Ir aizvadīta kārtējā vasara, kas sniegusi ne tikai jauku atpūtu no saspringtā
mācību/studiju maratona, bet arī gandarījumu un
prieku par paveikto. Šajā jauniešu avīzītes numurā
apkoposim, 2011. gada vasaras
spilgtākos
notikumus, kuros esam iesasitījšies paši un
priecējuši apkārtējos! Tā, kā 2011. gads Eiropas
Savienībā ir izsludināts par brīvprātīgo gadu, šoreiz
avīzītē varat iepazīties ar mūsu paveiktajiem
darbiĦiem, kurus esam veikuši pēc pašu iniciatīvas
ierosmes.
Šī vasara ir īpaša, pirmkārt, informatīvais
pielikums, ko veido pagasta jaunieši iznāk jau 4.
gadu, to mēs veidojam pēc pašu iniciatīvas, tādejādi
informējot gan citus pagasta iedzīvotājus, gan citus
interesentus, jo avīzīte ir pieejama arī Kalupes
pagasta mājas lapā, otkārt, Kalupes pagasta jaunieši
ir iesaistījušies projektos, kas tiek realizēti ne tikai
pagasta, novada, bet arī valsts mērogā, turklāt, turpinam apvienot patīkamo ar
lietderīgo, ar to domājot, mūsu raitos deju soĜus un aktivitātes sporta laukumā.
Visi kopā esam pavadījuši piedzīvojumiem bagātu vasaru, un nu ir klāt jauns
gadalaiks, jauni darbi. Septembris, ir laika posms, kuru cilvēki, sevišėi, bērni un
jaunieši uzsāk ar apĦemšanos, ka šogad būs labāk kā jebkad iepriekš! Tāpēc to, arī no
sirds visiem novēlu!
Evija Ivdra
ZIĥAS
Projektu „Gribu Zināt un piedalīties” un „Nodarbināta Daugavpils novada
jaunatne” darba plāns Septembrī:
06.09. Projekta org-dalībnieku tikšanās Daugavpils novada kultūras centrā
13.09. Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana
Skrudalienā
14.09. Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Nīcgalē
14.09. Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana
Naujenē
15.09. Forums par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana Laucesē
16.09. Prezentāciju pasākums - problēmu risinājumu prezentēšana Daugavpils novada
kultūras centrs
19.-30.09. Tikšanās pagastos par ideju realizēšanu un sasniegumiem
23.09. Projekta org-dalībnieku tikšanās Daugavpils novada kultūras centrs
29.09. Brīvprātīgā darba diena Demenē
30.09. Brīvprātīgā darba diena Kalupē

17.-24.09.2011. Daugavpils novada dienas
01.10.2011. MiėeĜdienas gadatirgus Kalupē
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„ZINU, VARU, DARU” 4 GADIĥI
Teju, teju klāt jau dzeltenais lapkritis, krītošās ozolzīles un brūnie kastaĦi.
Mežmalās sārtojas pīlādži, vilinādami meža putnus. Jau sajūtam rudens rītus, kas
uzaust vēsi, taču zeltainā saule, kas nav aizmirsusi vasaru, nedaudz iesilda dienu,
liekot iemirdzēties spilgtajām rudens puėēm. „Zinu, Varu, Daru” darbinieki augustu
sagaidīja ar sparīgu un bezbēdīgu garastāvokli, gatavi jaunam darbam, jaunām idejām,
jauniem panākumiem, kā arī kaut kā patīkama un nozīmīga gaidās... Kas tas būtu? Tā
ir „Zinu, Varu, Daru” 4 gadu jubileja! Jā, mums jau ir 4 gadiĦi, un mēs ar to Ĝoti
lepojamies.
Cerams ,ka arī tu
lepojies
par
mums, jo viss ko
mēs darījām un,
protams,
turpināsim
darīt, ir tikai un
vienīgi priekš
Tevis!
