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Sveiki šajā pirms vasaru noskaņojuma dienā! 

Ārā ar katru dienu viss kļūst zaļāks,  zied puķes, 

saulīte ar katru dienu silda arvien vairāk, un viss vien vilina 

mūs pavadīt laiku ārā neko nedarot, vienkārši atpūšoties. 

Taču daudziem no mums, tai skaitā arī man, ir pienācis 

eksāmenu un pārbaudījumu laiks.  Novēlu 9. un 12. klases 

skolēniem veiksmīgi nokārtot eksāmenus un veiksmi 

karjeras izvēlē.  

Es piederu vasarai, 

Smaržīgai zālei 

Un nebēdnim vējam, 

Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu. 

Es piederu ziediem un nopļautai zālei, 

Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus- 

Tik spilgtus,tik siltus. 

Es piederu vasarai,ķirsim pie koka, 

Kas saldu jo saldu skūpstu man sniedz. 

Es piederu,vasara, 

Tik Tev, 

Ar savu tik atvērto dvēseles garu… 

Alīna Osipova

Mīļie absolventi! 

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, 

No tevis dzīve prasīs daudz. 

Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, 

Un visu, visu laiku audz. 

Izlaidums – viens no skaistākajiem notikumiem jaunu 

cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies 

absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un 

par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. 

Sirsnīgs sveiciens pamatskolas, vidusskolas, profesionālo tehnikumu un augstskolu 

absolventi!!! 

 

 



Kafija ar politiķiem

2012.gada 10.maijā Daugavpils novada 

Kultūras centrā notika diskusija „Kafija ar 

politiķiem” starp Daugavpils novada jauniešiem, 

deputātiem, pārvalžu vadītājiem, jaunatnes lietu 

atbildīgajiem u.c., kas tika rīkots projekta „Drošs 

jaunietis drošā Eiropā” ietvaros. 

Diskusijai tika iedotas jauniešiem svarīgas un 

interesējošas tēmas, lai katrai grupai būtu iespēja 

diskutētpar citu jautājumu. Tika apspriestas tādas tēmas, piemēram, par jauniešu pulcēšanās vietu 

pieejamību pagastos, jauniešu nodarbinātību 

novadā, kultūras namu un jauniešu sadarbības 

iespējas, savukārt citās grupās bija iespēja 

iejusties un padomāt, ko es darītu, piemēram, „ja 

es būtu Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājs/jaunatnes lietu speciālists savā 

pagastā u.c.”, minot, kādām īpašībām būtu 

jāpiemīt, kā labāk veidot sadarbību ar jauniešiem 

 

 

Andis Zeps 

 Vasara 2013 

   Ar vieglu nopūtu varam aizmirst 

eksāmenus un citus pārbaudes darbus un 

sākt izbaudīt vasaras jaukumus. Šī 

vasara ir īpaši bagāta ar dažādiem 

pasākumiem un aktivitātēm Kalupē, 

Daugavpilī, Latvijā. 

Jūnija sākums ir mazliet mierīgāks, 

jo skolēni, studenti kārto eksāmenus. 

Taču jau jūnija beigās jauniešiem tiks 

organizēts pārgājiens „Ar kājām pa 

Kalupi”.  

Savukārt no 30.jūnija līdz 

7.jūlijām notiek XXV Vispārējie latviešu 

Dziesmu  un XV Deju svētki. Svētkiem 

gatavojas ap 40 000 dalībnieku- 

kolektīvi no Latvijas un ārvalstīm. Šīs ir 

latviešu tradicionālais notikums un, ja ir 

iespēja, tad noteikti ir jāapmeklē. 

Jūlijā Daugavpils novada dome 

organizēs 1.Jauniešu vasaras sporta 

spēles, kuras notiks Laucesā divas 

dienas. Augustā turpinās aizsākto 

tradīciju ar jauniešu salidojumu „Esi 

vērīgs”, kas norisināsies Višķu pagastā. 

19.augustā Kalupē tiks organizēts sporta 

pasākums „Sporto asprātīgi”, uz kuru 

tiks aicināti Daugavpils novada jaunieši.  

