulkiem un 40 vadītāji. Visas 
nedēļas garumā aktivitātēs 
mazpulcēniem bija iespējas apgūt ne 
tikai zināšanas, bet arī dažādas 
prasmes un iemaņas. Nometnes 
laikā mazpulcēniem tika piedāvāts: 
ekskursija pa Bebrenes pagastu un 
Daugavpils rajonu, nakts pārgājiens 
pa Akmeņupes dabas taku (takas 

garums 1,6 km), garais pārgājiens (garums 16 km), savu zināšanu, prasmju un 
iemaņu papildināšana 12 radošajās un vides darbnīcās: „Diena ar kumeļu”, „Vides 
prātnieks”, „Krāsainā ota”, „Viss nāk un aiziet tālumā”, „Pasta balodis”, „Jautrais 
stikls”, „Nāc dejot”, „Jautrās cakas”, „Celms”, „Elegantais Sīkstulis”, „Strops”, „Ziedu 
spēles”. 
 
Patiess prieks rodas pats no sevis, ja protam to parādīt un mākam pateikties par cilvēku 
rūpēm, darbu. Šīs dienas ir pagājušas nemanot un interese par Bebreni piepildījusies. Skaista 
vieta, laiks un telpa tika piedāvāta mums - mazpulcēniem un vadītājiem. Nometnē esam 
atraduši draudzīgu drauga plecu, ieguvuši jaunas prasmes darba grupās, izturējuši 16 km garo 
pārgājienu, papildinājuši zināšanas palieņu pļavās, apskatījuši jaunās govju šķirnes Latvijā, 
uzzinājuši spoku stāstus un sikspārņu noslēpumus, garšīgi ēduši. Ir labi!!! 
 
Patiesu prieku sagādāja nakts un garais pārgājiens. Patika, ka varējām darboties savās 
izvēlētās darbnīcās. Jānis ar zirgiem tikās pirmo reizi un bija patiesi priecīgs, izjūtot zirga 
mīļumu. Signe ļoti priecīga par piedalīšanos nometnes avīzes veidošanā un iespēju doties 
izjādēs ar zirgiem. Smēlāmies pieredzi, kā organizēt lielos pārgājienus, kā jāizstrādā 
jautājumi. Šajā pasakainajā dabas stūrītī varēja būt mazāk kontrolpunktu. Bērni uz pārgājiena 
beigām bija noguruši un zuda interese uzņemt jaunu informāciju. 
 
Patiesu prieku sagādāja darbs radošajās darbnīcās, ekskursija un pārgājiens. Iemācījāmies 
kopt zirgus un jāt ar tiem. Pārgājiena laikā uzzinājām par palieņu pļavām un savvaļas govīm. 

Engures mazpulks. 
 
Mums prieku sagādāja pārgājieni, darbnīcas un fiziskās atrakcijas un arī naksniņas. Patika 
nometnes atklāšanā Latgales dāmu pops. Mēs ieguvām daudz zināšanu par cietokšņiem un 
mēriem un arī, kā ilgstoši dzīvot teltī.  Ieteiktu nākošajā nometnē tikpat labu ēdināšanu, labus 
tualetes apstākļus, labas fiziskās aktivitātes, interesantus pārgājienus, interesantus pasākumus, 
garāku nometni. 



 
Patiesu prieku sagādāja braukāt ar skrituļslidām, spēlēt bumbu, nakts un garais pārgājiens, 
iespēja iepazīt citus mazpulcēnus un arī apkārtni. Patika jautrā laistīšanās un iešana dušā. 
Protam izdzīvot vienu nedēļu teltīs, un tagad zinu, ka var drēbes izžāvēt uz telts. 
 
Prieku sagādāja volejbols, pārgājiens un ekskursija. Mēs tagad zinām, kā kopt ādu un  nagus.  
 
Patika laistīties ar ūdeni un garais pārgājiens. 
Ieguvām prasmi veidot nometnes avīzi, zināšanas par zirgiem un Bebrenes vēsturi. 
Gribētos, lai nākošgad nometne notiek Gaujienā, ar Gaujienas burvību, un nometne ilgtu 
divas nedēļas. Diskotēkas notiktu ārā un spēlētu vairāk kluba mūziku. 

Liepupes mazpulks. 
 
Mums ļoti patika darbnīcas, ekskursija un arī pārgājiens. Diskotēkas bija superīgas, jo bija 
iespēja atkal satikt draugus un iepazīt jaunus. Iemācījāmies masēt, frizēt un pareizi kopt seju 
un nagus, spēlēt sporta spēles, veidot dažādas kompozīcijas un jāt ar zirgiem. 

