
Zinu, varu, daru #3 
Jauniešu sleja 

Ir decembris, bet ieejot 
veikalos redzu kārbās sakrautas 
eglīšu rotas -  gan zilas, gan rozā, 
gan zaĜas, gan melnas... Pat 
mākslīgās eglītes tiek piedāvātas 
dažādos toĦos, arī baltas. Cik dažādi, 
reizē arī savādi! Tikpat dažāds un 
raibs mums katram noteikti ir bijis 
šis gadiĦš. Kāds varbūt atcerēsies 
savu pārdzīvojuma mirkli kādā 
eksāmenā, kāds savu spožāko uzvaru 
futbola spēlē, kāds savu pirmo algas 
dienu, strādājot vasarā pagasta 
labiekārtošanā, bet cits teiks : „O, es 
jau realizēju savu pirmo uzrakstīto 
projektu!” Un  kur  nu vēl daudzie 
gūtie pozitīvie iespaidi nometnēs, 
ekskursijās, festivālos. Protams, ne 
viss ir tik rožaini, ir vēl daudz 
neizdarītā, žēl, ka daudzi pusaudži tā 
arī vēl nav atraduši labāku nodarbi 
par klīšanu apkārt. 

Katrai naktij seko rīts, katram gadam 
seko nākošais, kuru gaidām, uz ko ceram, 
kam ticam. Arī nākamajā gadā pasaule 
paliks savā vietā. Mēs dzīvosim ikdienā un 
svinēsim svētkus. Varbūt jau tagad ir vērts 
sākt ar vienu starojošu acu skatu tam, kurš to 
nemaz negaida, ar vienu jauku ideju, kuru 
vajadzētu noteikti realizēt, ar vienu labu 
darbu, kas iepriecinātu sevi un pārējos. Lai 
mums izdodas iecerētie darbi, jo: 

„Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās 

Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais. 

Šīs atbalsis no Ziemassvētku zvana,  

Lai plūst sapratne, mīlestība, prieks par 
kopābūšanu!” 

   Alise 

 

 

*** 

ŠĦigu, šĦagu! 

Lietus līst. 

Tip! Tip! Tip! 

SniedziĦš krīt. 

 Tā kā mazi bērni 

 Sniegavīru veĜam, 

 Cimdi slapji, rokas salst 

 Laimīgi mēs esam! 

Tuk! Tuk! Tuk! 

Ziemassvētki klāt. 

Jē! Jē! Jē! 

Dāvanas ir mums. 

 /Līga Morkāne/ 

 

*** 

Mēs stāvam sniega putenī, 

Kad sirds un rokas dreb. 

Nav vietas vārdiem šeit, 

Jo atmiĦas ir pārākas. 

 Sniegs uz Tavām lūpām 

 Izkūst vienā acu mirklī. 

 Gribētos, lai asie vārdi 

 Pazūd šajā putenī. 

Mūsu jūtas mainīgas 

Kupenas ir vainīgas, 

Ka uz sirdi Tavu 

Īsto ceĜu pazaudēju. 

  /Līga Morkāne/ 



Realizēts sadraudzības projekts 

Iesaistoties projektu konkursā „Jauno 
NVO izveide un kapacitātes stiprināšana 
Daugavpils rajonā” pēc jauniešu iniciatīvas tika 
izveidots Kalupes kopienu atbalsta centrs 
“Vitrāža” un no septembra līdz decembrim šī 
projektu konkursa ietvaros  tika realizēts arī 
sadraudzības projekts starp Kalupes un Višėu 
pagasta jauniešiem „Iepazīsties ,tas ir mūsu 
pagasts”, kura mērėis bija dot iespēju jauniešiem 
paskatīties no sava skatu punkta  uz vietu, kurā 
viĦi dzīvo, ievērojot gan īpašo un unikālo, gan 
arī paskatīties ar kritiėa aci.To visu atspoguĜoja 
fotogrāfijās, izveidoja fotoizstādi un sagatavoja 
prezentācijas, izvēloties kopējās galvenās 
pamattēmas ,piemēram, „Tradīcijas”, Ievērojami 
objekti”, ”Mēs lepojamies…”,”Mēs 
uzskatām…”, bet tika atstāta vieta arī katra 
pagasta jauniešu individuālai  radošai izdomai.. 

