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Ābolu daudzveidība, ziedu krāsu 
spēles, zāles zaĜums un debess plašums. 
Tā ir mana vasara un mans rudens. 
Citreiz saulains un sutīgs, reizēm lietains 
un atsvaidzinošs. Bet vienmēr mēs 
tiekamies tajā pašā laikā un vietā – 
mājās. 

Bieži vien visa jaunā sākums 
saistās ar paša Jaunā gada iesākumu.  

Tomēr, manuprāt, daudziem 
cilvēkiem īpašs ir arī laiks starp vasaras 
beigām un rudens pirmajiem vēstnešiem. 
Katru gadu tas ienes ko īpašu dzīvē – 
vieniem pirmos soĜus skolas gaitās, 
citiem šīs takas jau ir zināmas,bet tajā 
pašā laikā vienmēr ir kaut kas jauns un 
nezināms. 

Burvība šim laikam ir par spīti 
visam. Tā ir cerība un ticība tam, ka 
mums visiem viss labākais ir vēl priekšā. 
Iespējams, ka daudzi no Jums pa vasaru 
ir uzkrājuši spēkus un sapratuši, ko paši 
vēlas no dzīves. Tāpēc katrs  var pats 
iesākt kaut ko sev sirdij Ĝoti tīkamu un 
iespējams jau sen dziĜi sirdī lolotu ideju. 

Vēlos visiem novēlēt piepildītu un 
interesantu Jauno mācību gadu. SapĦi ir 
tādēĜ, lai mēs neapstātos - ietu uz priekšu 
baudot skatu uz augšu, bet neaizmirstot 
par oĜiem zem kājām. 

          Līga LiepiĦa  

„Zinu, Varu, Daru” 2 gadu jubileja!!! 

Augusts...VasariĦai rit pēdējās 
dienas, un tā gribas, lai tās būtu jaukas, 
jautras, atmiĦā 
paliekošas. Viena 
no tādām bija šā 
gada 21.augustā. 
Mēs sanācām 
kopā, lai svinētu 
mūsu mīĜās avīzes 
„Zinu, Varu, 
Daru” 2. jubileju. 

Ir liels prieks, 
ka mūsu radošās 
komandas skaits ir 
divkāršojies. Visi 
tie, kas ir 
iedvesmas pilni un vēlas pilnveidoties un 
papildināt mūsu avīzi, ir droši aicināti 

mūsu pulkā! Šogad esam izveidojuši arī 
ZVD jauno logo, par ko pašiem ir liels 

prieks Liels 
paldies mūsu 

dārgajai, 
uzĦēmīgajai, 

vienmēr 
atsaucīgajai 

Ligitai, kas 
sapulcina un 
sapurina mūs 
visus. Paldies 
par saldajiem 

gardumiem! 

ApĦēmības 
pilni gaidām 



jauno mācību gadu un arī darbiĦu mūsu 
centriĦā! Pievienojies mūsu pulkam-būs 

jautrāk!  

             Alise Strode 

Pueri Cantores kongress Stokholmā 

7. jūlijā, saĦēmuši draudzes 
prāvesta JāĦa Smirnova svētību, Kalupes 
Romas katoĜu draudzes bērnu un jauniešu 
kora „Gloria” dalībnieki devās ceĜā uz 
Stokholmu. No 8. līdz 12. jūlijam notika 
35. starptautiskais baznīcu bērnu un 
jauniešu koru federācijas Pueri Cantores  
kongress, kurā 
piedalījās 121 
koris no 15 
valstīm. Šī 
kongresa 
devīze - 
„Instrumenti 
mieram” – 
katram 
kongresa 
dalībniekam 
aicināja 
padomāt, 
lūgties un 
apliecināt savā 
dzīvē miera 
nesēja misiju. Apmēram 4000 jauniešu no 
visas pasaules vienojās kopīgās dziesmās 
un lūgšanās.  