Tieši
šomēnes avīzes
jubilejas
pasākumā, kas
norisinājās
pirmspēdējā
augusta
sestdienas rītā
mēs
gribējām
atcerēties tos,
kas stāvēja pie
pašiem
pirmsākumiem,
kas aizsāka šī
brīnišėīgā
vilciena
braucienu! Uz
pirmo
„Zinu,
Varu,
Daru”
numuriĦu mūs
aicināja
Līga
LiepiĦa,
kas
iesāka kustēties
šim vilcienam,
bijām un esam –
Alise
Strode,
Kintija
Cirse,
Dāvis LiepiĦš,
Karīna Cirse un
Evija
Ivdra.
Iesākām
mēs
seši, bet esam
jau
krietni
lielāks pulciĦš.
Jāatzīst, ka šī
jauniešu avīze
top
pēc
brīvprātības
principa, tāpēc
to arī varētu
uzskatīt
par
brīvprātīgo
darbu.
Darbu,
kas raisa pienākuma sajūtu, saskarsmi ar cilvēkiem, paplašina redzesloku, zināšanas,
spēju sadarboties un attīstīt savas radošās spējas. Kalupes pagastā ir vēl daudz spējīgu
un gribas pilnu jauniešu, tāpēc 5 gadiĦu mēs varēsim sagaidīt vēl kuplākā skaitā.
Tāpēc apciemo mūs BJDC „Varavīksne”...
Kintija Cirse
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PROJEKTS „ĖERIES TĪKLĀ” NOSLĒDZIES
Pateicoties sadarbībai ar Britu padomi, šī gada pavasarī sāka norisināties
projekts „Ėeries tīklā”. Tā ietvaros dažādas organizācijas no Rīgas pilsētas, Tukuma
pilsētas, Vecumnieku novada, Rušonas novada un Daugavpils pilsētas un novada,
veidoja kopēju sadarbībus tīklu.
Latvijā darbojas daudzas biedrības un nevalstiskās organizācijas ar labās
prakses piemēriem.
Projekta „Ėeries tīklā” mērėis bija veicināt brīvprātīgā darba popularitāti un
veidot labo piemēru apmaiĦu starp aktīvām un iniciatīvas bagātām organizācijām no
visas
Latvijas.

Trīs mēnešu garumā kopīgās tikšanās reizēs: Rušonā, Kalupē, Tukumā un
Stelpē, norisinājās projekta aktivitātes. Tajās organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar
savu pieredzi un līdz šim paveiktajiem darbiem un projektiem, kā arī uzzināja
pilnvērtīgu informāciju par brīvprātīgo darbu Latvijā, Eiropā un pasaulē, un jauniešu
apmaiĦas projektiem lektoru vadītās nodarbībās.
2011. gads ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads, tāpēc arī projekta dalībnieki
katrā no tikšanās reizēm veica brīvprātīgu darbību – Kalupes pagastā tika veidotas
kompozīcijas bērnu dārza audzēkĦiem, toties Tukumā jaunieši devās ciemos uz
Irlavas bērnu namu, kur vadīja aktivitātes un radošās darbnīcas.
Projekta rezultātā tika bagātināta pieredze un zināšanas, apzināti daudzi vērtīgi
resursi, kā arī izveidojās stipra un radoša komanda starp visiem projekta dalībniekiem.
Ir lieliski apzināties cik daudz radošu, aktīvu un talantīgu cilvēku ir visā
Latvijā. Mums ir uz ko tiekties un ir kur augt!

Līga LiepiĦa
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„ĖERIES TĪKLĀ” TUKUMĀ
Ar projekta „Ėeries tīklā” dalībniekiem beidzot bijām paciemojušies arī Tukumā,
kur par viesmīlību rūpējās Ieva Upesleja, tāpēc paldies, IeviĦ, viss bija super!