   Projekta noslēguma pasākums 
norisinājās Špoău vidusskolā .Te notika 
prezentāciju pirmizrāde un fotoizstādes 
atklāšana .Pasākumā piedalījās arī jaunieši  no 
Vācijas pilsētas Rostokas ,kuri  ne tikai 
iesaistījās aktivitātēs ,bet arī paši rādīja ko māk. 
Atlikusī vakara daĜa tika pavadīta kopīgās 
sadziedāšanās vācu jauniešu spēlētā ăitāras 

pavadījumā un iepazīšanās spēlēs. 

 

Līga no Kalupes pagasta un Janīna no Višėu pagasta 

Šis projekts tika prezentēts arī 
Daugavpils rajona kopienu forumā. 

Man kā šī projekta vadītājai patīkami 
apzināties, ka varam lepoties ar aktīviem un 
radošiem jauniešiem, kuri paši aktīvi darbojas 
savas dzīves pilnveidošanā. 

Līga LiepiĦa 

     Jaunieši darbībā 

Mums,Kintijai Cirsei un Alisei Strodei, 
tika dāvāta brīnišėīga iespēja piedalīties 
Daugavpils rajona Jauniešu partnerības 
organizētajā pasākumā. 

No 28. līdz 29. novembrim Viktorijas 
Kozlovskas vadībā Kalupes, Naujenes, 
Bebrenes, Nīcgales un Daugavpils 
12.vidusskolas jaunieši devās izglītojošā 
izbraukumā. Mēs vērojot un piedaloties, 
iepazināmies ar citu pilsētu darbiem, projektiem 
jauniešu centros! 
  Pirmais pieturas punkts bija Rēzeknes 
bērnu un jauniešu centrs "Jacis". Mēs tikām 
laipni uzĦemti, kā arī iepazīstināti ar centra 
"Jacis " darbību. Pēc tam sekoja tējas pauze, 
kurā katrs pagasta jaunietis pastāstīja par sava 
pagasta veikumiem un realizētajiem projektiem. 
  Diemžēl laika trūkuma dēĜ nācās doties 
uz nākamo pieturas punktu - Gulbenes jauniešu 
centru "Bāze". Sākumā tikām iepazīstināti ar 
centra telpām, proti, visas telpas bija veidojuši 
un iekārtojuši paši jaunieši. ViĦi savu centriĦu 
prezentēja ar pašu veidotu filmu, kurā tika 
atspoguĜotas centra aktivitātes, darbības, 
pasākumi. 

Šī centra pamatprincips ir palīdzēt jauniešiem 
realizēt viĦu sniegtās idejas un tādejādi pašiem 
izpausties. Diskutējot gan ar jauniešiem, gan ar 
centra vadītāju - Anitu Birznieci guvām jaunu 
informāciju un apmainījāmies ar pieredzēm. 
Laikam ejot pienāca neoficiālā daĜa, kurā ar citu 
pagastu jauniešiem un brīvprātīgajiem no 
Francijas, Grieėijas un Lietuvas mēs spēlējām 
dažādas  spēles, kurās iepazināmies tuvāk un 
jautri pavadījām laiku. Viss bijis tik aizraujošs 
un interesants, ka pat laika izjūta uz mirkli zuda, 
līdz ar to pat nepamanījām, ka pienākusi vēla 
nakts stunda un jau jādodas nosnausties. 
  Nākamajā rītā paēdot sātīgas brokastis 
devāmies apskatīt pilsētu. Guvām patīkamu 
priekšstatu par pilsētas dažādību.  
  Visam reiz pienāk beigas un arī mūsu 
jaukajam izbraucienam bija jābeidzas. Ar 
neaizmirstamiem iespaidiem un jauki pavadīto 
laiku devāmies mājup. 
  Paldies Ligitai LiepiĦai un Viktorijai 
Kozlovskai par dāvāto iespēju iespēju redzēt un 
iepazīties ar kaut ko jaunu un savdabīgu. 

