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Sveicināti, mūsu dārgie lasītāji! Ir pienācis rudens...
aukstuma un skumju laiks. Vasara ir aiz kalniem, un priekšā
mums ir mācības. Gribu novēlēt skolniekiem un studentiem
daudz izturības un panākumu šajā mācību gadā!
Alīna Osipova

Kļavlapu putenī Stāvēt,
Dvēseli atvērt Rudens smaržām,
Sajust Rudens elpu
Sevī plūstam,
Krāsainu gaismu Ietekam.
Kļavlapu putenī Stāvēt,
Savu sapni Rokās satvert,
Pret debesīm Pacelt,
Ļaujot rudens
Gaismai
Svētīt to.
/I. Kalnāre/
Sveiciens rudenī! Jau gājputni ar savām klaigām ir devušies uz siltākām zemēm un visas
spilgtās krāsas koku lapās izzūd, dabā ieviešas pelēkais tonis, bet tas nav pamats tam, lai
arī mēs paši kļūtu “pelēcīgi” un neievērojami. Šis varētu būt labs brīdis, kad varam
atskatīties uz darbiem, ko esam paveikuši, kā arī plānot jau nākošos. Šajā avīzes numurā
atspoguļoti vasarā paveiktie darbi. Tā kā šī ir mana pirmā pieredze avīzītes veidošanā un
darbā ar jauniešiem, ņemiet par labu to, kas ir sanācis. Es tikai mācos! Un kā mēs zinām
– tie, kas neko nedara, tie arī nekļūdās, jo no darbiem un arī kļūdām veidojas mūsu
pieredze.
P.S. Ja Tev ir kāda ideja jauniešu pasākumam, projektam vai konkursam, varbūt kādas
jaunas vēsmas avīzei, tad būšu priecīga uzklausīt Tavu viedokli un ideju gan klātienē
BJDC “Varavīksne”, gan sociālajos tīklos un e-pastā. Tikai kopīgi mēs varam paveikt ko
interesantu un lietderīgu priekš sevis un sabiedrības. Uz tikšanos!
Iveta Poplavska

Pieredzes apmaiņas brauciens jaunatnes lietu speciālistiem
Šī gada jūnija beigās, Daugavpils novada 10 pagastu
jaunatnes lietu speciālisti, tostarp arī Kalupes, bija
divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Saldu.
Brauciena pirmajā dienā tika apmeklēts arī Līvānu
multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
“Kvartāls”, Pļaviņu JIC “Ideja” un Ānes JIC. Līvānu
novada multifunkcionālais jaunatnes centrs ir atvērts
no šī gada 31. janvāra un jauniešiem ir pieejami šādi
centra resursi: trenažieru zāle, telpas iniciatīvas grupu
sapulcēm, atpūtas istaba, mūzikas studija, kā arī ir
pieejami blakus ēkai izvietotie sporta un skeitparka
laukumi. Centrā darbojas dažādi pulciņi, kas ir
pieejami gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Dažādu
pasākumu, apmācību un projektu īstenošanā palīdz
brīvprātīgie jaunieši.
Pļaviņu JIC “Ideja” pirms diviem gadiem realizējot projektu ir paplašinājuši telpas, kur ir
pieejamas dažādas spēles, datori, trenažieri un telpas, kur sanākt kopā un apspriest idejas
pasākumiem un projektiem. Centrā ir izveidota darba vakanču banka, lai uzlabotu
jauniešu nodarbinātību, lai atrastu prakses vietu un brīvprātīgā darbavietu.
Tika apmeklēts arī Ānes jauniešu centrs, kur jauniešiem ir iespējas piedalīties radošajās
darbnīcās un sporta aktivitātēs, kā arī telpās ir izvietotas istabiņas nakšņošanai un neliela
virtuve.
Brauciena otrajā dienā tika iepazīts Saldus novada jaunieču centrs “Šķūnis”, kas pirms
diviem gadiem projekta ietvaros tika pie plašākām telpām, kur ir pieejamas brīvā laika
aktivitātes, muzikāli pasākumi, izglītojošie semināri, diskusiju un tematiskie vakari, kā
arī telpas jaunatnes organizāciju pasākumiem un sēdēm. Jaunatnes darba organizēšanā ir
piesaistīti jaunatnes lietu speciālisti, kas darbojas katrā pagastā, un viens no šiem
pagastiem, ko apmeklējām bija Jaunlutriņi. Te darbojas “Jaunmuižas jaunatnes centrs”,
kas ir iekārtots kādreizējā J. Vācieša muzeja ēkā. Te tiek organizētas radošās darbnīcas,
teritorijas sakopšanas talkas, īstenoti projekti, lai nodrošinātu brīvā laika aktivitātes
bērniem un jauniešiem.
Visi apmeklētie jauniešu centri ir realizējuši projektu un saņēmuši Latvijas – Šveices
programmas finansiālu atbalstu.
Iveta Poplavska