Tad nu jāsāk stāsts...Izbaudījuši dažnedažādus piedzīvojumus pa ceĜam, bijām
nonākuši Tukumā. Kamēr gaidījām pārējos dalībniekus, Ieva mūs paspēja aizvizināt līdz
jūrai, mmm – ūdens bija gluži kā piens, mūzika un pasakains saulriets... Tad nu arī radās
pirmās sajūtas, ka brīvdienas būs izdevušās. Pēc atpūtas pie jūras devāmies uz viesu namu
„Rūši”, kur mūs sirsnīgi sagaidīja Iveta, atpūtāmies, paēdām vakariĦas, omulīgi
pasēdējām un devāmies krāt spēkus nākamajai dienai. Otrajā dienā mēs devāmies uz
Tukuma centru, kur mums pievienojās arī visi pārējie projekta dalībnieki, pastaigājām pa
pilsētu- visnotaĜ sakoptu, mājīgu un tādu nedaudz senatnīgu... Apmeklējām biedrību
„Pozitīvā Doma”. Ieva mums pastāstīja par šo organizāciju, par tās darbību un
projektiem. Saistošākā likās prezentācija un stāsts par Sicīlijas pilsētas Palermo imigrantu
atbalsta centru. Vēlāk papusdienojot mēs devāmies uz bērnu namu, kur visi kopā
spēlējām dažādas sporta spēles, gājām rotaĜās un izklaidējāmies kā nu pratām - gan lieli,
gan mazi... Bija gandarījums tur būt un prieks bērnu ikdienu padarīt gaišāku. Viens no šī
projekta mērėiem ir veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu, ko draudzīgi tur arī veicām.
Vakarpusē devāmies uz savām naktsmītnēm un priecājāmies līdz pat rītam. Pirts, dīėis,
batuts, ugunskurs, dziesmas, draugi, prieks un atmiĦas.
Nākamajā rītā pārrunājām projekta gaitu un paši drosmīgākie, izturīgākie projekta
dalībnieki devās pārgājienā līdz jūrai, ar to arī šī viesošanās Tukumā bija beigusies.
Piedzīvojumi, pārdzīvojumi, nogurums un nebeidzams prieks. PALDIES par kopā
būšanu, mīĜie domubiedri!
Alise Strode
KALUPĒ IZVEIDOTA LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNES
NODAěA
Jau kopš 1923. gada darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes organizācija. Tās
darbības jomas ir pieci
virzieni: labdarība,
pirmās
palīdzības
sniegšana,
ceĜa
drošība,
veselīga
dzīvesveida
popularizēšana
un
tolerances
veicināšana jauniešu un
sabiedrības vidū.
Latvijā darbojas 21
Latvijas
Sarkanā
Krusta Jaunatnes nodaĜa
un
nesen
savu
darbību
uzsākusi
arī
Kalupes
pagasta
jauniešu nodaĜa.
Kalupes pagasta
Latvijas
Sarkanā
Krusta Jaunatnes nodaĜa
organizē diskusiju
pēcpusdienas
BJDC
„Varavīksne”
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanai kopā
ar medicīnas studentiem,
kā arī aktīvi iesaistās
asins ziedošanā kā donori.
Ikvienam no mums
var pienākt brīdis, kad donoru asinis ir Ĝoti nepieciešamas. Bezmaksas donori bez
atlīdzības ziedo savas asinis citu cilvēku dzīvības glābšanai.
Liels paldies Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejai par
atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Kalupes pagasta jauniešu nodaĜas izveidē.
Dāvis LiepiĦš
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JAUNIEŠI KALUPĒ
Brīvprātīgais jaunietis – brīvs no aizspriedumiem, atvērts jaunām iespējām un
bieži vien arī nebijušai pieredzei! Klāt piebilstot, ka reizēm viĦš ir pārdrošs savās
idejās un vēlmēs, bet prātīgs darbos. Jo tikai šādi cilvēki spēj pierādīt, ka mūsu
iespējām nav robežu! Tādu to redzu es.
Ir apritējis gads, kopš sākās mana kā kultūras darbinieka un pusgads kā
jauniešu lietu speciālista iepazīšanās ar Kalupes pagasta jauniešiem. Jāatzīst, ka tieši
jauniešu atbalsts un atsaucība kopš pirmās darba dienas bija tas, kas palīdzēja vieglāk
iejusties jaunajā vidē.
Šis mans brīvprātīgā jaunieša apraksts ir veidots novērojot tieši Kalupes
jauniešus! Jo bieži vien tieši pateicoties viĦu atsaucībai un vēlmei palīdzēt, man bija
iespējas realizēt savas idejas kultūras pasākumos. Jauniešu brīvprātīgais darbs
vistiešāk bija un es ceru, ka arī nākotnē būs novērojams tieši aktīvā līdzdalībā dažādu
pasākumu ideju koriăēšanā, pasākumu vadīšanā un koncertu sniegšanā. Jaunieši
vienmēr labprāt ir iesaistījušies tieši bērniem veidotajos pasākumos gan BJDC
„Varavīksne”, gan pagastā, kuros ar prieku iejutušies dažādos tēlos un katru notikumu
padarījuši īpašu!
