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Skaistākie sapņi, 
Lai iekrīt plaukstās- 

Nelūdzot, neprasot, negaidot... 
Skaistākās zvaigznes, 
Lai atspīd Tev naktī- 

Atmirdzot, rotājot, līksmojot.... 
Visskaistākie vārdi, 
Lai atplaukst sirdī- 

Pavadot, sagaidot, novēlot... 
Skaistākās cerības, 

Lai dzimst no jauna- 
mīlot, ticot un pielūdzot. 

 
Jaunais gads — tas ir sava veida slieksnis, 

kurš vieno pagātni un nākotni.   
Slieksnis, kuru ikviens pārkāpj ar cerībām, 

ka atnākošais gads būs labāks, gaišāks un 
veiksmīgāks. Esmu pārliecināta, ka tieši tā arī būs!  

Šogad esam paveikuši daudz nozīmīgu 
darbu. Par daļu no tiem jūs varēsiet izlasīt šajā 

numurā. 
Runā, ka piepildās viss, ko novēl Jaunajā gadā. Es no visas sirds novēlu visiem-

visiem lasītājiem, lai jūsu karstākās vēlēšanās piepildās. Laimīgu Jauno gadu! 

Agita KaĜinka 

Plāni un ieceres 2013.gadā 

Aizvadītais gads ir bijis piepildīts ar 
dažādiem pasākumiem un projektiem. 
Jaunieši darbojās gan vietējā, gan 
starptautiskā mērogā. Patiess prieks par 
atsaucību un līdzdalību pasākumu 
organizēšanā. 

2013.gads pēc Daugavpils novada 
plāna ir pasākumiem bagāts gads. Pasākumu 
plānā ne tikai iekļauti pasākumi, kurus 
organizē Daugavpils novada dome, bet arī 
pagastu rīkotie pasākumi. Kā nozīmīgākos 
varu minēt: Jaunatnes ziemas sporta spēles, 
intelektuālās spēles „Kas?Kur?Kad?”, 
jauniešu velomaratons, jauniešu salidojums 
„Esi vērīgs”, kā arī šovasar pirmo reizi būs 
Jaunatnes vasaras sporta spēles. Sīkāku 
informāciju par laiku un norises vietu, var 
atrast DND mājaslapā (www.dnd.lv). 

Šogad tiks izsludināti 2 projektu 
konkursi. Viens no projektiem ir  „Uzlabosim 
savu ikdienu”, lai iegādātos nepieciešamo 
inventāru vai telpu labiekārtošana, un otrs- 
rīkot nometni. 
Jūlijā Kalupē norisināsies sporta pasākums 
„Sporto asprātīgi”, kas ir kā turpinājums 
aizvadītā gada pasākumam „Sports 
ikvienam”. Kā arī katru mēnesi bērniem ir 
ieplānota tematiskā pēcpusdiena. Jaunieši 
laipni gaidīti ar idejām un ieteikumiem 
jebkurā laikā.  

Aktīvākajiem Daugavpils novada 
pagastiem, gada beigās tiks pasniegtas balvas 
- ir stimuls aktīvāk iesaistīties novada 
aktivitātēs un projektos. Cerēsim uz to labāko 
un kopīgi darbosimies.:) 

Ilze RaščevskaIlze RaščevskaIlze RaščevskaIlze Raščevska    



 

 

Kalupes pagasta jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas projektā 

„Volunteer into work” - Serbijā 

 Kalupes pagasta 5 jaunieši no 05. - 
13. septembrim devās uz Serbijas pilsētu 
Kruševac, kur norisinājās jauniešu apmaiņas 
projekta „Volunteer into work” realizācija. 
Kopumā projektā piedalījās 5 dalībvalstis: 
Serbija, Latvija, Maķedonija, Horvātija un 
Azerbaidžāna. 

