Jauniešu veidots pielikums

Zinu, varu, darU
dar #9 02.2010.
Nu jau ir klāt februāris, gluži neticami, cik gan ātri skrien laika
rats. Uz
Ziemassvētkiem tik Ĝoti kārotais sniegs šobrīd ir
pārpārēm, bet izbaudiet to, jo jau sen nav bijusi tik balta un auksta
ziema, un kas zin, kas mūs sagaida citus gadus.
Šis ir tāds mierīgs, harmonisks, pārdomu pilns laiks, kad visi ir
iegrimuši ziemas miegā, kad gribas paslinkot un vienkārši neko nedarīt,
bet bez ikdienas notikumiem dzīve nemaz nebūtu iespējama, tāpēc
katram noteikti ir kāds savs ikdiens stāsts.
Arī mēs, „Zinu, Varu, Daru” avīzes veidotāji, esam saĦēmušies un
uztaisījuši šo jauno avīzes numuriĦu, kurā Jūs varēsiet lasīt par
notikumiem Kalupē, Kalupes jauniešu aktivitātēm un iespējām
absolventiem, kuri grasās pēc mācību iestādes beigšanas doties uz
augstskolu – Vītolu fonda stipendijām.
Mūsu spēkos ir apĦemties katru dienu dzīvot patiesībā, mierā
un mīlestībā un pasmaidīt, nevis noskurināties par laika gaitu. Šādi mēs
varēsim kopīgi parādīt laikam „garu degunu”.
Jūs esat šeit un tagad un Jūs varat pārstāt skatīt dzīvi kā kaujas lauku.
Dzīvojiet šodienai un izbaudiet to, ko Dievs Jums ir devis!
Alise Strode

ZiĦas
Skolas ziĦas
Pilnā sparā rit olimpiādes, tāpēc īpaši apsveicam Evitu Raščevsku, Kasparu Mukānu, Madaru Skrindu
par labiem rezultātiem novada olimpiādēs.
Kā jau vienmēr, Kalupes pamatskolas viens no zīmoliem - labi rezultāti sportā. Pateicoties Vitālija
Aleksejeva entuziasmam un darba spējām, dažādu vecumu meiteņu un puišu komandas uzrādījušas
labus rezultātus novada sacensībās.
12. februārī skolā notiks Popiela, vēlāk diskotēka.
14.-19. februāris-Projektu nedēļa.
17. februārī skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties Ēnu dienās!

Baznīcas ziĦas
Viena no iecerēm, sapņiem ir Bērnu un Jauniešu kora „Gloria” brauciens uz Romu nākamā gada
ziemā. Galvenā mise kopā ar pāvestu. Aicinām iesaistīties interesentus kora dzīvē.

Noderīga informācija skolēniem, studentiem
„Ēnu” dienas www.enudienas.lv
Skola 2010 www.bt1.lv/bt1/skola/
Otrus portāls skolēniem : www.nacstudet.lv

Medību trofeju izstāde „KALUPE-2009”
Kā aizpildīt savu brīvo laiku, ir katra
paša ziņā. Labi, ja tas ir izzinošs un aizraujošs.
Izzinošs, – lai gūtu zināšanas, aizraujošs,- lai
būtu interesanti. Tieši tāds pasākums
norisinājās novembra beigās, kad Kalupes
pagasta ēkā interesenti un entuziasti piedāvāja
apskatīt medību trofeju izstādi. Šajā izstādē
katrs atrada kaut ko sev saistošu - meitenēm
patika aptaustīt mīkstās kažokādiņas, zēnus
vairāk ieinteresēja ragu dažādība un apmēri.
Šādas izstādes dod iespēju redzēt tuvumā tos
meža zvērus, kurus ikdienā, ja paveicas, var
vērot tikai no attāluma. Te varēja novērtēt meža
iemītnieku lielumu, krāsu, formu. Izstādi
apmeklēja lielākā daļa skolēnu un tas bija labs
mācību materiāls, lai iepazītos ar meža
dzīvnieku un putnu daudzveidību, jo izstādē bija
198 eksponāti. Lai ieinteresētu apmeklētājus,
bija sarūpēti arī eksotisko meža dzīvnieku
eksponāti – kārpu cūkas ilkņi un zebras āda no
Namībijas, kā arī muflons no Čehijas. Un kuram

gan nācies satikties aci pret aci ar mūsu pašu
lūsi? Varbūt kāds no šīs izstādes aizgāja ar
pārliecību savu nākamo profesiju saistīt ar meža
zinātni, putnu un dzīvnieku izpēti, dabas
aizsardzību.
Kintija Cirse