Strādāt ir viegli, jo es zinu, ka jaunieši ir atvērti jaunām idejām un ir gatavi
darboties, jo saprot, ka ja ne viĦi paši, tad neviens cits viĦu vietā necentīsies vidi un
notikumus padarīt saistošus tieši viĦiem. Jaunieši apzinās, ka viĦiem ir iespējas mainīt
notikumus un lietas, kas skar viĦus, tāpēc tiek rakstīti un īstenoti dažādi projekti,
iepazītas jaunas zemes un apgūtas jaunas pieredzes, kas dod stimulu strādāt centīgāk
un paveikt vairāk!
Līga Kriškijāne
PROGRAMMA „JAUNATNE DARBĪBĀ”
Latvijas iedzīvotāji, vienlaikus arī kā
pilntiesīgi Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāji, var
izmantot ES piešėirtās iespējas, lai sniegtu būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un
zināšanu apgūšanas procesā, attīstot jaunatnes jomu Eiropā. Jaunatne darbībā ir ES
programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, ar mērėi veicināt
Eiropas pilsonības apziĦu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidu un iesaistīt
viĦus ES nākotnes veidošanā. Programma veicina mobilitāti ES robežās un ārpus tās,
neformālo izglītību un starp kultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekĜaušanu darba
tirgū un sabiedrībā, neatkarīgi no viĦu izglītības, sociālā stāvokĜa vai kultūras vides,
respektīvi, programma „Jaunatne darbība” ir programma ikvienam!
Lai sasniegtu izvirzītos programmas mērėus, ir izveidotas 5
apakšprogrammas, kuru ietvaros var iesniegt dažādu projektu veidus, t.i., Jaunatne
Eiropai: Jauniešu apmaiĦas, Jauniešu iniciatīvas un Jauniešu demokrātijas projekti;
Eiropas Brīvprātīgais darbs: Eiropas Brīvprātīgais darbs; Jaunatne pasaulē: Jauniešu
apmaiĦas, Apmācību un sadarbības tīklu veidošana ar Programmas Partnervalstīm;
Jaunatnes atbalsta sistēmas: Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu
apmācības un sadarbības tīklu veidošana, Vairāku pasākumu īstenošanas projekti;
Atbalsts Eiropas līmeĦa sadarbībai jaunatnes jomā: Jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās projekti. Programmas piedāvātais kāsts pierāda, ka katrs var atrast
sev interesējošu sfēru un piepildīt kādu savu ieceri, iesniedzot projektu programmai
„Jaunatne darbībā”!
Plašāk ar informāciju vari iepazīties: http://www.jaunatne.gov.lv
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Izmanto iespēju!!!
Daugavpils novadā vienlaicīgi tiek īstenoti divi projekti, kas vērsti uz jauniešu
aktīvu līdzdalību novada ikdienā. Kalupes pagasta jauniešu kopiena „Vitrāža” ir
iesaistījusies abu projektu īstenošanā. Projektu aizsākumi ir meklējami šī gada jūnija
beigās, kad tika saĦemts apstiprinājums šo divu ES projektu realizēšanai.
Abi projekti, t.i., projekts „Gribu zināt un piedalīties” un projekts
„Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”, tiek īstenoti v/a „Jaunatnes
starptautisko programmu aăentūra” programmā „Jaunatne darbībā” sadarbībā ar
Daugavpils novada domi.
Projekts „Gribu zināt un piedalīties”
Daugavpils novadā augusta sākumā tika atklāts projekts „Gribu zināt un
piedalīties”. Projekts mērėis ir veicināt jauniešu iesaisti jauniešiem svarīgu lēmumu
pieĦemšanā un jauniešu problēmu risināšanā, informējot pagastu un novada jaunatnes
politikas veidotājus par jauniešiem aktuālām problēmām un piedāvājot risinājumus šo
problēmu atrisināšanai. Par projekta mērėauditoriju ir izvēlēti Daugavpils novada
jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti, kuri pārstāv visus 19 novada pagastus.