No maija  Daugavpils novada 

jaunatnes lietu speciāliste ir Santa 

Matisāne, tādēļ centīsimies viņu un viņas 

idejas atbalstīt. Sīkāku informāciju par 

pasākumu un aktivitāšu laiku un norises 

vietu, var atrast DND mājaslapā 

(www.dnd.lv).  

Piepildīsim vasaru ar pasākumiem, 

lai tā būtu raiba kā taureņu spārni. Būsim 

aktīvi un atsaucīgi, kopā mēs varam 

visu!!! 

Ilze Raščevska 
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Informatīvais pasākums Kalupē 

2013. gada 24.aprīlī Kalupē 

norisinājās trešais informatīvais 

pasākums projekta “Drošs jaunietis 

drošā Eiropā” ietvaros. Uz pasākumu 

pulcējās jaunieši un jauntnes lietu 

atbildīgie no Kalupes, Nīcgales, 

Vaboles, Līksnas un Dubnas.  

Par Līksnas pagasta jauniešu 

iniciatīvām stāstīja „Līksnas jauniešu 

kopienas” pārstāvji, kuri ir realizējuši 

vairākus projektus. Viens no lielākajiem 

projektiem, ko biedrība ir paveikusi, ir 

 Līksnas parka teritorijas labiekārtošana. 

Par 

savu pieredzi 

brīvprātīgā 

darba 

īstenošanā 

pastāstīja 

jaunieši no 

Dubnas 

pagasta jauniešu biedrības „Čiekuri”. 

Tika apskatiti interesanti video materiāli 

un prezentācija.  

Par Kalupes pagasta jauniešu 

iesaistīšanos starptautiskās apmaiņas 

projektos stāstīja Andis Zeps, aprakstot 

jauniešu apmaiņas Islandē, Norvēģijā, 

Gruzijā un Serbijā, kā arī parādot 

Serbijas apmaiņas laikā tapušos video 

par brīvprātīgo darbu.  

Pasākuma dalībnieki darba grupās 

apsprieda idejas, ko vēlētos īstenot savā 

pagastā un salīmēja uz taureņa spārniem. 

Idejas bija ļoti dažādas un interesantas. 

Cerēsim, ka šīs idejas tiks uzklausītas un 

varbūt arī īstenotas. 

Liels paldies jauniešiem, kas 

piedalījās pasākumā un palīdzēja 

organizēt un uzņemt ciemiņus Kalupē.  

 

 

Ilze Raščevska

 

 

Pavasara melodija 

     Šī gada 16.martā Biķernieku 

pagastā pulcējās talantīgi jaunieši no 

Biķerniekiem, Maļinovas, Naujenes, 

Līksnas, Skrudalienas, Tabores, 

Vecsalienas, Medumiem, Laucesas, 

Demenes, Sventes un Kalupes. Kalupes 

komandas sastāvā bija Vita Ločmele, 

Milāna Petrova, Valentīna Celpanova, 

Anna Marija Biteniece un es, Viktorija  

Melne. Mēs  uzstājāmies ar deju „Ulla 

dulla”. 

Pasākuma laikā jaunieši gan 

dziedāja, gan dejoja, gan lasīja dzejoļus 

un rādīja atjautīgus teātrālus 

priekšnesumus. 

Pasākuma beigās Daugavpils 

novada jaunatnes lietu speciāliste Oļesja 

Ņikitina sumināja visas komandas ar 

nelieliem suvenīriem un atzinības 

rakstiem. Vakars turpinājās ar diskotēku. 

Pasākumā rādītie numuru pierādīja, ka 

Daugavpils novadā ir daudz talantīgu 

jauniešu.                         

 

Viktorija Melne 
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Jauniešu komanda „Kalupe” izcīna kausu Daugavpils hokeja 

čempionātā 

 

Daugavpils hokeja 

čempionātā piedalījās deviņas 

komandas: „Sparta- Veterāni”, 

„Zarasai-Karla”, „Sparta-

Sākums”, „Baltinava”, 

„Rubeņi”, „Rezgols”, „Ludza”, 

„Jēkabpils” un „Kalupe”.  