Jaunatnes Forums 2014
Jaunatnes Forums 2014 norisinājās 03. un 04.
jūlijā, Rīgā. Foruma uzdevums ir apvienot
jauniešus, nevalstiskās organizācijas un valsts
institūcijas, lai darbotos kopā vienota un tālejoša
mērķa vārdā. Galvenā foruma tēma bija jauniešu
nodarbinātība, kura ir viena no prioritātēm, kas
jānodrošina valstij.
Andis Zeps

LSKJ pasākums “Drošs un vesels”
Es piedalījos LSKJ vasaras pasākumā “Drošs un vesels
4.0”, kurš norisinājās no 14. līdz 18. jūlijam Jūrmalā,
Kauguros. Pasākumu organizēja biedrības “Latvijas
Sarkanais Krusts” struktūrvienība “Latvijas Sarkanā
Krusta jaunatne”. Šī pasākuma laikā mēs vairākas
dienas apguvām pirmās palīdzības kursu, savas
zināšanas likām lietā organizatoru izveidotā nakts trasē,
kur mana komanda ieguva 1. vietu
un saņēmām ļoti jaukas pateicības
balvas. Pasākuma laikā ieguvu arī
ļoti daudz jaunus, foršus draugus.
Es uzskatu, ka laiks, ko pavadīju
šajā pasākumā bija ļoti lietderīgi un
krāšņi pavadīts.
Arita Meženika

Ūdens pārgājiens pa Daugavu
No 21. – 22. jūlijam Naujenes BJC sadarbībā ar
Baltkrievijas jauniešiem organizēja
ūdens
pārgājienu pa Daugavu, kurā piedalījās arī četri
Kalupes jaunieši (skat.foto), kuri izmanto
izdevību aktīvi pavadīt brīvo laiku. Laivu
brauciens tika uzsākts Krāslavā un noslēdzās
Slutiškos, kur tika uzstādītas teltis nakšņošanai,
baudītas vakariņas un ņemta dalība radošās
izklaides aktivitātēs pie ugunskura. Nākamajā
dienā tika noorganizēta ekskursija pa Slutišku
ciemu un dažādas sporta aktivitātes.
Vladislavs Ņikitins

Kalupes jauniešu dalība sporta dienā Višķos
25. jūlijā Višķu estrādes un stadiona teritorijā, norisinājās “Višķu pagasta jauniešu diena
2014”. Pasākumā piedalījās dalībnieki no Višķu, Kalupes,
Ambeļu, Maļinovas, Sventes pagastiem, kā arī no Ilūkstes,
Daugavpils un Preiļu pilsētām. Kopumā sporta spēlēs
piedalījās 20 jauniešu komandas, katrā komandā bija pieci
cilvēki. Dalībniekiem sīvā konkurencē nācās pierādīt savu
sportisko garu ar veiklību, attapību un saliedētību 11
disciplīnās, kuru rezultātus kopumā summējot arī noteica
sacensību uzvarētājus. Lai arī šogad mūsu pagasta
komandai neizdevās iegūt godalgotu vietu, esam
apmierināti ar savu dalību šajā pasākumā.
Līga Seile

Kalupes jaunieši realizējuši projektu “Noķer mirkli”

Kalupes pagasta jauniešu kopiena ir izveidojusi video “Vasara Kalupē”, kas ir tapis pēc
projekta “Noķer mirkli”, kurš tika atbalstīts
Daugavpils novada projektu konkursā
“Uzlabosim savu ikdienu”.
Projekta realizācija tika uzsākta jūlija vidū,
kad tika iegādāta videokamera, kura turpmāk
būs
pieejama
BJDC
“Varavīksne”
apmeklētājiem.
Nākošais solis projekta realizācijā bija jūlija
pēdējās dienās, kad notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības video scenārija
veidošanā, filmēšanas pamatos un video pēcapstrādē. Apmācību pirmajā dienā jaunieši
pēc apgūtajām teorētiskajām zināšanām tika sadalīti darba grupās, lai kopīgi sadomātu
scenāriju, pēc kura tad arī tika veidots video par Kalupes jaunatni. Par spīti vasaras
svelmei un vairāku epizožu pārfilmēšanai, jauniešu starpā valdīja jautrība un
ieinteresētība notiekošajā procesā, kas arī tika iemūžināts dokumentālā īsfilmā. Ja pirmajā
dienā jauniešus filmēja un konsultēja profesionāļi, tad nākamajā apmācību dienā jaunieši

