Zinu. Varu. Daru #22 10.2015
“Varavīksnes” 10 gadu darbības jubilejas nr.
Atskatoties uz noieto ceļu 10 gadu garumā, mēs redzam, ka tas nebija nemaz tik viegls.
Kopā gan baudījām apmierinājumu par sasniegumiem, gan neīstenoto sapņu rūgto garšu. Bet
savādāk arī nevar būt. Tā ir dzīve. Viņa gan atsevišķam cilvēkam, gan mūsu gadījumā jauniešu
organizācijai, nevar sastāvēt tikai no vieniem panākumiem un prieka.
Svinot jubileju, mums ir jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kuri ir šī bērnu un jauniešu
dienas centra dibinātāji. Kā arī liels paldies visiem, kas tagad ar savu aktīvo darbību stiprina
šo centru, cenšoties izpildīt tā mērķus.
No visas sirds sveicu visus, bērnu un jauniešu dienas centra „Varavīksne” dibinātājus,
gan tos, kuri ir piedalījušies projektu aktivitātēs, gan tos, kuri vienkārši ir apmeklējuši to kā
dienas centru. Novēlu visiem veselību, prieku un labklājību.
Mūs gaida vēl daudz jaunu projektu, mērķu un uzdevumu!

Agita Kalinka

Vienkārši apstājies ikdienu ejot, sadzirdi vēji
ko vējo, putni ko čukst, kolekcionē sajūtas, ko rada
viss dzīvais un akmenī iekaltais. Ieelpo smaržīgo
gaisu un pateicies par mirkli, mieru un dienu šo
skaisto…
Saviem mīļajiem Kalupiešiem un ne tikai,
novēlu katrā sīkumā saskatīt ko lielu un katrā lielā
lietā atrast brīnumainu sīkumu. Būt Zināt, Varēt,
Darīt gribošiem.

Alise Strode

No vēstures...
 BJDC „Varavīksne” oficiāli atklāta 2005. gada 16. novembrī
 2007. gadā jaunieši realizēja pirmo pašu uzrakstīto projektu „Iepazīsties, tas ir mūsu
pagasts”, kuru atbalstīja Daugavpils rajona partnerība
 2007. gadā izdots pirmais „Zinu. Varu. Daru” numurs.
 2011. gadā BJDC „Varavīksne” sāk darboties LSK struktūrvienības Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunatnes Daugavpils-Ilūkstes novadu nodaļa.
 2013. gadā realizēts starptautisks jauniešu apmaiņas projekts Daugavpils novadā:
"Volunteering - employment generator" ar dalībniekiem no Azerbaidžānas,
Maķedonijas, Horvātijas, Serbijas un Latvijas
 „Varavīksnes” darbības laikā, Kalupes jaunieši ir piedalījušies vairāk kā 10
starptautiskas jauniešu apmaiņas projektos, kopā ar 21 ārzemju valstu sadarbības
partneriem.

Varavīksnes ceļš Kalupē
Bērnu un jauniešu dienas centrs
“Varavīksne” pirmo reizi 2005. gadā vēra
durvis apmeklētājiem. Šodien centrs svin
desmito pastāvēšanas gadskārtu. Centrs
atvērts ikvienam pagasta iedzīvotājam,
piepildīts dažādu darbīgu un radošu
izpausmju, sportisku aktivitāšu un
pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas
iespējām. Katram, kas ienāk dienas centrā
ir iespēja atrast sev ko piemērotu ar ko
nodarboties, lai laiks tiktu piepildīts
lietderīgi.
Šajos 10 gados centra aktivitāšu
sarakstā var iekļaut daudzas radošas
nodarbības
un
daudzu
projektu
realizēšanu.
No bērniem vecākie apmeklētāji, nu
jau ir jaunieši, kas sasnieguši 20 gadu
vecumu un vairāk, bet jaunākajiem vēl
tikai 5 gadi. Bez bērniem un jauniešiem
pie mums nāk arī seniori, ar atšķirīgiem
uzskatiem, pieredzi, arī aizspriedumiem,
vajadzībām un vēlmēm, tomēr izmantoja
un grib izmantot iespējas iesaistīties
sabiedriskajās grupās.
Prieks, ka apmeklētāji, kuriem
tagad jau 20, mēdz apciemot, uzticēt
savus
nākotnes
plānus,
uzklausīt
padomus.
Redzam, ka bērnu, jauniešu un
senioru interese par centru ir pieaugusi,
un tas dod sajūtu, ka neesam veltīgi
strādājuši.