Pueri Cantores Latgales federācija 
(PCLF) ir vienīgā PC katoĜu draudžu bērnu 
un jauniešu koru organizācija Baltijas 
valstīs, tās prezidente ir Zigrīda RusiĦa. 
PCLF pārstāvēja 3 kori: ViĜānu koris 
„Dextera”, Aglonas Bazilikas kora skolas 
koris, Kalupes bērnu un jauniešu koris 
„Gloria” (vadītāja Zigrīda RusiĦa). Kori 
„Gloria” pārstāvēja 9 jaunieši. 

Liels prieks bija satikt Zviedrijā 
dzīvojošos latviešus, it īpaši Intu un 

Ingrīdu, kas palīdzēja mums atrast 
naktsmītnes. Neaizmirstamus iespaidus 
atstāja  sardzes maiĦa KaraĜpils pagalmā, 
pēc parādes simfoniskais orėestris sniedza 
nelielu koncertu, izpildot arī populārās 
zviedru grupas ABBA hītus. PC 
Starptautiskās federācijas prezidents 

Roberts 
Tyrals 

aicināja uz 
tikšanos 

nākamajā 
36.Pueri 
Cantores 
kongresā 

2010. gadā 
no 

28.decembr
a līdz 

1.janvārim 
Romā.  

Kongresa 
laikā Stokholma bija kĜuvusi arī par mūsu 
pilsētu, kuras arhitektūru un muzeju 
vērtības apbrīnojām dažādās diennakts 
stundās. Ejot pa Stokholmas ielām un 
braucot sabiedriskajā transportā ne lietus, 
ne karstais laiks mums netraucēja dziedāt 
garīgās dziesmas un latviešu 
tautasdziesmas. Vēlos teikt paldies PCLF 
valdei, it īpaši Zigrīdai RusiĦai, Laurai 
Grigorjevai, Guntai ĀboliĦai par brauciena 
organizēšanu, Aijai Iliško par prāmja 
biĜešu sagādāšanu, kā arī Ievai Biteniecei 
un Gunāram Raščevskim par nogādāšanu 
ostā un mājās! 

 

Kalupes bērnu un jauniešu kora „Gloria” dalībniece Natālija Baida 

 

  

 

            

            



            

            

            

      

Daugavpils rajona Jauniešu diena 2009 

Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība „KaimiĦi” šī gada 15.maijā, 
organizēja Daugavpils rajona Jauniešu 
dienu, kur kopā sanāca Daugavpils 
rajona pašvaldību 
jaunieši, lai dalītos 
savā pieredzē 
jauniešu iniciatīvu 
realizēšanā, lai gūtu 
jaunu informāciju 
un iegūtu jaunas 
prasmes modernajā 
mākslā – 
karikatūras, body 
art, vitrāžu 
veidošana, Hip Hop 
dejas, kā arī 
pārbaudīt 
saliedētību jautrajās 
sporta stafetēs. Jauniešu dienas norises 
vieta bija Naujenes kultūras centra 
Lociku ciemā.  

Kalupes 
pagasta jauniešiem 
arī bija tāda iespēja 
pabūt Jauniešu 
dienās. Mēs 
piedalījāmies pilnīgi 
visās piedāvātajās 
aktivitātēs. Mums 
abām likās 
aizraujoša Moderno 
deju studija, 
Militārā pārbaude, 
Pirmās palīdzības 
bāze. Nebija sliktas 
arī Karikatūru iela, Vitrāžu galerija, 
Attiecību laboratorija u.c. Bet Izglītības 
info centrā mēs izcīnījām 1. vietu 
Daugavpils Universitātes logotipa 
veidošanā, individuālajā vērtējumā 
L.Meškovska izcīnīja 1. vietu šautriĦu 

mešanā, M. Leguša šaušanā un A. Strode 
uzvarot konkursā par Jauniešu dienas 
devīzi saĦēma speciālbalvu. Mēs 
ieguvām jaunas zināšanas, spilgtus 

iespaidus 
un lieliski 

pavadījām 
laiku. 