Mazpulks „Saulespuķe” 
 
Patiesu prieku sagādāja vietējie neparastie ļaudis – 
karošu meistars, kolekcionārs. Interesi izraisīja vides 
darbnīca un ekskursija. Esam apguvuši, kā defektu 
pārvērst par efektu „Jautro caku” darbnīcā. Vides 
darbnīcā bija iespēja iepazīt upes dzīvniekus. Ieteiktu 
vairāk nodarbību pašā nometnes vietā. 
 
Patika darbnīca „Diena ar kumeļu”. Daudz ko jaunu 
uzzināju un bija iespēja jāt.  Iepriecināja atsaucīgais 

vīrelis, kurš aizveda 11 mazpulcēnus savā necilajā žigulītī uz nometnes vietu pēc garā 
pārgājiena. Prieks bija, ka tualetēs vienmēr bija papīrs, tukšas miskastes un tīrs. Ieguvām 
zirgkopības pamatus. Ieteiktu vairāk kopīgu pasākumu – rīta rituāli, vakara sanākšanas. 
Skumji, bet neesam īsti pat redzējuši nometnes vadītāju. Naksniņās labāk būtu augļi. 

Siguldas 668. mazpulks. 
 
Patika, ka visi mazpulcēni ir draudzīgi un ka ieguvām jaunus draugus. Kolosāla ekskursija un 
pārgājiens. Iemācījāmies jaunus veidus, kā var apgleznot stiklu un jaunas idejas floristikā. 
Ieguvām zināšanas par Latviju, par paliem un to nozīmi, kā arī ideju mazpulcēnu darbiem. 
 
Patika jautrā atmosfēra, draudzīgie cilvēki, sporta aktivitāšu dažādība un jautrie piedzīvojumi 
naktīs. Esam uzzinājuši daudz par dzīvniekiem, iemācījušies spēlēt badmintonu, volejbolu un 
galda tenisu, bet pats labākais, ko esam ieguvuši katrs sev, ir jautri, mīļi un patiesi draugi. 
Ieteiktu no rītiem ļaut pagulēt, atraktīvākus pārgājienus un iespēju doties peldēt. 
 
Mums patika darbnīcas, pārgājiens, ekskursija, garšīgs ēdiens un laba telšu vieta. Esam 
ieguvuši zināšanas par Bebrenes apkārtni un dabu. Ieteiktu rīkot diskotēkas brīvā dabā un 
dažādot darbnīcas. 
 
Priecēja darbnīcas, ekskursija un pārgājieni. Esam uzzinājuši daudz 
par Bebreni, iemācījušies apgleznot stiklu, izgatavot dekorus, un 
esam ieguvuši prasmi gulēt arī troksnī. Ieteiktu samazināt brīvo laiku 
un ievērot precizitāti. 
 
Mums patika iespēja iegūt jaunus draugus, jauki pavadīt laiku, iet 
grūto, bet interesanto pārgājienu. Esam ieguvuši lietas, kas noderēs 
dzīvē. Ieteiktu sporta aktivitātes ūdenī. 
 



Sagādāja prieku pārgājiens, diskotēkas, aktivitātes, arī nakts pārgājiens, bet vēlams vairāk 
uzdevumu un mazākas grupiņas. Ieguvām zināšanas par govīm, par palienu pļavām. Esam 
apguvuši prasmes floristikā un stikla apgleznošanā, kokapstrādē. 

Krāslavas pamatskolas mazpulks 
 
Patiesu prieku sagādāja diskotēka, tikšanās ar draugiem, kopīgas pārrunas, spēles, kuras 
varējām spēlēt kopā ar citiem bērniem, brīži, kad varējām paslinkot. Esam iemācījušies dejot 
līnijdejas, jāt ar zirgiem, kā arī noteikt laika apstākļus. Ieteiktu piedomāt pie rīta rosmes 
ievērošanas.  
 
Patika ekskursija, tās vadītāja un šoferītis. Patika mūzika diskotēkās. Patika nodarbības 
darbnīcā „Viss nāk un aiziet tālumā” pirmo reizi strādāju ar stikla krāsām, apgleznoju spoguli, 
turklāt saistībā ar mazpulku tēmu. Esam ieguvuši zināšanas par Ilūkstes novadu un 
Daugavpili, vēsturi, dabu. Iemācījāmies dejot jaunas līnijdejas. Iemācījāmies veikt manikīru. 
Ieteikums nākošajām nometnēm īsāku pārgājiena maršrutu. Kontrolpunktus interesantākus, 
vairāk fiziskās aktivitātes, lai visi varētu piedalīties un kopīgi ilgstošāk darboties 
kontrolpunktos. 

