
 

 

Jauniešu veidots pielikums 

Zinu, varu, darZinu, varu, darZinu, varu, darZinu, varu, darU #6 12.2008. 
 

Ir klāt ziema.  Paveries apkārt – viss ir tik balts un 

gaišs! Tā tam arī jābūt, jo taču tuvojas svētki. 

Liesim laimi no šīs dienas un nakts, no šīm klusajām 

krēslas stundām. No alvas un svina, no akmens un stikla, 

trauslā un caurspīdīgā. Bet vislabāk lejiet no mākoĦu 

debess kalna un ezera zilganās acs. Tā ir neatkārtojama, 

tāpēc lejiet laimi no tās. Un, lai viĦa nav līdzīga ne stirnai, 

ne bezdelīgai, ne lapsai un pat ne mākonim tam. Lai tikai 

tu zinātu, ka tā ir tieši Tava laime! 

Neskatoties, ka laiks ir mijies no saulainā uz lietaino, no 

zeltainā uz pelēcīgo, no gaišā un tumšo, no priecīgā uz 

skumjo – pieaugušie darīja savu ikdienas dabu, skolēni 

cītīgi mācījās, tika nosvinēti dažādi svētki un arī ikdienā 

katrs no mums ir piedzīvojis kādu lielāku vai mazāku 

notikumu. 

Ielūkosimies dažos no tiem. 

 

                                                                                                                           Alise Strode 

 

 

 

Skolas ziņas 

                Beidzot ir sākušās ilgi gaidītās ziemas brīvdienas. Skola savu pirmā semestra noslēguma dienu ir 
nosvinējusi ar kopēju pasākumu – Baltā ziema. Ar pagasta padomes atbalstu tika sarūpēti svētku saldumi 
katram skolēnam. Tika pasniegti diplomi skolas centīgākajiem, apzinīgākajiem skolēniem par labiem 
rezultātiem skolas mācību darbā. 

Gribas novēlēt, lai skolēniem un skolotājiem būtu jaukas brīvdienas, varētu kārtīgi izpriecāties un 
atpūsties, lai jau Jaunajā 2009. Gadā ar jaunu ieelpu varētu turpināt savu mācību darbu. 

Informējam, ka skola gatavojas lielam, nozīmīgam, aizraujošam pasākumam, kas notiks februāra sākumā 
- Izglītībai Kalupes pamatskolā 150 gadi. Tiek sirsnīgi gaidīti bijušie skolas darbinieki un absolventi.            



 

 

Mana Latvija 

Labrīt, Latvija! 
Tu-dzimtais klēpis tiem, 
kas rīta agrumā ar 
Tavu himnu ceļas. 
Kaut dienas ritums 
pārņēmis nav telpu, 
jau daudzi gatavi ar Tevi 
vienā elpā iet, jo zin, kā  
Tavu nastu atvieglot. 
Jā, vairākums ir gatavi 
Tev pakalpot, 
ar gaišām galvām 
un ar stipriem pleciem. 
No visas sirds, 
mēs pateicamies-Tev, 
par to, ka spēj 
mūs vienmēr savienot, 
kad tas visvairāk  
nepieciešams. 
Godam!!! 

Novembris – valsts svētku mēnesis. Mūsu Latvijai jau 90 ☺ . Šos svētkus svinēja gan lielākas, gan 
mazākas iestādes, mēs svinējām tos savās mājas un visbeidzot mūsu sirdīs. 

Skolā notika svētku koncerts. Tika izdziedāts, izdejots, izdzejots, izspēlēts veltījums mūsu valstij svētkos! 

Par gada skolotāju tika nominēta  skolas direktore – Ināra Ondzule un par gada skolēnu tika nominēta 
absolvente – Laura Struķe. 

Kopumā varam priecāties un lepoties, ar to, kāda maza, bet ļoti nozīmīga savas valsts daļa ir mūsu 
pagastā un tā iedzīvotājos. 