Pēc 
visām 

darbnīcām, 
velo trases, 

komandu 
spēlēm mēs 

vērojām 
Uguns šovu 
(akrobātisk

us trikus ar 
uguni), kas bija patiešām grandiozs un 
radīja lielisku iespaidu uz visiem 
klātesošajiem. Un protams, ka palikām 

uz TusiĦu – 
BurziĦu, 

kur mūs 
izklaidēja 

„Stage On” 
dziedātāji, 

kā arī„ Stop 
Time 

Dance 
Studio”. 
Daugav-

pils rajona 
Jauniešu 

dienas 
mērėis, 

kurš bija veicināt Daugavpils rajona 
jauniešu vienotību un sekmēt iecietību 
jauniešu vidū, attīstīt sociālo saliedētību, 
kā arī dažādot un pilnveidot jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas lauku 
teritorijā, tika sasniegts.



                    Ina Gordijenko un Ksenija Semjonova 

 

Brauciens uz Poliju 

Augusta sākumā dejotājiem no 
Kalupes jauniešu deju kolektīva, projekta 
ietvaros, radās lieliska iespēja aizbraukt uz 
Poliju kopā ar Vaboles kolektīvu „Aisma”. 
No 3.08 līdz 
11.08 
Kintija, 
Karolīna, 
Linda, 
Rolands, 
Dzintars un 
vadītāja 
Iveta 
Meškovska 
pavadīja 
aizraujošu 
nedēĜu 
Polijas 
dienvidrietumu apgabalā.  

Dejotāji piedalījās lielā festivālā – 
„46. tydzien kultury beskidzkiej”, kurā arī 
dalību Ħēma 27 valstu delegācijas: no Polijas, 
Itālijas, Slovākijas, Kolumbijas, Ekvadoras, 
Ukrainas, Indonēzijas, Ėīnas, Grieėijas, kā arī 
daudzas citas. Mēs vienīgie pārstāvējām 
Latviju, tāpēc atbildības slogs bija liels – 
mēăinājām visu vasaru.  

Dejotājiem nedēĜas garumā bija 
jāpiedalās gājienā un jāuzstājas 5 koncertos, 
kuri notika pilsētās Szczyrkā, Makõw 
Podhalanski, Žywiecā, Wislā un Oswiecimā. 
Pilsētā Žywiec dejotājiem bija konkurss – 
dejojot „izstāstīt” par savas tautas tradīcijām 
un tautastērpiem. Kopā ar dejotājiem brauca 
Daugavpils kapella „Dyrbini”, kuras sastāvā 
bija tautas deju mūzikas apdares autors Artūrs 
Uškāns, Anna, Anita, Kristaps un Matīss, ar 
kuriem mēs laika gaitā sadraudzējāmies. 
Programma ilga apmēram 45 minūtes, tāpēc 
bija nepieciešams spēks un pacietība dejot 45 
minūtes. Kapellai bija vēl papildus savi 
koncerti, kuros viĦi iekustināja publiku ar 
jautrām latgaliešu dziesmām.  

Aizbraucot uz Poliju, katru rītu notika 
mēăinājumi, lai noslīpētu iemācītās dejas un 
vakarā uzstājāmies koncertā, bet neskatoties 
uz to mēs daudz redzējām un guvām ieskatu 
gan par Poliju, gan citu dalībvalstu tradīcijām. 

Šajā laikā bijām arī Slovākijā, kura atradās aiz 
augsta kalna – mēs braucām ar plostiem pa 
Polijas – Slovākijas robežupi. Ar plostiem 
braucot, plostnieki stāstīja daudzas leăendas 

gan par kalniem, gan par poĜiem 
un slovākiem. Dodoties uz 
Poliju, uzstādījām mērėi uzkāpt 
pašā kalna galotnē – Vaboles 
dejotāji uzbrauca kalnā ar 
pacēlāju, bet Kalupes jaunieši 
kāpa kalnā un, uzveikuši lielo 
kalnu un karstumu, bija priecīgi 
par izdarīto. Nokāpjot lejā, radās 
secinājums, ka kāpt augšā ir 
daudzreiz vieglāk, nekā kāpt 
lejā. Lielu saviĜĦojumu 
izbaudījām svētdien, kad 
katedrālē notika dievkalpojums 

ar aizlūgumu par Latviju un Latvijas 
dejotājiem. Kā arī mājās braucot apmeklējām 
Čestohovas svētvietu, kura ir līdzīga Aglonas 
bazilikai, tikai daudzreiz lielāka. Šī brauciena 
laikā „atkārtojām” vēsturi – bijām 
Osvencimas koncentrācijas nometnē, kura 
otrā pasaules kara laikā bija viena no 
lielākajām nāves nometnēm.  