Pilskalnes mazpulks 
 

Ļoti patika ekskursija un pārgājiens. Esam 
iemācījušies kļūt pacietīgāki. Esam sapratuši, ka 
Sēlij ā ir skaista daba 
 
Patika badmintons, volejbols u.c. sporta veidi. 
Interesantas bija ekskursijas, it īpaši Egļu kalns, 
Tanku muzejs. Patika diskotēkas, nakts pārgājiens un 
radošās darbnīcas – „Diena ar kumeļu”, „Jautrais 
stikls”, „Nāc dejot”, „Jautrās cakas”, „Celms”. 
Esam apguvuši prasmi dejot līnijdejas, jāt ar zirgiem, 

vingrot uz zirga, gleznot uz flīzēm, spēlēt 
badmintonu, „gatavot augļu ezīšus”, iemācījāmies nedēļu sadzīvot viens ar otru, komunicēties 

ar citiem mazpulcēniem.       
 Aknīstes 602.mazpulks 

 
Patika iespēja iepazīties ar citiem vienaudžiem, sakoptā apkārtne, veikalu darba laiks, spēļu 
inventārs (bumbas, badmintons u.c.) Esam palikuši izturīgāki un apguvuši prasmes 
žurnālistikā. Ieteikums mazpulku vadītājiem vairāk pievērst uzmanību pārgājienā tiem 
rakariem, kuri noplēš ceļa zīmītes.  
 
Patika pirmās dienas diskotēka, kur bija iespēja iepazīt daudz jauku cilvēku. Ļoti labi dīdžeji. 
Esam iemācījušies apgleznot krekliņus un stiklu, padziļinājuši zināšanas floristikā. Esam 
vairāk uzzinājuši par Bebrenes apkārtni un vēsturi 

Gaujienas 539. mazpulks 
 
Ļoti patika darbs radošajās darbnīcās: „Strops”, „Diena ar kumeļu”, „Jautrais stikls”, 
„Kr āsainā ota”. Esam apguvuši dažādus sporta veidus un uzzinājuši nedaudz par Bebrenes 
apkārtni un tās vēsturi. 
 
Prieku sagādāja darbošanās pie friziera, ekskursija pa apkārtni, iepazīšanās ar palieņu pļavām. 
Esam apguvušas krāsošanos un frizūru veidošanu. Uzzinājām kā pali ietekmē upes augus un 
dzīvniekus. Ieteiktu dienas sākumā kopīgu rituālu. 
 
Patika ekskursija, diskotēkas un sporta aktivitātes. Esam apguvuši daudzas tās zināšanas, 
kuras snieguši nometnē. 

Saulesdārzs 



 
Patika ekskursija pa Daugavpili un citām vietām. Patika iespēja jāt ar zirgiem. Iespēja satikt 
vecos draugus un iegūt jaunus. Uzzinājām, ka ne tikai Jēkabpils applūst. Patika jaunās dejas 
un iepazītie draugi. Patika frizieru darbnīca, kurā uzzināja kā pareizi krāsoties, veidot frizūru. 
Pārāk daudz brīvā laika , ko pavadām nenozīmīgi darbojoties.  

Viesatu mazpulks 
 
Patika ekskursija un radošās darbnīcas: „Diena ar kumeļu”, „Jautrais stikls”, „Līnijdejas”. 
Esam iemācījušies vingrot uz zirgiem. Saprasties ar citu mazpulku meitenēm.  

541.Zantes mazpulks 
 
Patika iespēja sportot, diskotēkas, darbnīcas. Patiesu prieku sagādāja brīvais laiks. Esam 
iemācījušies apgleznot stiklu, veidot kompozīcijas no ziediem. Par palienu pļavām un paliem. 
Pārgājienā varēja būt vairāk uzdevumi un kontrolpunkti. Paldies par iespēju labi atpūsties. 

Augšgaujas mazpulks 
 
Patika nodarbība palienu pļavā, apkārtējie cilvēki, gulēšana teltī 
un skatu tornis.Iemācījāmies noteikt ūdens kvalitāti, apgleznot 
stiklu, salikt skapi.  
 
Patiesu prieku mums sagādāja draugu satikšana, kā arī 
piedzīvojumi ekskursijā. Mums patika garais pārgājiens un 
jaukie cilvēki, kuri stāvēja kontrolpunktos. Esam iemācījušies 
būt pacietīgi un draudzīgi. Esam daudz uzzinājuši par palienu 
pļavām  un dabu ekskursiju un pārgājienu laikā. Mums patika 
ideja par dzērienu izvadātāju garā pārgājiena laikā. 

307. Džūkstes mazpulks 
 
Vislielāko prieku sagādāja darbnīcas, ekskursija uz 
Sventes muižu, Siguldiņu. Dabas parkā interesi 
izraisīja  Hailender šķirnes govis un zemnieku 
saimniecībās Šarolē šķirņu govis. Patika arī 
Dvietes palienes pļavas. Darbnīcās tika iegūtas 
zināšanas dažādās jomās: stikla apgleznošana, 
floristika u.c. Apguvām prasmes līnijdejās, matu 
sakārtošanā u.c.  
 