Pēc rezultātiem notika 

izslēgšanas turnīrs. 

Ceturdaļfinālā kalupiešu 

komanda sagrāva Baltinavas 

komandu ar rezultātu 10:0, 

pusfinalā uzvarēja Ludzas 

komandu ar rezultātu 6:2. Finālā 

kalupieši cīnījās ar Rēzeknes novada 

komandu „Rezgols” ar rezultātu 4:1. 

Tādejādi izcīnīja uzvaru Daugavpils 

hokeja čempionātā. 

Komandas „Kalupe” pamatsastāvu 

veido kaimiņpagastu jaunieši no 

Kalupes, Vaboles, Ambeļiem un 

Līksnas. Lai sasniegtu šādu rezultātu, 

jaunieši vairākus gadus cītīgi trenējas uz 

Kalupes hokeja laukuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čempionāta galveno balvu un zelta 

medaļas izcīnīja Mārtiņš Legušs, 

Rolands Cirsis, Arnis Rasčevskis, 

Jevģēnijs Traškovs, Vadims Ceļš, 

Armands Kalvāns, Vladislavs Ņikitins, 

Jevģēnijs Fedotovs, Sergejs Repša, 

Andris Grigorjevs, Jānis Cirsis, Kaspars 

Kudiņš, Kārlis Kudiņš, Jānis Kuriga, 

Jānis Rodčenko, Emīls Kucins, 

Konstantīns Zanega, Jānis Krasovskis, 

Raimonds Rajeckis, Lauris Linārds, 

Māris Ģipters, Artjoms Kļujevs, 

Genādijs Hersonskis, Boriss Petrovs un 

treneris Aleksandrs Vabiščevičs. 

Par labāko čempionāta uzbrucēju 

tika atzīts Arnis Rasčevskis un par 

čempionāta rezultatīvāko spēlētāju- 

Mārtiņš Legušs. 

 

                        Vladislavs Ņikitins 
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Jauniešu apmaiņas 

    No 2013. gada 4. septembra līdz 

12. septembrim Daugavpils novadā tiks 

īstenots starptautiskā jauniešu apmaiņa 

programma „ Jaunatnes darbībā” 

apstiprinātā projekta „ Volunteeting – 

employment generator” ( „ Brīvprātīgais 

darbs kā nodarbinātības veicinājums” ) 

(Nr. LV-31-E21-2013-R1)  ietvaros. Tā 

mērķis ir apzināt brīvprātīdā darba 

iespējas nodarbinātības veicināšanā un 

jauniešu konkurētspējas paaugstināšanā 

darba tirgū, ņemot vērā projekta 

dalībvalstu Latvijas, Serbijas, 

Aizerbaidžānas, Horvātijas un 

Maķedonijas personīgo pieredzi. 

  Šis projekts ir turpinājums 

pagājušajā gadā Serbijā notikušajai 

starptautiskajai apmaiņai, kur 5 

dalībvastu ( Latvija, Serbija, 

Maķedonija, Horvātija un 

Aizerbaidžāna) jaunieši piedalījās 

projekta „ Volunteer into work” 

(„Brīvprātīgais darbā”) ietvaros. Projekta 

dalībnieki bija gandarīti par paveikto un 

projekta noslēgumā izteica vēlēšanos 

turpināt iesākto tematu, tāpēc Kalupes 

pagasta jauniešu kopiena, kas bija šī 

projekta dalībnieki no Latvijas, 

sadarbībā ar Daugavpils novada domi 

iesniedza projektu „Volunteetind- 

employment generator” ( „ 

Brīvprātīgais darbs darbs kā 

nodarbinātības veicinātājs” ), kas tika 

apstiprināts. Šoreiz projektā tiks 

diskutēts par brīvprātīga darba nozīmi 

un iespējām jauniešu ierakstu CV 

papildināšanā un kā šo pieredzi vērtē 

darba devēji, pētot katras valsts labos 

piemērus. 