Kalupes pagasta jauniešiem radās 
iespēja dibināt kontaktus un realizēt savu 
pirmo starptautisko projektu pateicoties Britu 
padomei, kura sava projekta „Darbīgās 
kopienas” ietvaros palīdzēja izveidot 
Kalupes pagasta jauniešu kopienai 
sadarbību ar jauniešu organizācijām 
Serbijā - vispirms organizējot tikšanos 
Latvijā ar Serbijas jaunatnes un sporta 
lietu ministrijas pārstāvjiem, tad dodot 
iespēju Kalupes pagasta jauniešu 
pārstāvei Līgai Liepiņai doties Britu 
padomes delegācijas sastāvā uz Serbiju, 
iepazīties tur ar visdažādāko jauniešu 
organizāciju darbu un dibināt kontaktus 
kopēju projektu veidošanai. 

 Projekta „Volunteer into work” 
mērķis bija apgūt pieredzi brīvprātīgā darba 
popularizēšanā sociālajos medijos un rast 
jaunas idejas brīvprātīga darba veikšanā, 

īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu 
kopienas darba dažādošanu, attīstīšanu, 
piesaistot jaunus resursus, apgūstot 
jaunas prasmes un iemaņas kopienas 
darba uzlabošanai, radot interesantas 
sadarbības iespējas un apgūstot citu 
valstu jauniešu organizāciju darba 
pieredzi, kas būs par pamatu jaunu ideju 
radīšanai un realizēšanai. 
  Projekta laikā dažādu valstu 
jaunieši darbojās darba grupās par 
tādām tēmām kā brīvprātīgais darbs un 

motivācija būt aktīvam, sociālo mediju 
ietekme brīvprātīgā darba popularizēšanā, 
sagatavoja dažādas īsfilmiņas par brīvprātīgo 
darbu, iepazinās ar vietējo jaunatnes 
organizāciju darbu, devās ekskursijās pa 
pilsētu un tās apkārtni, iepazīstināja citu 
valstu jauniešus ar Latvijas nacionālo kultūru 
un darbības jomām, tika organizēta arī 
tikšanās ar pilsētas mēru. Jāatzīmē, ka mūsu 
delegācija izraisīja īpašu interesi, saņēmām 
arī visplašāko masu mediju uzmanību - 

sniedzām daudzas intervijas televīzijā un 
radio, saņēmām turpmākās sadarbības 
piedāvājumus no vairākām citām Serbijas 
jauniešu organizācijām. 

 

Līga LiepiĦaLīga LiepiĦaLīga LiepiĦaLīga LiepiĦa

Latvijas delegācija ar 

Kruševac pilsētas mēru 

 „Volunteer into work” 

projekta dalībnieki 
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Jauniešu salidojums „Esi vērīgs” 
2012.gada 8.septembrī L/DZ 

atpūtas bāzē „Vīrogna” Višķu pagastā 
norisinājās jauniešu salidojums „Esi 
vērīgs”. Tajā piedalījās gandrīz visi 
Daugavpils 
novada pagasti - 
to skaitā arī 
Kalupes pagasts.  

Garā 
diena bija ļoti 
jautra un reizē 
saspringta, jo 
katra pagasta 
dalībnieki sīvā 
cīņā sacentās ar 
citiem pagastiem. No Kalupes pagasta 
piedalījās: Jānis Kuklis, Darja Jefimova, 
Aļona Jefimova, Anna Biteniece, 
Vladislavs Ņikitins, Ilze Raščevska. 

 Dienas laikā mēs piedalījāmies 
daudzās stafetēs, kuras bija ļoti 
interesantas un līdz ar to parādījām cik 
saliedēta un izveicīga ir mūsu komanda. 

Stafetēs mēs nebijām pirmie, bet 
nepalikām arī pēdējie! Dienas laikā 
ieņēmām pirmo vietu stafetē, kur tinām 
diegu uz kociņa – parādījām labāko 

laiku!  
Katram 

pagastam bija 
savs „mājas 

uzdevums”- 
tika doti 
gadsimti, par 

kuriem 
jāizdomā luga 
un 8.septembra 
vakarā katra 

komanda prezentēja savus darbus. 
Dienas beigās - vakarā, notika diskotēka, 
kura ilga 3h.  