Tās dažas stunda, kas bija domātas 
miegam, pavadījām trīszvaigžĦu viesnīcā 
„Orle gniazdo”, kura atradās augstu kalnā. 
Šajā viesnīcā bija izmitinātas 7 festivāla 
dalībvalstu delegācijas, tāpēc mēs varējām ne 
tikai skatīties viĦu priekšnesumus, bet arī 

sadraudzēties diskotēkas laikā, spēlējot ping - 
pongu, vai trenējoties fitnesa zālē. Visciešāk 
sadraudzējāmies ar ukraiĦu dejotājiem un 



uzrīkojām sacensības, kurš no kolektīviem 
zina vairāk dziesmu un deju. 

Liels paldies par vienreizējo ceĜojumu 
un repertuāra apgūšanu ir jāsaka vadītājām 

Ivetai Meškovskai, Anitai Šalkovskai un 
virsvadītājai Aijai Daugelei.

Linda Meškovska 

IV Netradicionālās Latvijas kopienu spēles Īslīcē 

31. jūlijā un 1. augustā Bauskas 
novada Īslīcē notika IV 
Netradicionālās Latvijas kopienu 
spēles. Šo 
spēĜu 
pirmsākums ir 
meklējams 
2006. gada 
19.augustā, 
kad 
Daugavpils 
rajona lauku 
partnerība 
rīkoja pirmās 
šāda veida 
spēles Višėos. 
Kopienu spēĜu 
devīze ir Ja 
mans kaimiĦš 
dzīvos labi, tad arī es dzīvošu labi! 
Devīze arī atspoguĜo spēĜu mērėi, jo 
šādā veidā veidojas jauni kontakti, 
pieredzes apmaiĦa dalībnieku starpā, 
kā arī sportiskas komandu aktivitātes 
liek aizmirst par ikdienu un rūpēm.  

Netradicionālajās Latvijas kopienu 
spēlēs Daugavpils novadu pārstāvēja 
Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība 
„KaimiĦi”, Līksnas 
pagasta jauniešu 
kopiena „Kopā” un 
Nīcgales pagasta 
biedrība „Tagadnē 
nākotne aug”.  

31.jūlija vakarā 
komandas ieradās 
Īslīcē, kur notika 
svinīga spēĜu atklāšana, 
un vakara turpinājumā 
notika balle, kuras laikā 
varēja iepazīties ar cilvēkiem no visas 
Latvijas, jo kopumā bija ieradušās 19 
komandas gan no Latgales, gan 
Vidzemes, gan Zemgales, gan 

Kurzemes. Par naktsmītnēm vairums 
komandu izvēlējās telšu pilsētiĦu, 
turpretī Latgali pārstāvētās komandas 

par naktsmītnēm izvēlējās 
Īslīces vidusskolas sporta zāli. 
Domājams, mēs bijām 
ieguvēji, jo siltās vasaras 
naktis sāk nomainīt rudenīgi 
vēji un lietus. 

Otrā sporta spēĜu diena bija 
sporta aktivitāšu pārpilna - 
kopumā 17 sporta veidos 
vajadzēja pierādīt savu 
meistarību, jāpiebilst, ka 
sporta veidi neatbilst 
olimpiskajiem principiem. 
Bija tādas disciplīnas kā: Pāra 
badmintons, ėengursoma, 