 

 

    Ziemassvētku novēlējumi

Kā laimes asaras baltas  
Pasaulei pāri krīt sniegs.  
Kūst dvēselē bēdas saltas,  
Un sirdī ielīst prieks. 

Dedziet gaišu uguntiĦu 
Ziemassvētku vakarā, 
Lai dieniĦas baltas nāca 
Visa gada garumā! 

Ir pārtraukts garais tumsas pakāpiens, 
Lūk, Saulgrieži jau atver vārtus, 
Lai katrā Jūsu dvēselē 
Nāk saule rādīt ceĜa vārtus! 

 Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku, 
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs! 
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu, 
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs! 

Kintija Cirse, Līga LiepiĦa



 

 

Kalupes pagasta deju kolektīvam 35 gadi! 

 

Šis ir zīmīgs gads mūsu deju 
kolektīvam, jo, nemanot ir pienācis 
trīsdesmit piektais gads, kopš tā 
pastāvēšanas sākuma... Ir bijuši 
veiksmīgi gadi, ir bijuši ne tik 
veiksmīgi gadi, tomēr, ir prieks par 
to, ka Kalupe  ir bagāta ar savām 
tradīcijām un kultūras vērtībām! 

Šis 2008. gads ir bijis īpaši veiksmīgs 
– esam piedalījušies latviešu 
Dziesmu un deju svētkos, kā arī  
klusi nosvinējuši mūsu  kolektīva 
jubileju. 

Katram no mums ir savs stāsts, kā nokļuvis deju 
kolektīvā. Dubults prieks ir par to, ka mūsu 
starpā ir jaunieši, kas dejo jau padsmit gadus un 
ir joprojām uzticīgi tam. 

Ideja - tautas deju dejotāji varētu salasīties un 
atcerēties, kā arī uzzināt ko jaunu par kolektīva 
vēsturi, turklāt labi pavadīt laiku – dzima jau 
gada sākumā, tiesa nebija nosprausts datums, 
bet, dziesmu un deju svētku piepildīti, 
izdomājām, ka gremdēsimies atmiņās, iesvētīsim 
‘’jauniņos’ un sveiksim aizgājušos tieši 
novembrī, jo šajā drūmajā rudenī vēlējāmies 
kādu gaismas stariņu un pozitīvas emocijas! 

Visi mēs salasījāmies ’ Mežmalās’ un skolotāja 
Iveta pasākumu atklāja ar prezentāciju par 
bijušajiem kolektīva sastāviem, kādi iepriekšējos 
deju svētkos pārstāvēja Kalupi . Bija interesanti 
redzēt, kā pazīstamie draugi, kaimiņi un paziņas 
ir mainījušiem pa šiem desmit gadiem. Tad 
pateicāmies bijušajiem dejotājiem, kuri šogad 
jau mācās augstskolās un vairs nevar izbraukāt 
uz mēģinājumiem. Viņiem nācās demonstrēt, ko 
ir iemācījušies pa šiem gadiem - Mārtiņš ar 
Zandu stāstīja pasaciņu par ’Sniegbaltīti’ un 
viņas naudas pelnīšanas iespējām, bet Arnis un 

Ingūna par ’Zelta zivtiņu’, kas beigās izvērsās 
’Pasaka par Bilu Geitsu’, savukārt Evija 
reklamēja, pašai nezinot, apakšveļu, kurā var 
paslēpties, bet Mārtiņš jostu, ar kuru var gatavot 
ēst. Pēcāk sekoja „jauniņo” iesvētīšana, bija ļoti 
jauki, ka mūsu starpā ir cilvēki, kas pat ar 
aizsietām acīm spēj atrast savu deju partneri, 
bet ir arī ir tādi, kas dejošanai izvēlas sava 
dzimuma pārstāvi. Vakara gaitā varējām 
noskatīties video deju svētku „Izdejojot laiku” 
koncertu, jo daži no mums atrodoties uz 
laukuma nebija redzējuši un nevarēja 
iedomāties, kāds kolosāls skats pavērās no 
tribīnēm. Tās pašas sajūtas pārņēma , turklāt 
gaisā arī uzvirmoja nostaļģija. 