  Daugavpis novada jaunieši kopā 

ar 25 jauniešiem no pārējām dalībvastīm 

9 dienu laikā iepazīs programmu „ 

Jaunatne darbībā”, piedalīsies diskusijās 

par brīvprātīgā darba lomu jauniešu 

konkurētspējas palielināšanā, iepazīsies 

ar Kalupes un Višķu pagasta jauniešu 

darbu, iepazīsies ar labās prakses 

piemēriem Preiļu lēļļu muzejā, Podnieku 

darbnīcā, Aglonas maizes muzejā, tiksies 

ar Gaugavpils novada domes 

pārstāvjiem, ka arī katru vakaru 

dalībnieki prezentēs savas valstis un to 

kultūras, veicinot starpkultūru dialogu un 

kaldinot plānus turpmākajai sadarbībai. 

   

  Šis projekts tiek finansēts  ar 

Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 

publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 

atbildību par tajā ietvertās informācijas 

jebkura iespējamo izlietojumu.
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Nometne 

     

Bieži vien gan vecāki, gan 

skolotāji un paši jaunieši ir norūpējušies 

kā  kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku vasarā. 

Lai nodrošinātu jauniešus ar šādu iespēju 

un atklātu viņu radošo potenciālu, radās 

ideja organizēt nometni.  

   Nometne ,,Lai tēvu pagalms 

neaizaug” caur atraktīviem risinājumiem 

jauniešus iepazīstinās ar projektu vadību, 

rosinās  uz radošām idejām un to 

realizēšanu, iedrošinās lauku reģiona 

jauniešus uzņemties iniciatīvu un tādā 

veidā attīstīt un labiekārtot savu dzimto 

pagastu, padarot to par interesantu vietu 

gan pašiem, gan viesiem. 

    Nometnes laikā jauniešiem  

eksperta Kaspara Vingra vadībā  būs 

iespēja iegūt teorētiskās un praktiskās 

zināšanas projektu un biznesa vadības 

jomā. Iegūtās iemaņas tūlīt pat būs jāliek 

lietā- radot iestrādnes projektiem, kas 

sekmētu Kalupes attīstību un publicitāti. 

Jaunieši tiks iesaistīti diskusijās par 

Kalupes tēlu, jauniešu ikdienu pagastā, 

pastāvošajām problēmām un 

iespējamajiem risinājumiem. Apmeklējot 

zemnieku saimniecības un tiekoties ar 

vietējiem uzņēmējiem, jaunieši tiks  

iedvesmoti  palikt dzimtajā pagastā un 

uzsākt savu saimniecisko darbību. 

Viena diena tiks veltīta sportiskām 

aktivitātēm dabā, ko organizēs SIA 

ESCAPE. Jauniešiem būs iespēja baudīt 

kāpšanu klinšu sienā, šķēršļu 

pārvarēšanu, atraktīvas stafetes un 

daudzas citas interesantas aktivitātes. 

Nometnē piedalīties ir aicināti 

jaunieši vecuma grupā no 14 līdz 18 

gadiem. Uzskatu,   šajā vecumā vēl ir 

cieši saistīti ar savu pagastu,  tiem 

visskaidrāk ir saprotamas problēmas, ko 

apzināt un risināt. Jaunieši ir darbīgi un 

radošu ideju pilni, līdz ar to ir jāpalīdz 

tiem atrast veidu kā idejas īstenot un 

realizēt dzīvē, tādā veidā gan atvieglojot, 

bagātinot viņu  ikdienu, gan pilnveidojot 

, labiekārtojot un popularizējot pagastu.  

    Nometne norisināsies Kalupes 

pagasta bērnu un jauniešu centrā  

,,Varavīksne” laika periodā no 12. Jūnija 

līdz 16. Jūnijam. Tā būs dienas nometne 

un aktivitātes ilgs no plkst 10.00 līdz 

18.00.   

 

 

 

 

 

 

 

Baiba Vingre 
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Jauniešu foto izstādes atklāšana Daugavpils novada domē 

Pilnā sparā turpinās vasara, tiek 

baudīta siltā saulīte un burvīgais laiks.  