Ziema Kalupes hokeja laukumā
Šogad ikkatrs ziemas priekus var izbaudīt pēc savas patikas. Var celt nocietinājumus, velt
sniegavīru, var rakt sniegā alas, var sēdēt siltā istabā un vērot kā zīlītes, glābdamās no aukstuma, knābā
speķa gabaliņu. Bet var arī paņemt rokās lāpstu un slotu un doties uz hokeja laukumu, lai vispirms
nedaudz pastrādātu, bet pēc tam: uzģērbt slidas, paņemt nūju un uzspēlēt vienu kārtīgu hokeja maču.
Lai gan Sporta federācija Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā Kalupes hokeja komandu nav
iekļāvusi, mēs neskumstam. Kopš seniem laikiem Kalupē ir bijis daudz hokeja fanu. Arī tagad spēlēt
gribētāju ir daudz, tikai ar sniega tīrīšanu iet bēdīgāk, tāpēc liels paldies jāsaka pieaugušajiem, kuri
jauniešu un pusaudžu vietā sniegu tīra pa dienu. Tomēr arī maziem un lieliem bērniem slinkot nesanāk,
jo sniegs ir nepielūdzams, tas snieg un snieg, un sniega tīrīšanas stafeti vakarpusē pārņem arī bērni.
Mūs, kalupiešus, var tikai apskaust par to, ka ir tāds ledus laukums, kur nodoties savam hobijam,
jo kaimiņu pagastu hokejisti savas spēles rīko tur, kur ir kaut kas aizsalis. Iespējams, mēs nenovērtējam,
cik vērtīgs ir tāds ledus laukums, jo nemaz tik bieži tas netiek izmantots, un pie vainas nav kārtējais
sasnigušais sniegs, bet ...
Tomēr janvāra vidū notika mačs ar vaboliešiem, nākotnē plānojas spēle ar jēkabpiliešiem un
līvāniešiem. Mums, jauniešiem, gribētos uzspēlēt ar ciemiņu komandām, bet pašiem pietrūkst
uzņēmības un O kartē naudas, lai visu noorganizētu, tāpēc pievienojamies vietējiem sporta veterāniem,
kuri organizē ziemas sporta dzīvi Kalupē.
Rolands Cirsis

Sākusies pieteikšanās Vītolu fonda stipendijām
Ziemas sals un sniega puteĦi pārbauda
mūsu izturību nemitīgi un tikpat spraigi iet
vidusskolēniem, kuriem tuvojas eksāmenu
drudža
un
profesijas
izvēles
laiks.
Mūsdienās Ĝoti
aktuāls
ir
jautājums
par
to, kur doties
savās tālākajās
gaitās. Kas mani
sagaida? Vai es
spēšu tikt galā?
Tāpēc
vēlējos pastāstīt
par
lielisku
iespēju
jauniešiem
–
stipendijām. Mēs visi zinām, cik izglītība
mūsdienās ir nozīmīga, tomēr ne vienmēr ar
vēlmi mācīties ir pietiekoši.
2002. gada pavasarī tika dibināts Vītolu
fonds. Tā mērėis jau no pirmās darbības dienas
ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem un
centīgiem jauniešiem studēt kādā no Latvijas
augstskolām. Nupat jau stipendiātu skaits ir
sasniedzis 600. Un arī Tev ir iespēja būt vienam
no viĦiem!
Vītolu fonds ir īpašs ar to, ka
stipendijas tiek veidotas no privātpersonu un
uzĦēmumu ziedojumiem. Mūsu tautieši
ārzemēs un Latvijā par mums domā un aktīvi
atbalsta.
Es
studēju
Rīgas
Tehniskajā
universitātē, apgūstu ėīmiėa profesiju un jau
otro gadu esmu Vītolu fonda stipendiāte. Mans
atbalstītājs ir Rasma Dinberga, kura pati ir
aktīvi darbojusies ėīmijas jomā un izveidoja
mūža stipendiju sava vīra, ėīmiėa – Kornēlija
Dinberga piemiĦai. Lai arī Latvijas jauniešiem
būtu lielākas iespējas apgūt šo profesiju.