Projekta „Gribu zināt un piedalīties” ietvaros ir jau notikušas tikšanās pa
pagastu grupām par situāciju jaunatnes lietās pagastos, pēc kurām jauniešu grupas
veica jauniešu aptaujas par problēmām savā pagastā. Turpinājumā jaunieši un
jaunatnes lietu speciālisti apkopoja un apsprieda aptauju rezultātus, un šobrīd gatavo
problēmu risinājumus. Septembrī notiks forumi pa lielākām pagastu grupām par
dažādām jauniešu iespējām, kā arī problēmu risinājumu prezentāciju veidošana, lai
16.09. prezentāciju pasākumā visi pagasti prezentētu problēmu risinājumus. Projektā
iesaistītie dalībnieki (pagasta jaunieši un par jaunatnes lietām atbildīgās personas)
noslēgumā tiksies, lai pārrunātu projekta gaitā sasniegto progresu un sasniegumus, kā
arī strādās pie jaunām projektu idejām.
Projekta realizācija sniegs būtisku ieguldījumu Daugavpils novada jaunatnes
lietu attīstībā - jaunatnes lietas ir viena no novada domes būtiskākajām šī gada
prioritātēm. Projekts veicinās jaunatnes aktīvāku iesaistīšanos novada jautājumu
risināšanā, motivēs jauniešus pašiem uzĦemties iniciatīvu, nodrošinās jauniešu
pilsoniskās apziĦas pieaugumu, rosinās jauniešus veidot pozitīvas pārmaiĦas
sabiedrībā. Svarīgi minēt, ka arī ikviens jaunietis, kurš ir iesaistījies vai vēl tikai
iesaistīties projekta realizācijā, iegūst pozitīvu pieredzi, kas noderēs arī ikdienā,
piemēram, rast radošas pieejas problēmu izvirzīšanā, prezentācijā, analīzē, apgūs
projekta vadības prasmes, izrādīs iniciatīvu sev svarīgu jautājumu apspriešanā un
risinājumu atrašanā un īstenošanā. Tā kā projektā ir iesaistīti visi Daugavpils novada
pagasti, to jaunieši, tas jauniešos attīstīs arī prasmi darboties lielās komandās, tādejādi
veicinot katra dalībnieka izpratni par komandas veidošanas principiem, mācīs būt
iecietīgam pret visiem grupas dalībniekiem, mācīs iesaistīt jauniešus procesos,
veicinās katra dalībnieka pašapziĦas paaugstināšanos, apzināšanos, ka mēs katrs
varam ietekmēt mums svarīgus procesus. Šāda veida aktivitātes pozitīvi uzlabo katra
dalībnieka spriešanas un argumentēšanas spējas, veicina dalībnieku personisko
izaugsmi, tāpēc, nāc un piedalies projekta īstenošanā arī TU!
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Projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”
Latvijā ir viens no augstākajiem bezdarba rādītājiem Eiropas Savienības valstu
vidū, ir svarīgi risināt nodarbinātības jautājumu sākotnēji sava pagasta, novada
ietvaros, tad valsts, lai jauni cilvēki nedotos „laimes meklējumos” uz citām valstīm.
Projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne” ir izstrādāts, lai veicināt
jauniešu līdzdalību novada attīstībā, jauniešu ieinteresētību palīdzības sniegšanā
līdzpilsoĦiem, uzĦēmējdarbības iemaĦu apgūšanā, motivēt jauniešus pašiem
uzĦemties iniciatīvu, attīstot labvēlīgu darba vidi Daugavpils novadā. Jauniešu
iesaiste nodarbinātības jautājumā ir īpaši aktuāla šogad, jo visā Eiropas Savienībā
2011. gads ir izsludināts par „Brīvprātīgā darba gadu”.
Mērėa sasniegšanai projekta ietvaros tiks rīkotas tikšanās ar novada domes un
pagastu atbildīgajiem par jaunatnes un nodarbinātības lietām novadā, organizēta gan
brīvprātīgā darba diena pagastos, gan brīvprātīgā darba mēnesis pagastos, kā arī
nodarbinātības diena pagastos. Projekta noslēgumā tiek plānots noslēguma pasākums
visiem pagastiem – dalīšanās pieredzē, nākotnes plāni, pateicības.