šautriĦas, zābaka mešana, virves 
vilkšana utt. Partnerība „KaimiĦi”, 
kuru pārstāvēja V. Kozlovska, J. 
KudiĦs, I. Krekele, O. Jackevica, K. 
Isate un E.Ivdra, izcīnija 2.vietu 
sacensību veidā „Ėerras stumšana” un 
komandu kopvērtējumā izcīnīja 
4.vietu, saĦemot gan godarakstu, gan 
medaĜas, gan arī vietējo uzĦēmēju 

sarūpētās 
dāvanas. Tā kā 

netradicionālo 
sporta spēĜu 
norises vietu 
nosaka pirmās 
vietas ieguvēja 
komanda, šogad 
pirmo vietu 

komandu 
kopvērtējumā 

izcīnīja Jaunpils 
komanda, kā 
rezultātā V 

Netradicionālās 
Latvijas kopienu spēles norisināsies 
Jaunpils novadā. Noslēguma pasākumā 
visi dalībnieki tika aicināti dziedāt 



karaoki un noskatīties spēĜu saimnieku 
sagatavoto koncertu, kurā tika dejotas 
līnijdejas, stāstīti joki un dziedātas 

dziesmas. Divas dienas Īslīcē raisīja 
pozitīvas emocijas un sportisku garu 
ikvienā, kas piedalījās tajās!!! 

 

         Evija Ivdra 

E�pres i�ter�ija 

Kā izglītības iestādes absolvēšana ietekmēja Tavu vasaru? 

Anastasija ĥikitina 
(absolvēja Kalupes 
pamatskolas 9. klasi): 

Skolas absolvēšana manu 
vasaru gandrīz neietekmēja, 
tikai tas, ka jūnija sākumā bija 
vēl daži nenokārtoti darbi 
sakarā ar skolu. Nekas īpašs 
manā dzīvē nemainījās pēc 
skolas absolvēšanas. 

 

 

 

Liene Morkāne (absolvēja DU . Ieguva 
maăistra grādu 
„Vides plānošanā” 
un dabas 
aizsardzības 
speciālista 
kvalifikāciju): 

Izglītības iestādes 
absolvēšana uzlādē 
manu vasaras 
sākumu ar 

pozitīvām 
emocijām, jo ir 
lieliska sajūta, kad 
sasniedz kārtējo 

lielo mērėi. Vasaras vidus tiek pavadīts 
pozitīvās emocijās un pēc sirds patikas. 
Savukārt vasaras otrajā pusē iezogas doma 
par nākotni. Ko darīt? Kur mācīties, ko 

studēt? Tāds liktenis šėiet ir 
ikvienam, kas absolvējas. Un tad 
jau atkal pienāk laiks, kad 
jāiesniedz dokumenti un 
jāsasniedz kārtējais mērėis. 

 

Ieva Baltace (absolvēja Kalupes 
pamatskolas 9.klasi): 

Skolas absolvēšana manu vasaru ietekmēja 
tikai jūnijā, jo gandrīz viss jūnijs pagāja pa 
skolu. Pārējo vasaru skolas absolvēšana 
neietekmēja. 

 

Karīna Cirse (absolvēja Špoău 
vidusskolas 12. klasi): 

Manā dzīvē tas neko diži 
nemainīja, tomēr ir liels prieks un 
laime, ka esmu iekšā savā ilgi 
gaidītajā fakultātē!tas uzliek 
pienākumu, kuru ir jāpilda ar 
vislabāko sirdsapziĦu! Lai mums 
visiem radošs un daudzsološs šis 
mācību gads! 

Liene Grigorjeva (absolvēja 
Vaboles vidusskolas 12.klasi): 

Absolvējot 
vidusskolu, mani it 
kā pārĦēma miers, 
jo zināju, ka viens 
dzīvei nozīmīgs 
darbs ir padarīts, 



bet no otras puses skatoties- tas tikai ir 
sākums. Nu jau bij jāpieĦem vēl 
nozīmīgāks lēmums, nekā iepriekšējais, 
kur nu iešu studēt tālāk. VisnotaĜ, šī vasara 
man paliks īpaši atmiĦā, jo tika izlietots 
daudz pūĜu un enerăijas, lai iestātos kādā 

no citām mācību iestādēm, kur varētu 
turpināt mācības un piepildīt savus sapĦus. 
Esmu gandarīta, ka manas pūles tika 
attaisnotas un nesen uzstādītais mērėis tika 
sasniegts.  

Karolīna Gavrilova 

 

Lasiet „Zinu, Varu, Daru” arī internetā – www.kalupe.lv 

 