Pagājušajā vasarā man bija lieliska
iespēja satikties ar pašu Rasmu Dinbergu un
viĦas dēlu, kuri mēroja tālo ceĜu no Amerikas,
lai satiktos ar
tuviem
cilvēkiem
un
izbaudītu zaĜo
Latvijas vasaru.
Tomēr,
lai
varētu
kandidēt uz šo
stipendiju,
kandidāta
vidējai atzīmei
ir jābūt 7,5 vai
augstākai
un
jāatbilst
vēl
kādam no šiem
noteikumiem:
• panākumi mācību olimpiādēs,
• bārenis, audzina viens no vecākiem,
daudzbērnu ăimene,
• maznodrošināts.
Vītolu fonds atbalsta vēlmi mācīties
visdažādākajās studiju programmās, tomēr cik
katrai no plašā profesiju klāsta piešėir
stipendiju, ir atkarīgs no ziedotājiem, jo viĦi
bieži vien atbalsta kādu konkrētu jomu. Tāpēc
arī 10.-11. klašu audzēkĦiem ieteiktu jau tagad
padomāt par savu nākotnes profesiju,
iesaistīties atbilstošās priekšmetu olimpiādēs
un tā gan pārliecināties par savas izvēles
pareizību, gan arī radīt sev iespēju nākotnē
pretendēt uz Vītolu fonda stipendiju.
Šogad dokumentu iesniegšanas termiĦš
ir 15.01.-01.05.2010. Par to kādi tieši dokumenti
ir jāiesniedz var uzzināt Vītolu fonda
mājaslapā www.vitolufonds.lv vai arī ar
jebkādiem jautājumiem griežoties pie manis –
Līgas LiepiĦas. Sāc rīkoties jau tagad!

Līga LiepiĦa

Ekspresis
tikai

Pēdējā laikā īpaši aktuāls kļūst jautājums par krīzi valstī! Tāpēc šoreiz izjautāsim ne
Kalupes
pagasta
jauniešus,
bet
arī
kaimiņu
pagasta
jauniešus.

Nē, pagaidām tā nav
ietekmējusi
finansiālo
stāvokli! (Egita Kucina,
Vabole)

Mmm njuu tā - jā, krīze Latvijā
ietekmē gan mani, gan manu
nākotni. Tā kā naudas ir
nepietiekami, tad arī ne visas
vajadzības var apmaksāt. Un
arī par nākotni domājot, var saķert galvu un
domāt - ko darīšu tālāk, jo visur ir
nepieciešama nauda! Tāpēc varam tik cerēt,
ka kādreiz šī krīze arī beigsies. (Jana
Fedosejeva, Vabole)

Jā! Ir grūtības atrast
darbu, trūkst naudas!(Sanita
Ulpe, Dubna)

Jā, mani arī ir skārusi krīze
valstī, tāpat kā ļoti daudzus
citus cilvēkus, kas dzīvo šajā
valsti!(Karīna
Gordijenko,
Kalupe)

Jā ietekmē, jo ir
samazinājušās darba
vietas, bet nauda vajadzīga. Es studēju DU
un man nauda ir vajadzīga mācībām kā arī
manai ģimenei, vīram un mazajam
dēlam.(Maija Gordijenko, Dubna)
Manās acīs krīze ir
drūmais
noskaņojums, kas
pēdējo laiku valda
sabiedrībā.
Diemžēl,
arī
Ziemassvētki
šogad nebija tik
gaiši, cik gribētos.
Neko labu tā krīze neatnesa, par to pašu
naudu neko daudz nenopirksi, un tas
daudziem cilvēkiem liek justies nomāktiem.
Krīze liek aizdomāties arī par savu nākotni,
jo nevar zināt, kas būs rīt no rīta, nevar
neko plānot. Jau tagad skaidrs, ka lielākā
daļa aizbrauks prom, lai nekad vairāk
neatgrieztos.(Jekaterina Traškova, Kalupe)

Paldies visiem par atsaucību!

Ina Gordijenko

Mazpulkiem 80
Šī gada 28.decembrī Rīgas Latviešu biedrības
namā notika Latvijas mazpulku 80 gadu jubilejas
pasākums. Uz šo pasākumu no 132. Kalupes
mazpulka tika ielūgti 10 cilvēki. Ielūgumu uz šo
pasākumu saņēma tie mazpulcēni, kuri ir
saņēmuši augstāko mazpulku apbalvojumu
sudraba karoti, vai arī ir piedalījušies konkursā
Sējējs.
Uz
šo
pasākumu
no
Kalupes mazpulka
ieradās
četri
mazpulcēni Dāvis
Liepiņš,
Lolita
Raščevska, Līga
Liepiņa un Ilze
Raščevska.
Uz
mazpulku
80
gadu
jubilejas
pasākumu
bij
ieradušies
apmēram
500
cilvēku no visas
Latvijas. Greznā balle iesākās ar mazpulku
himnas „Lai ar sauli laukā ejam” kopēju
dziedāšanu. Pasākuma turpmākajā gaitā sekoja
vēsturiska videofragmenta skatīšanās par to, kas
ir noticis Latvijas mazpulkos šajos 80 gados, tad
sekoja daudz jo daudz viesu uzrunas un laba
vēlējumi, kā arī mazpulku jubilejas nomināciju