Vislielākais paldies ir jāsaka mūsu 
pagasta priekšsēdētājam – Aivaram Rasčevskim 
par to, ka viņš deju kolektīvu vienmēr ir 
atbalstījis gan materiāli, gan emocionāli. Prieks 
par to, ka mums ir jauni- Kalupes pagasta tautas 
tērpi, kurus atzina par vieniem no labākajiem 
Latgalē; prieks, ka mūsu kolektīvs ir tik stiprs un 
to nekas nespēj mainīt; prieks, ka mums ir 
visjaukākā deju kolektīva vadītāja – Iveta. 

Karīna Cirse 

 

 



 

 

Ciemojoties „ Maļiņkās ” 

Mēs - Kalupes jaunieši vel aizvien iesaistāmies Daugavpils rajona Lauku Partnerības rīkotajos projektos. Šoreiz 
jāatzīmē Maļinovas pagasts, bērnu un jauniešu centrs „Maļiņki”, kas aktīvi iesaistās sava projekta realizācijā, līdz 
ar to Maļinovas pagasta jaunieši sava projekta ietvaros piesaistīja citus pagastus. Mēs devāmies apciemot un, 
protams, arī piedalīties rīkotājās  aktivitātēs, vārdu sakot, devāmies atpūsties – spēlēt spēles - gan netradicionālās, 
gan visiem pazīstamās. Tika rīkotas daudzveidīgas sacensības, kuras rezultātā uzvarēja draudzība. Laiks paskrēja 
nemanot, tas laikam tāpēc, ka bija interesanti sagatavota dienas kārtība. Sadraudzējāmies, izrunājāmies, 
atpūtāmies ar šiem aktīvajiem, radošajiem, ideju pilnajiem jauniešiem. Dienai beidzoties, devāmies uz mājām 
ņemdami līdzi un arī atstādami savas piepildītās cerības, prieku, emocijas, interesi, draudzīgos draugus. 

Paejot neilgam laika sprīdim, atkal 
atgriezāmies Maļinovā, lai kopīgi 
izveidotu vienotu fotoizstādi. Kā jau 
radoši, idejām pilni jaunieši, mūsu 
fotoizstāde tika izveidota 
netradicionāli. Ņēmām palīgā diegus, 
apģērbu, šķēres, papīru, kartonu, 
knaģīšus un veidojām šo izstādi, kas 
var arī apciemot bērnu un jauniešu  
dienas centru „Varavīksne”. 

Šī izstāde simbolizē sadraudzību, vienotību ar sevi un apkārtējiem.  

Bet ar to nebeidzas mūsu sadarbība ar Maļinovas jauniešiem, gaidīsim viņus pie sevis ciemos un paši brauksim 
apciemot.  

Jāpateicas Daugavpils rajona Lauku Partnerībai, Maļinovas bērnu un jauniešu centram par viesmīlīgo uzņemšanu! 

                                                                                                                                                                                    Kintija Cirse 

 

Balts laiks 
Leduspuķu laiks 

Pārdomu laiks 

Cerību laiks 
Ziemas laiks 
Svētku laiks 

Labi cilvēki 
Labi darbi 

Labi panākumi 
Labas domas 
Labas atmiņas 

Labas cerības 

 

Visa  „ Zinu, Varu, Daru ” redkolēģija Jums novēl:  Lai eņģeļi uz spārnu galiņiem atnes laimi, 

prieku un piepildītas cerības! Lai katra svecītes liesmiņa, lai katra sniegpārsliņa ienes dvēselē siltumu, 
gaismu un ticību saviem sapņiem! 