Visas dienas garumā mēs 
iepazināmies ar jauniem cilvēkiem, 
guvām lielu pieredzi stafetēs. Mūsu 
komanda kļuva saliedētāka un tagad 
mums ir vieglāk saprasties.

 

  Vladislavs ĥikitinsVladislavs ĥikitinsVladislavs ĥikitinsVladislavs ĥikitins

Konference „Jaunieši- Latvijas vērtība?!” 

Ja domājam par valsts nākotni, 
tad jaunieši pārliecinoši ir nozīmīgākā, 
bet diemžēl skaitliski mazākā iedzīvotāju 
daļa Latvijā. Pēc 2011. gada Tautas 
skaitīšanas rezultātiem jauniešu (13- 
25g.) īpatsvars visu iedzīvotāju 
kopskaitā Latvijā ir 16,5% jeb 340 996 
personas. Statistikas dati liecina, ka 
iedzīvotāju skaitam ir tendence 
samazināties, turklāt jauniešu skaita 
samazināšanās ir vēl izteiktāka. 

 Mūsu valsts attīstību visaktīvāk 
spēj plānot organizētā jaunatnes daļa - 
tie ir bērni un jaunieši, kuri, 
apvienojoties interešu grupās, biedrībās 

un apvienībās, prot, var un vēlas 
darboties mērķtiecīgi, darboties gudri, 
darboties kopā, darboties sava novada, 
savas pilsētas un valsts labā. 

Kalupes pagasta jaunieši – 
L.Liepiņa, E.Raščevska, D.Jefimova,  
A.Zeps un Kalupes pamatskolas 
mazpulcēni – A.Kaļinka, V.Celpanova, 
M.Baiks un 132. Kalupes mazpulka 
vadītāja I.Ivdra pārstāvēja Kalupes 
pagastu un iepazīstināja ar savu darbību, 
paveikto un nākotnes iecerēm. 

Šī diena visiem paliks atmiņā kā 
ļoti spilgts piedzīvojums, kurā valdīja 
radoša un draudzīga atmosfēra. 

Agita KaĜinka 

D.Jefimova, A.Jefimova, J.Kuklis, V.Ņikitins, A.Biteniece 
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Sporta aktualitātes Kalupē 

Kā jau katru gadu, kalupieši 
ir bijuši aktīvi un piedalījušies 
sporta spēlēs, sporta pasākumos u.c. 
sportiskās aktivitātēs. Kalupes 
pagastā ir savas futbola, basketbola 
un hokeja komandas. Visas šīs 
komandas ieņem godalgotas vietas 
piedaloties Daugavpils novada un 
pilsētas augstākās un 1.līgas 
čempionātos. Darbojas  veselības 
grupa, kur fiziskās aktivitātēs 
iesaistās pagasta iedzīvotāji. No 
sporta bāzēm ir - sporta zāle, futbola 
laukums, kā arī patreiz top volejbola 
laukums. 

Pagājušajā gadā pirmo reizi 

Latvijas futbola federācija rīkoja 
Latvijas 2.līgas Austrumlatvijas 
čempionātu futbolā, kurā piedalījās 10 
komandas no Latgales, Zemgales un 
Vidzemes novadiem. Sekmīgi startēja 
Daugavpils novada Kalupes pagasta 
futbola komanda, kura ar iegūtajiem 43 
punktiem izcīnīja godpilno 2. vietu, 
sudraba godalgas un lielo piemiņas 
kausu.  

Aizvadītajā gadā Kalupē 
norisinājās Daugavpils novada 
pašvaldības 3.ziemas sporta spēles. 
Pašvaldības dalībniekiem, kopumā 16 
komandām, tā bija lieliska iespēja 
pierādīt savu veiklību un sportiskumu. 
Labākie no tiem tika apbalvoti ar 
medaļām un kausiem. Kalupes komanda 
ierindojās godpilnajā trešajā vietā, aiz 
Maļinovas un Lauceses pagastu 
komandām.  