Šogad
vasarā
mūsu
BJDC
“Varavīksne” tika reorganizēts par
multifunkcionālo centru, kas nodrošinās
saturīgu, aktīvu un veselīga brīvā laika
pavadīšanu
Kalupes
pagasta
iedzīvotājiem,
veicinot
paaudžu
savstarpēju sadarbību un sporta attīstību,
īstenojot valsts jaunatnes politiku,
interešu izglītību un, organizējot kultūras
darbu, attīstot un realizējot projektus
nevalstisko
organizāciju
sektora
veicināšanai.
Šodien gribu pateikties šī centra
dibinātājiem, kuriem radās tā doma par
centra izveidi un iespēja to realizēt, tie
toreiz bija Kalupes pagasta padomes
priekšsēdētājs Aivars Rasčevskis, sociālā
darbiniece Anna Jegorova un pie
pirmsākuma stāvēja un arī šobrīd aktīvi
piedalās centra darbā Ligita Liepiņa. Šiem
cilvēkiem gribu pateikties ar vēlējuma
vārdiem: “Labi dot otram, kaut smaidu,
kaut mazu cerību stariņu, par to neprasot
neko”. Lai Jums turpmāk pietiek ideju,
spēka, un, lai padarītais darbs Jums sniedz
gandarījumu.
Jaunas vēsmas centra darbā ieviesa
un turpina attīstīt jaunatnes lietu
speciāliste Iveta Poplavska.
Jauniešiem vēlu sasniegt dzīvē to,
ko vēlas, jo vispatīkamāk ir tad, kad sapņi
piepildās.
Ināra Ūbele
Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja
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“Varavīksnei” – 10 gadi
Laiks iet ļoti ātri, paliek atmiņas, ko
varam ik pa brīdim pasmelties.
Liekas pavisam nesen, pēc kolhozu
reformām, aizmirstajās un pusizjukušajās
telpās, sāka dzimt ideja par dienas centra
veidošanu… Tas arī tapa, ar Latvijas
Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes
komitejas,
Vācijas
Bad-Doberanas
Sarkanā Krusta nodaļas, Kalupes pagasta
padomes, Daugavpils rajona padomes
palīdzību.
Pateicoties daudziem aktīviem,
uzņēmīgiem,
radošiem,
darboties
gribošiem cilvēkiem, šis centrs uzņem
apgriezienus, pārtop par multifunkcionālo
centru, apvieno seniorus, jauniešus un
bērnus, uzrunā jauniešus visā Latvijā un
jau ārzemju līdzīgi domājošos.
Centra mērķis – izveidot atbilstošu,
drošu iekšējo un ārejo vidi, kā rezultātā
tiek radīta iespēja Kalupes bērniem,
uzlabot viņu dzīves kvalitāti – veicināt
pozitīvas sociālās vides un iedzīvotāju
pašiniciatīvas
attīstību,
uzlabot
savstarpējo saskarsmi, iespēja saturīgi
pavadīt brīvo laiku, kā arī izpaust savus
talantus, jo kultūras nama Kalupē nav.
10 gadu laikā, tomēr izdevās attīstīt
un
veicināt
bērnu
un
jauniešu
nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas

pilnveido personības izaugsmi, vispusīgu
attīstību,
lietderīgu
brīvā
laika
izmantošanu,
iesaistot
centra
piedāvātajās aktivitātēs projektu ietvaros,
kas saistītas ar radošo darbnīcu
nodarbībām,
neformālās
mācīšanas
aktivitātēm par dažādām tēmām – vidi,
uzņēmēju darbību, veselību, sportu,
radošumu,
pilnveidojot
talantus,
realizējot savas idejas, izzinot arī savas
tautas tradīcijas, centra tradīcijas, veidot
sadraudzību un gūstot pieredzi ar citiem
jauniešu centriem, organizācijām.
Rezultātā, tie bērni, kas uzsākuši
apciemot “Varavīksni”, tagad ir jaunieši
un pat ģimenes cilvēki, bet tomēr viņus
aicina “Varavīksne”.
Vēlos visiem teikt paldies un
novēlēt visos laikos, nest ar godu
“Varavīksnes” krāsas tautā, ar Alfrēda
Krūkļa vārdiem:
“Nekas uz šīs zemes nav vienāds –
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks vētru un viļņu glaudīts.
Katrs cilvēks pasaulē plašā ir tik
dažāds, kā cits neviens. ”

Anna Jegorova
“Varavīksnes” dibinātāja, Daugavpils-Ilūkstes Sarkanā Krusta komitejas priekšsēdētāja,
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
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Jaunieši darbībā - Kalupē
Bērnu un jauniešu dienas centra
„Varavīksne” desmitgade zaigojusi visās
Varavīksnes krāsās: sākot ar balto līdz
piesātinātiem tumšajiem toņiem. No
cerībām piepildīta sākuma, līdz problēmām
krīzes
laikā
un
pārtapšanai
par
multifunkcionālo centru šodien.
Tā izveide uz projektiem aizņēma
pāris gadu periodu līdz 2005.gada
16.novembrī tas tika oficiāli atklāts un to
sāka apmeklēt bērni un jaunieši. Tika
izveidota subsidētā invalīda darba vieta
cilvēkam ar invaliditāti, kas norāda arī uz
to, ka jau sākotnēji šī iestāde vienmēr ir
bijusi arī nopietns sociālā darba resurss.
Par idejas rašanos un realizāciju vislielāko
paldies sakām tā brīža pagasta sociālajai
darbiniecei Annai Jegorovai.
Nozīmīga
vieta BJDC „Varavīksne” pagasta dzīvē ir
bijusi arī tāpēc, ka Kalupes pagasts ir
vienīgais no Daugavpils novada pagastiem,
kuram nav sava kultūras nama.
BJDC „Varavīksne” vienmēr ir bijusi
vieta, kur attīstīties bērnu un jauniešu
radošajām idejām, attīstīt viņu spējas,
izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Sākumā to apmeklēja bērni un jaunieši
vecumā no 6 līdz 16 gadiem, bet, bērniem
izaugot, 10 gadu laikā veidojās aktīvu
jauniešu grupa, kura ir ieguldījusi lielu
brīvprātīgo darbu sev atbilstošas vides
veidošanā, organizēšanā un iemācījušies
strādāt komandā, veidojot
savstarpēja
atbalsta tīklu ar visdažādākajām jauniešu
organizācijām Latvijā un ārzemēs. Realizēti
projekti kopā Tukuma, Rīgas, Riebiņu
novada, Vecumnieku novada, Daugavpils