Aktivitātes tiks veiktas, izmantojot neformālo pieeju (analīzes veikšana,
neformālie semināri un radošās uzĦēmējdarbības darbnīcas, darbs grupās, dalīšanās
pieredzē, grupu darbu prezentācijas, ideju izvērtēšana, diskusijas, praktiskie darbi –
brīvprātīgā darba veikšana, atgriezeniskās saites saĦemšana un sniegšana, pateicību
izteikšana) visām aktivitātēm, jo ir Ĝoti būtiski iesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešus.
Projekta aktivitātes un tajās pielietotās metodes veicinās jauniešu radošuma,
atbildības, uzĦēmības, prezentācijas, iniciatīvas, sadarbības veicināšanas, komandas
darba spēju uzlabošanos.
Projekta noslēgumā tiks izveidotas informatīvās brošūras, kurās būs apkopota
informācija par projekta norisi, realizāciju, sasniegumiem un nodarbinātības iespējām
pagastos. Izveidotā bāze par organizācijām, uzĦēmumiem, projektiem, kuros
jauniešiem tiek piedāvātas nodarbinātības iespējas, tiks regulāri atjaunota arī pēc
projekta beigām, lai jauniešiem visu laiku ir pieejama aktuāla informācija par
iespējām būt nodarbinātiem.
Projekta organizatoriem ir iecere nodarbinātības dienu, brīvprātīgā darba dienu
un mēnesi pagastā iedibināt kā ikgadēju tradīciju, lai nodarbinātības jautājuma
aktualizēšana ir būtiska ne tikai Brīvprātīgā darba gada laikā, bet visu laiku, un
jaunieši laimi atrastu dzimtajā novadā!
Lai abi projekti ir vērtīgs ieguvums novada jauniešiem un mūsu kopīgai nākotnei!
Daugavpils novada domes projektu koordinatore Daina KriviĦa,
Evija Ivdra
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KALUPIEŠU DEJOTPRIEKS!
Rudenīgais vējš pamazām nomaina vasaras svelmi un aicina jauniešus doties
uz skolas solu, studiju auditorijām vai grūto dzīves pieredzi - darbu. Bet neskatoties
uz to, kas mūs sagaida nākotnē, mēs varam atskatīties uz to, ko mēs esam padarījuši
vasarā, kad nebija jāpilda mājasdarbi, un kad laika mums bija atliku likām. Kam veltīt
šo laiku? SauĜoties, atpūsties... Bet Kalupes jaunieši arī turpināja aktīvi darboties
vasarā, ne tikai savā piemājas dārziĦā, bet arī iesaistoties lietderīgās aktivitātēs. To var
attiecināt arī neaizmirstot valdzinošo dejas prieku. Lai gan ar katru gadu jaunā
paaudze nomaina vecākos jauniešus Kalupes jauniešu deju kolektīvā, tomēr šovasar
radās ideja atkal savākties "vecajam" sastāvam.
Kādā jūlija pēcpusdienā deju vadītājai Ivetai Meškovskai zvanīja kaimiĦu
Upmalas teātra draugu kopas vadītāja Anita Brakovska, atgādinot, ka kolektīvs pirms
dažiem gadiem ir dejojis viĦu teātra pasākumā, un būtu vēlreiz Ĝoti priecīgi ielūgt
Kalupes jauniešu deju kolektīvu uz Upmalas teātra draugu kopas 15 gadu jubileju.
Tad nu 30. jūlija vakarā, Kalupes jauniešu deju kolektīvs devās uz Vecvārkavu. Tas
bija patīkams vakars, jo mūs uzĦēma Ĝoti laipni, teātra vakars bija izdevies, jo tik
smieklīgus jokus un meistarīgus aktierus mēs varam skatīt tikai Vecvārkavā! Kad
izrāde tuvojās beigām, arī kalupiešiem bija iespēja priecēt kaimiĦu pagastu ar dejām
"Goju pa mežu" un "ToĜi dzeivoj". Jauniešiem patīk iesaistīties dažādos pasākumos,
darboties gan radoši, gan aktīvi, gan sportiski, bet vislabāk ir satikt savus vienaudžus,
nepiespiesti un brīvi pavadīt laiku, un reizi pa reizei brīvprātīgi padarboties
uzdejojot!