Marta nogalē, Nīcgales 
pamatskolas sporta zālē ar Kalupes 
pagasta komandas uzvaru noslēdzās 
Daugavpils rajona čempionāts 
basketbolā sieviešu komandām. 
Čempionāta noslēgumā Kalupes pagasta 
un Ilūkstes novada komandām bija 
vienāds uzvaru un iegūto punktu skaits. 
Savstarpējā cīņā starp Kalupes un 
Ilūkstes komandām viena uzvara un 
viens zaudējums. Saskaitot gūtos un 
zaudētos grozus, Kalupes komanda 
saņēma rajona pēdējā čempionāta 
piemiņas kausu un augstākā kaluma 
medaļas. Komandas sastāvā spēlēja  
Inese Melne, Kintija Cirse, Ingūna 
Melne, Irina Pimenova, Linda   
Meškovska, Olga Čerņavska, Zanda 
Meškovska, Evija Ivdra, Santa Baltace, 
Alina Latvele, Alise Strode, kuras 
čempionātam sagatavoja komandas 
treneris Andris Meškovskis . 

     Informāciju apkopoja Andis Zeps 

 

Kalupes futbola komanda 

Ziemas sporta spēles 

Basketbols 
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Creative art – urban crafts 

Oktobra beigās „Serža Li 
mākslas sintēzes biedrība” un 
Daugavpils vācu biedrība „Erfolg” 
sadarbībā ar Vīrumā vācu biedrību 
(Igaunija) un ar programmas „Jaunatne 
darbībā” atbalstu Daugavpilī organizēja 
jauniešu apmaiņas projektu „Creative art 

- urban craft”. Projektā piedalījās 20 
jaunieši no Latvijas un Igaunijas, tai 
skaitā 4 jaunieši no Kalupes (V.Ņikitins, 
V. Ločmele, A. Kaļinka, V.Celpanova). 
Projekta dalībniekiem tika dota iespēja 
mācīties senos latviešu rokdarbus, tikties 
ar amatniekiem dažādās Latgales 
pilsētās, izmēģināt praksē Urban knitting 

(pilsētvides apadīšanu). 
Projekta vadītāji bija sastādījuši 

ļoti interesantu programmu, kuras mērķis 
bija gūt ieskatu Latgales amatniecībā un 
iegūtās zināšanas un prasmes izmanot 
radošā veidā, veidojot mākslas objektus 
– apadītus kokus pilsētas parkā. Protams, 
šajā projektā bija arī neformālas spēles, 
dziesmas un dejas, kas palīdzēja nojaukt 
sociālās un kultūras barjeras, tādejādi 
radot draudzīgu, vienotu atmosfēru 
dalībnieku starpā. 

Projekta aktivitāšu ietvaros 
jaunieši devās uz Daugavpils Māla 
mākslas centru, tur iepazinās ar Latgales 
keramiku un mēģināja paši veidot 
dažādus objektus no māla. Dalībniekiem 
tika organizēta izglītojoša ekskursija pa 
Latgali. Ekskursijas laikā dalībnieki 

apmeklēja klūgu pinēju studiju „Pūpoli” 
Valda Grebeža vadībā, Latgales 
Kultūrvēstures muzeju, Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centru, ādas 
apstrādes uzņēmumu „Apkalnmājas”. 
Andrupenes lauku sētā jaunieši iepazinās 
ar maizes cepšanu maizes krāsnī, 

iepazinās ar kalēju darbu un nogaršoja 
Latgales tradicionālos ēdienus. 

Visvairāk visas ekskursijas 
laikā dalībniekiem iepatikās 
Aleksandra Maijera seno mūzikas 
instrumentu darbnīca, kur viņi varēja 
iepazīties ar ļoti dažādiem seniem 
mūzikas instrumentiem, paši 
pamēģināt tos spēlēt. 