pasniegšana. 132. Kalupes mazpulks arī saņēma
šādu goda nomināciju, jo tas darbojas jau
vairākus gadu desmitus. Goda nomināciju
saņēma arī 132. Kalupes mazpulka vadītāja
Valentīna Svētiņa, jo viņa 132. Kalupes
mazpulku vada jau vairāk nekā 15 gadus. Par to
arī viņai liels paldies.
Kad bija beigusies pasākuma svinīgā
daļa visi viesi tika
aicināti uz svētku
mielastu un jubilejas
kliņģeri, pēc tā sekoja
dažādas darbnīcas un
ik pa brīdim notika
lotereja kurā varēja
laimēt dažnedažādus
suvenīrus
ar
mazpulku simboliku.
Vakara
noslēgumā
notika
grezna balle kurā
spēlēja
„Lustīgais
Blūmīzers”.
Visu
balles
laiku
profesionāļu vadībā varēja nofotografēties pie
svētku egles fotostūrītī.
Visi ar mazpulkiem saistītie cilvēki šajos
svētkos vēlreiz pārliecinājās par mazpulku
simbola- četrdaļīgās āboliņa lapiņas-spēku un
ietekmi uz visu paaudžu mūžīgajām vērtībāmgudrību, veselību, labestību un darbu.
Dāvis Liepiņš

Kopienu forums Randenē
Kaimiņu būšana ir ļoti sarežģīta
padarīšana un, lai atvieglotu sev dzīvi, ir jābūt
labām attiecībām gan ar saviem kaimiņiem, gan
ar kaimiņu novadiem un valstīm. Viens no
veidiem, lai veicinātu attiecību veidošanos un
uzlabošanu, ir sarīkojot pieredzes apmaiņas
forumu. Šogad man bija iespēja piedalīties šāda
veida pasākumā Randenē
Projektu rakstīšanas un īstenošanas
pieredzē dalījās Daugavpils un Ilūkstes novada

pārstāvji, kā arī ciemiņi no kaimiņvalsts Lietuvas,
kuri pastāstīja par saviem izstrādātajiem
projektiem, kuri ir ļoti līdzīgi pēc savas būtības
ar pašmāju veiktajiem. Pasākuma laikā varēja
atrast sev līdzīgi domājošos un arī mēģināt
izveidot kontaktus, lai vēlāk varētu mēģināt
īstenot kādu starpvalstu projektu.
Karolīna Gavrilova

Valentīn dienas pasākums Naujenes pagastā
Kraujas bērnu un jauniešu centrs ielūdza
Kalupes jauniešus uz Valentīndienas
pasākumu, kurš notika 13.februārī, Kraujā –
Naujenes pagastā. Viss sākās ar pūtēju
orėestra koncertu, tad
notika
pāru
sacensības dažādās
jautrās stafetēs, kopā
piedaĜījās
deviĦi
pāri. Starp pāriem
notika
sīva
cīĦa,
daudz
kas
bija
atkarīgs no veiksmes
un veiklības.
Pēc
katras sacensības tika
atsijāts viens pāris,

kuram
konkrētajā
pārbaudījumā
nepaveicās. Visiem bija jautri un
interesanti, ieguvām jaunus draugus, jaunus
iespaidus un vienkārši labi pavadījām laiku.
Galvenā balva bija
biĜetes uz kino un
nelieli suvenīri. Šajā
pasākumā
uzvarēja
draudzība, divi pāri:
viens no Kalupes, otrs
no
Kraujas.
Šādi
pasākumi padara dzīvi
krāsaināku
un
aizraujošāku!
Irēna Ivanova

Smaidi ☺
Palīgs krustvārdu mīklu minētājiem:
Ritmiska raustīšanās neatkarīgi
muzikālā pavadījuma (5 burti)- Žagas.

no

Priekšmets, ko darba devējam bāž ausī
(6 burti)- Batons.

durvis (5 burti)- Sezam.
Neliela ierīce, kuru var kaut kur
ieskrūvēt vai piekarināt (11 burti)-Fiņķikļuška.
Cilvēks, kas svinībās izēd visu rosolu (8
burti)- Švāģeris.

Vārds, ko lieto Juronkuls, uzrunājot garāžas

Materiāls no www.karikatura.lv