Bet jaunieši jau nemaz nevar rimties! 20. augustā bija Višėu pagasta svētki,
kur uzstājās
Višėu
pagasta
pašdarbnieku
kolektīvi, kā
arī
tika
ielūgti
kaimiĦu
pašdarbnieku
kolektīvi,
tajā skaitā arī
Kalupes
jauniešu deju
kolektīvs.
Mēs bijām
priecīgi, ka
varam savā
vasarā
iepriecināt
arī
citus
pagastus ar
mūsu raito
dejas soli. Ir
patiesi liels
prieks darīt
tādu darbu,
kas
mums
pašiem
patīk!
Dzirdēt aplausus pēc "Goju pa mežu", un sajūsmas saucienus pēc meiteĦu
"Kreicburgas" un "ToĜi dzeivoj". Mūs priecē tas, ka varam darīt labus darbus un satikt
jaukus cilvēkus, atpūsties "vecā" sastāva sabiedrībā.
Mēs, dejotāji, savu vasaru pavadām raiti, un priecējam ne tikai sevi, bet arī
citus. Tāpēc arī pārējiem jauniešiem iesakām aktīvi darboties, radoši izpausties, kā arī
piedalīties visos pasākumos, kas reprezentē mūsu pagastu, Kalupes pagastu.
Linda Meškovska
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KALUPE UN SPORTS
Kalupe ir viens no aktīvākajiem pagastiem Daugavpils novadā. Kalupiešiem ir
gan sava hokeja komanda, gan basketbola komandas, gan arī futbola komanda. Arī
vasaras sezonā mūsu sportisti ir aktīvi sportojuši, un priecējuši mūs ar sasniegumiem.
Kalupes futbola komanda, kura spēlē Armands KoržeĦevskis, Rolands
KoržeĦevskis, Vitālijs Kasperovičs, Maksims SiĦicins, Vadims SiĦicins, Ivars
Baltacis, Viktors Jermakovs, Renats Vabisčevičs, Vadims Vabisčevičs, Māris
Mickevičs u.c., pa vasaru ir piedalījušies daudzos turnīros un guvuši medaĜas.
Kalupe triumfēja Daugavpils novada kausa minifutbolā, iegūstot 1. vietu.
20. jūlijā notika pēdējās spēles minifutbolā, kur Kalupes futbola komanda
ieguva zeltu. Šajā turnīrā piedalījās 8 Daugavpils novada komandas: Sventes pagasta,
Demenes
pagasta,
Kalkūnes
pagasta,
Naujenes
pagasta,
Nīcgales
pagasta,
Višėu
pagasta,
Šederes
pagasta un
Kalupes
pagasta
komandas.
Kalupes
komanda
guva uzvaru,
iegūstot 36
punktus. Pa
turnīra laiku
tika iesisti 63
vārti un tikai
13
bija
ielaisti. Par
labāko
spēlētāju
tika
atzīts
Maksims
SiĦicins.
Kalupes pagasta futbola komandas piedalīšanās Latvijas Čempionātā 2. līgā.
2011.g. Latgales čempionāts notiek no 21. maija līdz 24. septembrim.
Čempionātu organizē LFF Latgales reăiona vadītājs Imants Babris. Čempionāta
mērėis ir noskaidrot labākās Latgales futbola komandas, veicināt jauniešu līdzdalību
sacensībās, noteikt komandu – 2.līgas finālsacensību dalībnieci.
Kalupes pagasta futbola komandai pagaidām ir 16 punkti, ir iesisti 26 vārti un 21 vārti
ir ielaisti.
Kalupes pagasta kauss 2011 ir sācies....
Kalupes pagasta kauss futbolā 2011 notiek no 18.07. līdz 16.09. Šajā kausā
piedalās Demenes pagasta komanda, Nīcgales pagasta komanda, LB, PSK, Sventes
komanda, Gepards, Šėeltovas pagasta komanda un Kalupes pagasta komanda.