pilsētas un Daugavpils novada pārējo
pagastu jauniešiem. Sadarbības partneri
atrasti arī ārzemēs. Aizsākums tam bija
Kalupes pagasta jauniešu braucieni
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības
„Kaimiņi” delegāciju sastāvā uz
Īriju,
Somiju un Turciju, bet pašiem uzsākt
rakstīt starptautiskās sadarbības projektus
palīdzēja Britu padomes organizētās
apmācības „Darbīgās kopienas”, kuru
rezultātā
izveidojās
sadarbība
ar
jauniešiem no Lielbritānijas un Serbijas, bet
pēc tām atrasti sadarbības partneri Islandē,
Gruzijā,
Azerbaidžānā,
Horvātijā,
Maķedonijā, Polijā u.c.
Kopš 2007.gada tiek izdota Kalupes
pagasta jauniešu avīze „ Zinu. Varu. Daru”,
kura ir svarīgs informācijas avots Kalupes
jauniešiem. Sākotnēji jauniešu avīze „Zinu.
Varu. Daru” tika izdota lielā eksemplāru
skaitā un izplatīta kopā ar pagasta avīzi gan
visiem
pagasta
iedzīvotājiem,
gan
Daugavpils novada pasākumos. Krīzes laikā
pagasta avīze beidza pastāvēt, bet jauniešu
avīze, līdzekļu trūkuma dēļ, papīra formātā
tika izdota nelielā eksemplāru skaitā un
pamatā eksistēja elektroniskā veidā.
Nepārtraukta avīzes izdošana šo gadu laikā
ir piemērs tam, ka Kalupes pagasta jaunieši
spēj, vēlas un var attīstīt uzsāktos darbības
virzienus.
Turpmākajā darbā visiem vēlos
novēlēt piepildīt sapņus, lai dzīvi veido
tikai gaišās varavīksnes krāsas un, kā teicis
J.V.Gēte: „Ar zināšanām vien nepietiek, tās
ir jāliek lietā. Ar vēlēšanos vien nepietiek –
ir jādara.” Darīsim visi kopā, lai izdodas!!!

Ligita Liepiņa
Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja

No vēstures...
2006.g. - kopējais apmeklētāju skaits - 152,
apmeklējumu skaits - 2128.
2009. gadā īpaši aktualizēta veselīga dzīvesveida propaganda - lekcijas, aktivitātes.
2010. gadā jaunieši ļoti aktīvi iesaistās Daugavpils novadā realizētajos pasākumos un
aktivizē sadarbību ar jauniešiem no citiem Daugavpils novada pagastiem.
 2011. gadā realizēts Britu padomes atbalstīts projekts „Ķeries tīklā” kopā ar jauniešiem No
Tukuma, Stelpes, Riebiņu novada un Rīgas, veidojot sadarbības tīklu.
 2014. gadā Kalupes pagasta jauniešu kopiena ir izveidojusi video “Vasara Kalupē”, kas ir
tapis projektā “Noķer mirkli”.





Pa šiem 10 gadiem ir paveikts daudz, ir redzēts un piedzīvots daudz, ir apgūts un iegūts, un ir
izzināts. Nākošajos 10 gados vajadzētu ņemt talkā iegūto pieredzi, zināšanas, sastaptos cilvēkus un
paveikt trīs reiz vairāk, trīs reiz skaļāk un trīs reiz vairāk sevi izaicināt, lai šī centra atmiņu grāmata
kļūtu par krāšņu enciklopēdiju, kurā jaunajiem smelties drosmi un idejas.
Vēlu, lai kopā ar jauniegūto skanīgo nosaukumu – Kalupes multifunkcionālais centrs
“Varavīksne” – dažādas paaudzes sastaptos biežāk kopīgos notikumos un dalītos pieredzē, kad lielie
palīdz mazajiem centra apmeklētājiem izaugt par spējīgiem, drosmīgiem, varošiem un aktīviem
cilvēkiem. Tāpēc novēlu neizsīkstošu darba sparu ideju īstenošanai, īstos cilvēkus atbalstam un
radošu komandas darbu!

Līga Kriškijāne

Mūsu mīļajam “Zinu. Varu. Daru” novēlu radošus
redaktorus, atraktīvus korespondentus un smaidošu Vadītāju.
Avīzītei augt un attīstīties. Varbūt kādam tas ir sākums spožai
karjerai žurnālistikā… Lai izdodas… Sveicu “Varavīksni” apaļajā
jubilejā.