Tādā jaukā dienā, 12.jūnijā Daugavpils 

novada domē notika  foto izstāde, kurā 

varēja apskatītu nelielu ieskatu uz 

projekta „Drošs jaunietis drošā Eiropā” 

ietvaros rīkotajiem pasākumiem ,kā arī 

jauniešu izstāde no  velomaratonu pa 

Višķu pagasta teritoriju. Izstādes ietvaros 

tika apbalvoti labāko fotogrāfiju autori, 

tomēr šajā gadā netika noteikts 

uzvarētājs, jo visas bildes bija vienlīdz 

izdevušās.  

Pasākuma turpinājumā tika 

demonstrēts videomateriāls par projekta 

„Drošs jaunietis, drošā Eiropā” norisi un 

tā ietvaros notikušajiem pasākumiem.  

Filmiņa  parādīja to, ka pasākumos 

piedalījās diezgan liels jauniešu skaits, 

un aktīvi izteica savas idejas un 

ierosinājumus, arī novada politiķi 

iesaistījās un mudināja jauniešus 

darboties.   

Projekta „Drošs jaunietis drošā 

Eiropā” ietvaros Kalupes jaunieši 

saņēma informācijas stendu un bildes no 

projekta informatīvā pasākuma, kas 

notika 26.aprīlī. Informācijas stends ar 

bildēm ir izvietots BJDC„Varavīksne” 

Ar tādu pacilātu garu, 

videomateriāla beigās varējām secināt, 

ka projekts ir izdevies.  Novēlu visiem 

jauku un piedzīvojumiem bagātu 

vasaru.:) 

 

 

Lolita Raščevska 
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EKSPRESS INTERVIJA 

 

Kā pavadīsi vasaras brīvdienas? 

Agita Kaļinka: Katrā vasarā ir kaut kas īpašs. Šogad savu vasaru es 

pavadiišu Lielbritānijā,kopā ar saviem mīļajiem) 

 

Aļona Jefimova: Vasaru pavadīšu jautri, kā jau vienmēr. Satikšos ar 

saviem draugiem, gaidīšu ciemos draudzeni, kopā pavadīsim laiku, darot 

kaut ko interesantu. Kā arī tradicionāli peldēšos, sauļošos, vārdu sākot 

izbaudīšu šo vasaru.   

Lolita Raščevska: Vasarā domāju atrast darbu,bet brīvājā laikā izbaudīt silto laiku un 

protams atpūsties  

Karolīna Gavrilova: Tā kā es studēju LU Somugru studijās un mācos 

somu valodu, tad šovasar izlēmu doties strādāt uz Somiju. Kopumā šī 

vasara man izvērtīsies piedzīvojumiem bagāta, tā kā piedalīšos arī Dziesmu 

un Deju svētkos. Visiem arī iesaku apmenklēt šo gandriozo pasākumu, jo šovasar tas būs 

notikums numur 1 visā Latvijā. 

Dāvis Liepiņš: Nu es strādāšu Rīgā visu vasaru :-). 

 

Alīna Osipova: Kā es pavadīšu vasaru? Vēl tieši nezinu, bet noteikti gribu 

aizbraukt uz nometni!  Šajā vasarā daudz ceļošu.  

 

 

Darja Jefimova: Šovasar strādāšu algotu darbu, tas būs mans pirmais darbs. Vēl vēlētos 

apskatīt visu Londonu. Vasaras beigās ceru satikt draugus un kartīgi izklaidēties  

Arita Meženika: Vasarā es atpūtīšos no skolas, braukšu uz Dziesmu un 

Deju svētkiem, piedalīšos Latvijas olimpiādē vieglatlētikā. Vēl vasarā es 

mēnesi strādāšu.  Nu tas tā īsumā.xD 

 

Andis Zeps: Vasaru centīšos izmantot daudzpusīgi,respektīvi, tusēšu ar draugiem, 

atpūtīšos, būšu gatavs jauniem piedzīvojumiem, iespējams sanāks nedaduz pabūt pa 

Dziesmu un Deju svētkiem, ja paliks laiks, tad vajadzēs arī nedaudz pastrādāt. 

Ceru no vasaras sagaidīt visu un vēl vairāk, meklēšu jaunus piedzīvojumus un baudīšu 

vasaru uz visiem 110 procentiem!  
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