Pa turnīra laiku Kalupes pagasta komanda jau ir nospēlējusi un guvusi uzvaru
ar Gepardu, uzrādot rezultātu 2-1 Kalupes pagasta komandas labā, tāpat tika izcīnīta
uzvara saspēlē ar Šėeltovas pagasta komandu, uzrādot rezultātu 1-0, ar rezultātu 13-4
Kalupes pagasta komandas uzvarēja Sventes komandu.
Tāpat arī Kalupes komanda uzrādīja neizšėirtu saspēlē ar Kalkūnu komandu,
uzrādot rezultātu 3 – 3, un pagaidām ir guvuši zaudējumu tikai Demenes pagasta
komandai, ar rezultātu 2-1. Veiksmi mūsu sportistiem! ☺
Olga ČerĦavska
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ATPŪTAS BRĪDIS

4 BURTI
Lopu uzraugs.
Tebras un Durbes koptekupe Kurzemē.
Kalni D-Amerikā.
Viena no hinduisma filozofijas sistēmām.
Latviešu aktrises AlsiĦas (dz.1978) vārds.
Agrīna.
Aktu zāle augstskolās.
Holandiešu gleznotājs Vinsents van ...
(1853-1890).
Pilsēta Spānijas ZR, osta pie Atlantijas
okeāna.
Likt, klāt kam virsū, pāri.
Latviešu saksofonists, komponists un
aranžētājs (dz.1973).
Partikula, kuru lieto, lai piešėirtu vārdam
ierobežojuma nokrāsu.
5 BURTI
Sens metamais ierocis.
Mūzikas sitaminstruments.
Latviešu aktrises un režisores Rogas
(dz.1968) vārds.
Ātri, veikli, žigli.
Krievu izcelsmes Latvijas vingrotāja Vihrova
(dz.1978) vārds.
Sarīkojumu deja.
Latviešu dziedātājas un pedagoăes Gaiėes
(dz.1969) vārds.
Necaurspīdīga, blīva krāsa, kas iegūta, pigmentu
šėīdinot ūdenī un piejaucot līmi un baltu krāsu.
Telpa ap Zemi, izplatījums, kas apĦem Zemi.
Spožā gaisma, kas atspīd, saulei lecot.
Aizjūga piederums.
Piemērotā, atbilstošā lielumā.
6 BURTI
Deguna gĜotādas iekaisums.
Gatves.
Fiziski attīstīti, veikli, elastīgi.
Tēls K.Makkalovas grāmatā „DziedoĦi ērkšėu
krūmā”.
Latviešu aktrises ZeltiĦas (dz.1971) vārds.
Vara, niėeĜa un cinka sakausējums.
Cilvēka vai zīdītāja dzīvnieka organisms
embrionālās attīstības periodā.

7 BURTI
Ūdenspīpe.
Nira.
Latvijas baletdejotāja (dz.1971).
Juteklība, jutekliskums.
Krievu rakstnieks (1809-1852)
Maza zivs ar dzeloĦiem muguras spuras priekšā.
Pilsētvalsts Fenīėijas Z.
Kādas Baltijas valsts pamatiedzīvotājs.
Lakstaugs ar indīgu sulu un dzelteniem ziediem.
Cieša, izturīga, saspriegta.
Beigu daĜa literārā darbā.
Sloku dzimtas putni.
8 BURTI
Taisne, kam ar līkni, kuru tā nekrusto, ir viens
kopīgs punkts.
Latviešu rakstnieks (1906-1989).
9 BURTI
Deguna priekšējā daĜa, gals.
Īsu brīdi paust lielu prieku.

Materiāli: www.pratnieks.lv
Daži vienkārši jautājumi.... ☺
1.
2.
3.
4.
5.

Dažos mēnešos ir 31 diena. Cik mēnešos ir 28 dienas viena gada laikā?
Vai vīrs var apprecēt savas atraitnes māsu?
Ja ir 3 āboli, bet divus tu paĦem. Cik Tev paliek ābolu?
Cik daudz divkapeiku ietilpst vienā ducī?
Cik sanāk, ja mēs dalām 30 ar 1/2 un pieskaitām 10?

Pareizās atbildes:

Materiālus apkopoja: Arnis Ivdra
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