apgūtās zināšanas varēja pielietot praksē, filmējot video ar iegādāto videokameru pēc
pašu sadomāta scenārija.
Kā noslēdzošais projekta pasākums bija video prezentācija 22.augustā, uz kuru bija
pulcējušies vietējie jaunieši un projektu koordinatore no Daugavpils novada domes
Izglītības pārvaldes.
Kopumā projekta ietvaros tika uzfilmēti trīs
video, kuri skatāmi www.kalupe.lv sadaļā
Jaunatne - BJDC “Varavīksne” – Projekti.
Paldies, Daugavpils novada domei un Kalupes
pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu, Sandrai
un Jānim no Studija 3KM, kā arī pateicība tiem
jauniešiem un bērniem, kas piedalījās projekta
realizēšanā!
Iveta Poplavska

Sarkanā krusta forums Vācijā

Es
piedalījos
Sarkanā
krusta
starptautiskajā seminārā Vismārā (no
04.08 līdz 10.08.2014) pārstāvot
Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes
Daugavpils
–
Ilūkstes
nodaļu.
Šis forums ir darba un pieredzes
apmaiņas tikšanās jauniešiem, kas dzīvo
Baltijas jūras reģionā un ir iesaistīti
Sarkanā
Krusta
darbībā.
Pavisam kopā 18 brīvprātīgo dalībnieku,
vecumā no 18-30 gadiem no sešām
Baltijas jūras reģiona valstīm- Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas,
Vācijas tika sirsnīgi sveikti ar DRC Nacionālās asociācijas prezidenta Vernera Kuhna
uzrunu.
Šīs tikšanās mērķis bija starptautiskā apmaiņas programma, kuras ietvaros tika apspriesti
jautājumi, kas sevī ietver Sarkano krustu un
jaunatnes politikas jautājumus. Šī tikšanās
tika organizēta kā uz problēmu risināšanu
orientēti semināri no rīta, un dažādas
komandas saliedētības/sportiskās aktivitātes
pēcpusdienā, lai uzturētu patīkamu darba
atmosfēru.
Šogad dalībnieki risināja problēmas un
piedalījās radošajās darbnīcās, kas skāra
tēmas- Starptautiskais Humanitāro tiesību
likums/Ženēvas konvencijas 150. gadadiena.

Atbilstoši tēmai tika izstrādātas spēles un metodes tālākai jauniešu informēšanai.
Diskusijās jaunieši tikās arī ar bijušo cietuma uzraugu, kas jauniešos izraisīja lielu
interesi.
Vislielāko entuziasmu dalībniekos izraisīja "Dzīvais muzejs", kurā dalībnieki ar teatrālu
ainu palīdzību apspēlēja humanitāro tiesību likumu un Ženēvas konvencijas nozīmi.
Pirmais starptautiskais seminārs bija izdevies, par ko liecināja pozitīvās dalībnieku
atsauksmes un tika izteikta vēlme arī turpmākajos gados rīkot šāda veida semināru.
Andis Zeps

Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2014

Šogad jaunatnes salidojums norisinājās Medumos, uz kuru bija ieradušies 16 Daugavpils
novada pagastu jaunieši. No Kalupes pagasta uz salidojumu devās Signija, Sanita,
Vladislavs, Rolands, Armands un Juris. Svinīgajā pasākuma uzrunā tika atklāts tas, ka
jauniešiem būs jāstartē jauktās komandās (iepriekšējos gados tā nav bijis), tajā pašā laikā
ar savu komandu uzvarām pelnot punktus sava pagasta komandai.
Šajā salidojumā tika izveidots arī telšu pilsētiņas rotājumu konkurss “Nekur nav tik labi
kā mājās”.
Visas dienas garumā jauniešiem bija jāpiedalās
dažādās sporta aktivitātēs: šķēršļu trasē,
komandas stafetē, “aklais volejbols”, “neveiklais
tomāts”, kā arī individuālajos pārbaudījumos
(soļu skaitīšana, soda metieni ar dažādiem
cimdiem).
Vakarā, pēc sporta aktivitātēm, komandām tika
dots uzdevums izveidot 5-7 minūšu garu miniatūru par tēmu “Daugavpils novads
piedāvā...”, kur bija jāparāda, kas jauniešuprāt ir tas, ko novads piedāvā, organizē un
realizē.
Kopvērtējumā Kalupes pagasts neguva godalgotu vietu, bet mūsu jaunieši, darbojoties
jauktajās komandās atgriezās ar medaļām dažādās disciplīnās. Paldies, jauniešiem par
dalību šajā pasākumā!