Radošo darbnīcu laikā jaunieši 
mācījās adīt, tamborēt, šūt, filcēt. Visas 
šīs zināšanas jaunieši izmantoja, kopīgi 
veidojot galveno mākslas objektu – 
„apadītus kokus” Daugavpils Centrālajā 
parkā. 

Visu projekta laiku jaunieši 
vakaros viens otram mācīja savu valodu, 
kopīgi dziedāja dziesmas un dejoja 
flešmobu. 

Galvenie projekta mērķi tika 
sasniegti - jaunieši lieliski pavadīja 

laiku, sadraudzējās, iepazinās ar 
daudziem amatniecības veidiem, visi 
kopīgi „apadīja” kokus. Jaunieši cer pēc 
iespējas drīzāk atkal satikties citā 
jauniešu apmaiņas projektā – šoreiz jau 

Igaunijā.      Agita KaĜinka

Projekta rezultāts 
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Pasaules gals - realitāte vai mīts? 
Mēs daudzas reizes esam 

dzirdējuši par pasaules galu, bet nekad 
tam lielu uzmanību nebijām pievērsuši. 
Kāpēc tieši 2012. gads būtu īpašs? Tieši 
tāpēc, ka 21. decembrī beidzās maiju 
kalendārs. 

Kas tad ir maiji? Un kas ir maiju 
kalendārs? 
     Maiji ir viena no senākajām 
civilizācijām, kuri pirms daudziem 
miljoniem gadu izdomāja savus 
kalendārus. Tiem pastāvēja savas 
rakstības zīmes, kuras mūsdienās mūsu 
zinātnieki cenšas atšifrēt. Maijiem bija 
daudz kalendāru, ar kura palīdzību tie 
lietoja ikdienā un kuri prognozēja 
nākotni. Tas ir pilnīgi atšķirīgs no 
mūsdienu kalendāra.   
  Zinātnieki prognozēja, ka 2012. 
gada 21. decembrī būs pasaules gals, bet 
mēs izdzīvojām. Kāpēc? Tāpēc, ka maiji 
prognozēja nevis pasaules galu, bet gan 
jaunas ēras sākumu. 

Internetā, radio un citos medijos 
šī tēma bija ļoti aktuāla. Numeroloģe 
Ineta Ventniece brīdinājusi, ka „ Vairāki 
decembra datumi būs vienas 
ārprātīgas dienas”. 
• Iespējama slikta pašsajūta 

„Daudz cilvēku decembra 
20.datumu sākumā var justies ļoti slikti, 
tostarp fiziski un garīgi. Šajā laikā 
iespējams lielāks avāriju skaits. Tā ir 
diena, kad pastiprinās jūtas. Es ieteiktu 

šīs dienas vienkārši baudīt un neplānot 
neko nopietnu. Piemēram, baudīt kādu 
labu filmu, koncertu, mākslu, savstarpēji 
sazināties.” 
• 9evajadzētu palikt vienatnē ar sevi 

„Vientuļiem cilvēkiem var būt 
īpaši smagi. Tāpat var pieaugt insultu un 
infarktu skaits. Šis laiks var krasi mainīt 
to cilvēku dzīves, kuri šogad vai 
iepriekšējos gadus darījuši kaut ko 
nepareizu.” 

Savukārt žurnāls ‘’Kas jauns’’ 
izsludināja Apokalipsi, kas ilgs 2 
nedēļas.  
„Apokalipse ilgs divas nedēļas,” 
internetā klejo Šambalas Orākula skaļais 
paziņojums par gaidāmo pasaules galu. 
Maiju pareģotajam galam būtu jāpienāk 
pēc diviem mēnešiem, un ezotēriķi pauž 
savas versijas, kāds tas būs un kā 
pārdzīvojams. Ja vispār pārdzīvojams. 
Minētais Tibetas lama neslēpj, ka 
noteiktajā laikā ap 21. decembri pastāv 
ļoti liela milzu katastrofas iespējamība. 
Proti, decembra beigās Saules sistēmas 
planētas sastājās visas vienā rindā, un tas 
esot unikāls notikums. Šambalas Orākuls 
sagatavojis ziņojumu NASA par šo 
sevišķi bīstamo aspektu, tas nozīmējot, 
ka visas planētas vienlaikus iziet cauri 
galaktikas „nulles joslai.” 