Patiesu prieku sagādāja diskotēkas, sporta spēles, 

brīvais laiks, ko katrs var aizpildīt kā vēlas. Prieks par labvēlīgo gaisotni bērnu vidū, vakars 
pils pagrabā, Akmeņupes gaismas ceļš, mani skolēni (un citi arī). Esam ieguvuši zināšanas 
par Bebrenes pili, esmu uzkāpusi tik augstā tornī, kādā nebiju domājusi kādreiz uzkāpt. 
Nākošajā nometnē taisīt ilgākas diskotēkas, lai atļautu laistīties ar ūdeni noteiktā teritorijā, lai 
būtu kur peldēties. Mazpulku vadītājiem jau sākumā vienoties par pamatprincipiem — ko 
atļaut, ko nē, un to ar visu pamatojumu izskaidrot bērniem. Paldies par nometni!  

Mores mazpulks 
 
Patika ekskursija, nakts un garais pārgājiens, sporta spēles, gulēšana teltīs un nodarbības. 
Iemācījos ātrāk rakstīt uz datora.  

Irlavas mazpulks 
 
Patika radošās darbnīca, braukšana ar skrituļslidām, diskotēkas, nakts pārgājiens, sportiskās 
aktivitātes, novadu prezentācijas, jāšana, senlietu muzejs, pils pagrabs. Iemācījāmies 
apgleznot kreklu, veidot frizūras, kopt nagus un seju, kā apseglot zirgu un uzzinājām Dvietes 
palienes nozīmi. 



Jaunie prātnieki 
 
Patika braukšana ar karieti, naktsdzīve, strādāt radošajās darbnīcās, 
atklāšana, ekskursija pa Daugavpili, ka bija īsāks pārgājiena 
maršruts. Darbnīcās papildinājām esošās zināšanas. Iepazināmies ar 
Bebrenes apkārtni, ekskursijā bija laba gide. Par daudz brīvā laika.  

Madlienas mazpulks 
 
Patiesu prieku man sagādāja tikšanās ar sen neredzētiem draugiem. 
Kopā pavadītie brīži, neskatoties uz dažādiem dzīves sīkumiem, par 
ko nez kāpēc visi tik ļoti uztraucās. Iemācījāmies neuztraukties par 
sīkumiem un atrast ko jauku un atraktīvu patstāvīgi darbojoties. 
 
Super sikspārnis un spoks atklāšanā un citos pasākumos. Patika nodarbības pie zirgiem, nakts 
pārgājiens, ekskursija un Dāvja Gruberta lekcija. Patīkami atkal tikties ar kolēģiem. Nedaudz 
iemācījāmies vēsturi par dažādiem akmeņiem, pilskalniem un kapukalniem. Interesanta 
nodarbība vadītājiem par spoguļiem, sadarbības prasmes. Jauna informācija par interesantām 
vietām ekskursijas laikā. Ir liels darbs ieguldīts nometnes tapšanā! Meitenes, jūs esat lieliskas! 
Paldies par šo nedēļu!   

Lādes „Rūķis” 
Patika pārgājiens, dažādas sporta aktivitātes, ekskursija, nakts pārgājiens, pirmdienas 
diskotēka. Iemācījos gatavot krāšņus augļu ēdienus, apgleznot T-krekliņu, zīmēt uz stikla.  
 
Šajā nometnē mums prieku sagādāja tas, ka bija daudz un dažādi sporta atribūti. Interesi 
izraisīja nakts pārgājiens. Iemācījāmies braukt ar skrituļslidām, saplānot savu laiku un agri 
celties. Ierosinātu garāku nakts pārgājienu. 

Sūnu 748.mazpulks  
Nothing to complain. I learned to cover my tent and put all my clothes into plastic bags when 
I leave the camp.  

Kaisa 
Patika sirsnīga, mīļa, bez stresa uzņemšana. Patīkami apskatīt parku ar interesantiem 
kokiem, jauko, noslēpumaino pils pagrabu, burvīgos kalniņus un ceļa līkumiņus, kā 
arī gleznaino dabas ainavu. Patīkama bija labā pirtiņa ar maigo, zīdaino „kastes” 
ūdeni. Mums bija liels pārsteigums, ka Bebrene nav nekāda Latgale. Esam sapratuši, 
ka 16 km pārgājiens mums nieks. Apguvām saskarsmes prasmes. Skolotāju varēšana 
ir neizmērojama, apbrīnoju vadītājus …  
 