Paldies, arī bērniem, kas piedalījās foto tapšanā
priekš šī salidojuma. Šogad bija jānobildējas tā,
lai atainotu dienu skaitu, cik vēl bija atlicis līdz
salidojumam, ko ievietoja Daugavpils novada
jaunatnes facebook.com lapā.

Iveta Poplavska

Brīvprātīgo salidojums Berķenelē

Saulainā rudens dienā, 17. septembrī Raiņa
mājā Berķenelē norisinājās brīvprātīgo
salidojums, kuru rīkoja biedrība “Lietišķo
sieviešu klubs OLIVIA”. Brīvprātīgā darba
seminārā kopumā piedalījās 52 cilvēki, tajā
skaitā trīs jaunieši no Kalupes (Alīna,
Vladislavs un Andis) un skolēni no sešām
Daugavpils pilsētas skolām. Salidojumu ar savu
uzrunu atklāja Irina Gorkina, biedrības
“OLIVIA”
valdes
priekšsēdētāja,
kura
skolēniem pastāstīja par ASV Miera Korpusu
un tā darbību Latvijā. Savukārt Nataļja Demjanenko, vadītāja no Sociālo brīvprātīgo
biedrības “ODIN/VITA”, prezentēja tēmu “Brīvprātīgais darbs – lielisks sākums
karjerai”.
Pēc sātīgām pusdienām brīvā dabā, ar savu
iegūto pieredzi brīvprātīgajā darbā varēja
dalīties arī Kalupes jaunietis Andis Zeps, kurš
pārējiem skolēniem stāstīja par to, ka
brīvprātīgais darbs ir jaunatnes izaugsmes
veicinātājs. Viktorija Kozlovska, mācību
projektu vadītāja bija parūpējusies par lomu
spēli, kurā jaunieši tika sadalīti komandās,
kurām kopīgi bija jāuztaisa lidaparāts nevārītai
olai, izmantojot izsniegtos palīglīdzekļus –
līmi, šķēres un papīru. Kad darbs bija pabeigts,
divi pārstāvji no katras komandas prezentēja darba rezultātu un lidinot savus lidaparātus
no augstuma pārbaudīja vai tas ir bijis labi izveidots, lai ola nesaplīstu. Visas komandas
bija pacentušās par to, lai pēc lidojuma ola vēl būtu izmantojama.
Pēc aktīvas darbošanās, skolēniem tika uzdots mājas uzdevums – uzrakstīt eseju “Es un
brīvprātīgais darbs”, kas bija jānosūta līdz 01.oktobrim biedrības “Lietišķo sieviešu klubs

OLIVIA” priekšsēdētājai, kas pēc darbu izvērtēšanas noteiks trīs labākās esejas un to
autori tiks apbalvoti.
Pasākuma noslēgumā skolēniem tika izsniegtas apliecības par to, ka ir piedalījušies
brīvprātīgā darba seminārā.
Iveta Poplavska

Bērnu aktivitātes BJDC “Varavīksne”
Radošās darbnīcas: Jūra un gliemežvāki, Akmeņu apgleznošana, Grāmatzīme un
apsveikumu gatavošana Tēvu dienai.

Aktualitātes īsumā
Līdz 31. oktobrim ir brīvprātīgā darba mēnesis
Līdz 31. oktobrim norisinās video konkurss jauniešiem “Es lepojos ar savu pagastu,
jo...” Ja Tev (vecumā no 16-25 gadiem) un Taviem draugiem (neformālā grupa līdz 4
cilvēkiem, vecumā no 16-25 gadiem) ir ideja par to, ko varētu parādīt (ar ko lepojies)
citiem par savu pagastu, būsi gaidīts BJDC “Varavīksne”, apspriedīsim un uzfilmēsim
video, lai varētu piedalīties konkursā un iegūt balvu! Šis video tiks izmantots kā
reprezentatīvs materiāls par pagastu un novadu.
Tuvākajā laikā notiks jauniešu sapulce, sīkāka informācija būs ievietota afišās.