Tagad ir janvāris un pasaules 
galu mēs esam pārdzīvojuši. Tātad vairs 
mums nav no kā baidīties. 

A.Osipova 

Ciemiņi no Ignalinas 
2012.gada 7.decembrī Kalupes pagastu apciemoja delegācija no Ignalinas 

(Lietuvas). Vislielākā interese tika izrādīta par jauniešu aktivitātēm un projektiem. 
Ignalinu pārstāvēja jauniešu speciāliste, vadītāji un jaunieši. Skatoties un klausoties 
prezentācijā, ciemiņiem radās jautājumi un idejas. Beigās ieguvām jaunus kontaktus un 
draugus. Ciemiņi interesējās par dārza spēlēm „Riču Raču” un „Savijies, sapinies”. 

Ignalinas ciemiņi bija sajūsmā par Kalupes hokeja laukumu. Lietuvā hokeja 
laukumi ir tikai lielākajās valsts pilsētās. Kā arī viņi bija pirmie, kas apskatīja 
jaunizveidotās ģērbtuves sportistiem. 

Gaidīsim ziņas no mūsu jaunajiem draugiem un cerams, ka nākotnē spēsim 
izveidot kādu kopīgu starptautisku projektu ar Ignalinas jauniešiem. 

Ilze Raščevska 
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HOROSKOPS 2013.GADAM 

 

   Auns- Kareivīgās enerģijas  pārstāvim priekšā gaidāms iniciatīvas bagāts gads. 
Ieteicams sagatavot rūpīgāk visas ieceres pirms tās laist tautiņā. Viens Auns ir gatavs 
jebkurai cīņai, taču dzīve sāks nokārtoties tad, ja tās stūrēšanai ļausi piedalīties vēl 
kādam. Savs laiks savaldīies, savs sedlos lēkt. 

Vērsis- Jānomet dzīves temps. Daudzos jautājumos dzīve sāksies kā no jauna. 
Svarīgi ir biznesa un privāti partneri un viņu vēlmes. Atpūtas iespējas būs, cik uziet. 
Prasmīgākie apvienos atpūtu ar iespēju nopelnīt. 

Dvīņi- Visa mērs būs pacietība. Bez straujām kustībām! Dzīvē nāks daudz jaunā, 
jaunumi paši pieteiksies, draugi sameklēs. Atskaties un izvērtē paveikto. Dvīņi būs vieni 
no gada jautrākajiem atklājumiem apkārtējiem. Arī paši par optimisma trūkumu 
nesūdzēsies.  

Vēzis- Vēzītis būs ierāvies aliņā un pareizi vien dara. Atceramies, ka „klusēšana ir 
zelts, runāšana- sudrabs”. Viss, kas dos gara baudījumu patiks Vēzim. Ieteicami kulināri 
prieki. Dejas. Ūdens. Prieks ir jārada- tāds ir uzdevums. 

Lauva- Tieksies pēc neatkarības un plašuma. Mazāk jātērējas izpriecās, vairāk – 
sasniegumiem, kamēr vēl enerģija kūsā un viss viegli padodas. Būs jārūpējas par 
senčiem, par viņu labsajūtu un veselību. Dzimtas koka izpēte ir taisni laikā! 

Jaunava- jāuzņemas jauni atbildīgi pienākumi, citu vadīšana. Nav citas 
iespējas!Pamatā gads ir zem darba zīmes dēļ paša nopelniem un autoritātes. Ko savām 
rociņām sēsi, to arī varēsi pļaut! Atpūta draugu lokā, sabiedriskās, darba ballītēs.  