Kintija Cirse

Paverieties apkārt un novērtējiet,
cik daudz aktīvu, radošu un darošu
cilvēku mums apkārt, kas iedvesmo
mūs kļūt labākiem. Novēlu nebeigt
pārsteigt
ar
interesantiem
pasākumiem, oriģināliem projektiem,
ciešu starptautisku sadarbību, daudz
enerģijas, entuziasma un sildošu
smaidu.
Lai
atraktīvajiem
Kalupes
jauniešiem būtu vienmēr atbalsts, kas
saprot, palīdz un motivē!

Ilze Raščevska
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Koši rudenīgi sveicieni, ZVD lasītāj!
Teju nemanot ir aizzibējusi pilna
desmitgade, kurā mēs paši – Kalupes
jaunieši – esam izauguši līdz nepazīšanai.
Atminos kā jau pirmajā BJDC „Varavīksne”
darbības gadā jauniešiem radās doma –
pašiem piedalīties un realizēt jauniešu
apmaiņas projektus, kura tobrīd šķita
nesasniedzama gluži kā apaļā istabā stūra
meklēšana. Kas tas vispār ir? Ar ko sākt?
Vai mēs to spēsim? Vai kāds vēlēsies ar
mums
sadarboties?
Ar
esošajām
svešvalodu zināšanām būs pietiekoši? Utt.
un tā bez gala… Šobrīd varam lepni
uzsmaidīt paši sev – ne to vien esam
spējuši!
Realizēto projektu skaits kļuvis
grūti saskaitāms un to daudzpusība
iespaido - gan sadraudzības veidošana ar
NVO organizācijām no Latvijas,
gan
Eiropas (21 valstu sadarbības partneri un
skaits turpina pieaugt), gan uzlabojuši vidi
jauniešu
centrā
(materiālais
nodrošinājums, pašu jauniešu iesaistīšanās
„Varavīksnes”
aktīvo
pēcpusdienu
veidošanā), gan izveidojuši Sarkanā
Krusta
jauniešu
nodaļu
(veselīgs
dzīvesveids, pirmā palīdzība, seniori) un,
un, un varētu turpināt bez mitas, bet jūs
paši jau to zināt – esat bijuši nozīmīgi
zobrati ideju tapšanā un realizēšanā, un,
kur nu bez tā – arī projektu atskaites
prezentēšanās. Tieši bez jums – nekas no
tā visa nebūtu iespējams!
Nozīmīga loma bijusi arī jauniešu
avīzei „Zinu. Varu. Daru”. Šo gadu laikā

kopumā darbības
pamatidejā
un
dzinulī nekas ļoti
kardināli
nav
mainījies,
ko
izsaka arī pirmā
ZVD nr. jauniešu
sleja,
kuru
atļaušos
citēt:
„Ikviens
no
mums ir atbildīgs
par vidi, kurā
dzīvojam un kā
dzīvojam.
Šī
lieliskā
iespēja
ļauj
ne
tikai
mums
–
jauniešiem,
izpausties, bet arī
mainīt kaut ko savā ikdienā, vairāk
domājot par to – kādas ir reālas iespējas
jauniešiem, kā es varu ko mainīt, nevis
domājot par to – kāda būs nākamā TV
pārraide?!”.
Laiks mainās ļoti strauji un droši
vien piekritīsiet, pašreiz – TV pārraide –
nebūs tipiskākā laiskā brīvā laika
pavadīšana, šis tomēr ir e-vides laikmets,
bet pārējais – stabili nemainīgs. 
Sirsnīgi novēlu mums visiem
turpināt tāpat kā pašos pirmsākumos –
nebūsim malā sēdētāji, kas citu darbu
kritizē, bet gan – kopīgiem spēkiem paši
mainīsim vidi sev apkārt!
Līga Liepiņa
Vienmēr - Kalupes jauniete
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