Svari- Dzīve nāk labvēlīga skolotāja, dodot rīcības plašumu un jaunus iespaidus. 
Uzsvars uz izglītību, ceļojumiem, dzīves vietas maiņu. Labi padosies valodas apguve. 
Ceļošana- tomēr vairāk sevi būtu jāvelta darbam, jo tādas iespējas katru gadu negadās. 

Skorpions- Daudz un dažādu pārbaudījumu sagaida tuvākajos pāris gados. Daudz 
ko noteiks attieksme pret notikumiem, jo, ko nevar mainīt, var uztvert citādāk... Šis gads 
nesīs daudz patīkamākas lietas gan naudā, gan baudā, ja vien būs izdarīti pareizie 
secinājumi. 

Strēlnieks- Lai arī apkārtējie manīs vien Strēlnieka smaidu un aktivitāti, iekšā 
gruzdēs lēna un pamatīga uguns. Vispār Strēlnieks būs pulsējošs un neizlēmīgs, tomēr 
darbībās stabilāks nekā parasti. Laimes atlēdziņa jebkurā sfērā atradīsies pie partnera. 

Mežāzis- Darbā viss būs savās vietās. Pienācis laiks biežāk būt pie dabas un arī 
sev tuvākā apkārtnē ieintegrēt dabiskus elementus, lai dzīvība kūsā. Debesis skaidrosies 
un izdosies redzēt sekošanas vērtus mērķus. Pēc Jāņiem dzīve kļūs saistošāka un 
līdzsvarotāka.  

Ūdensvīrs- Pacietības un darba mīlestības gads. Vismaz tās ir primāri jāapgūst 
dzīves skolā. Radošie spēki kūsās, mīlas dzīve ies no rokas. Apbrīnojami viegli izdosies 
apvienot personisko dzīvi ar karjeras izaugsmi. Sportā Ūdensvīri izvirzīs un sasniegs 
augstus mērķus. 

Zivs- Daudz laika vajadzēs pavadīt ierastajā vidē mājās. Emociju sviras rausies 
katra uz savu pusi, radot pamatīgu zalvi pret apkārtējiem.  Zivis meklēs atbalsta ārpus 
sevis punktu. Būs nauda priekš tā, ko Zivs vislabāk prot- nedarīt neko! 
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Alīna Osipova:Pirms iededz sveci eglītes zarā, dedz svētku liesmu sirdī savā. 
Ar piedošanu, sapratni, ar mīlestības dzirksteli. Un tici- tas ir tavā varā nest 
gaismu, kā to sveces dara! 

 

 

Līga Liepiņa: Šis gads sagaidāms Čūskas zīmē. Tā kā pati esmu Čūskas gadā dzimusi, 
apzinos, ka ir pienācis brīdis – apstāties un izvērtēt 12 gadu ciklā paveikto 
un piedzīvoto. Novēlu visiem Atmiņu lādītē nolikt visas elpu aizraujošākās 
un sirsnīgākās emocijas, Pieredzes enciklopēdiju papildināt ar gūtajām 
zināšanām un visu lieko nosūtīt �ebūtībā. Lai Jaunais gads piepildīts 
gaišās noskaņās, darbībā un ģimenes lokā! 

 

Kristaps Skribāns: Novēlu izturību un mīlestību pret citiem. Lai palīdz 
viens otram kā var. Vēlu, lai šīs gads būtu laimes un pārpilnības gads 
ikkatram. Nepārdzīvot par neveiksmēm, bet gan augsti paceltu galvu, tikai 
doties uz priekšu.:) 

 

Agita Kaļinka: Nāk Ziemassvētku tālais zvaigznes mirdzums, kā smaidu 

gaišums siržu cēlais prieks. Lai sapņi piepildās, lai izturību sniedz Jums. 

 

 

Vladislavs Ņikitins: Notici, ka brīnums atnācis pie tevis, notici, ka 
laime arī tevi skar... Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!!! 

 

Andis Zeps:  Jaunajā gadā možu garu, spēku kaulos, darba sparu, 
veiksmi un izturību. 

 