Kintija Cirse



Sportiskās aktivitātes aizvadītajā gadā 

Aizvadītais 2007.gads Kalupes pagasta 
sportistiem ir bijis īpaši veiksmīgs. Panākumi 
tiek plūkti gandrīz katru mēnesi. Šogad Kalupes 
pagastā tika sarīkoti divi kompleksi pasākumi- 
Kalupes pagasta sporta svētki un sporta 
pasākums MiėeĜdienas gadatirgus ietvaros. 
Tāpat pagastā tika sarīkotas divas sporta 
sacensības-sacensības novusā pagasta 
iedzīvotājiem un sacensības futbolā „Kalupes 
kausa izcīĦa futbolā”. Novusā sacensībās 
piedalījās 15 dalībnieku un futbola sacensībās 8 
komandas. Kalupes futbolisti izcīnīja III vietu. 
2007.gada rajona pašvaldību darbinieku III 
vasaras spartakiādē Kalupes komanda izcīnīja 4. 
vietu.Kalupes pagastā tika sarīkoti Zonālie 
zemnieku sporta svētki. Kalupes pagasta 
zemnieki sīvā cīĦā izcīnīja 1. vietu, 2. vietā 
palika AmbeĜu komanda. Piedalījās apmēram 
100 dalībnieku. Rajona čempionātos tika 
izcīnītas sekojošas vietas: 

 

A.Meškovskis ar Kalupes meiteĦu basketbola komandu 

   Basketbolā augstākā līga sievietēm tika 
izcīnīta 3. vieta. 

Futbolā augstākā līga 7x7 tika izcīnīta 
4.vieta 

Futbolā augstākā līga 11x11 tika izcīnīta 3. 
vieta. 

Minifutbolā ziemā tika izcīnīta 5. vieta 

Strītbolā jauniešiem tik aizcīnīta 1. vieta  

Strītbolā pieaugušajiem tika izcīnīta 5. vieta 

Atklātajā Daugavpils čempionātā hokejā mūsu 
komanda izcīnīja II vietu B grupā. Latvijas 
veterānu čempionātā S. Stašulāns izcīnīja II 
vietu šėēpa mešanā. A.Meškovskis, 
V.Aleksejevs piedalās rajona izlases sastāvā 
futbolā Latvijas čempionātā veterāniem 
Kandavā. I. Ondzule un A. Meškovskis iekĜauti 
rajona Pašvaldības darbinieku izlases sastāvā 
dalībai Republikas sacensībās Lielvārdē, tika 
izcīnīta 4. vieta. 

Mūsu pagasta jaunie sportisti aktīvi piedalās 
sacensībās ne vien mūsu pagastā, rajonā un 
valstī, bet gan arī starptautiskā līmenī. Šogad 
mūsu valsts godu Francijā aizstāvēja I. Melne, 
O.ČerĦavska, E.Ivdra, K.Cirse. Sacensībās 
Čehijā piedalījās D. Pētersons, M. Pārpucis, K. 
Cirse. 

Novēlēsim mūsu sportistiem veiksmīgus 
startus arī nākamajā gadā. Turēsim īkšėus par 
vīriešu basketbola komandu, kam pašlaik norit 
spēles aukstākajā līgā; pašā gada sākumā savas 
spēles uzsāks sieviešu komanda. Lai veicas! 

Zanda Meškovska 

 
 

Smaidu stūrītis ☺☺☺☺ 

- Es nesaprotu, kā tu vienas dienas 
laikā spēj pastrādāt tik daudz 
muĜėību?! 
- Es Ĝoti agri ceĜos... 

Divi igauĦi brauc liftā. PēkšĦi lifts 
iesprūst. Paiet 1 stunda, otra. Viens 
igaunis saka otram: čto to mi 
mēdĜēnno ēdēm!! 

 

Materiāls pēc www.tanks.lv, www.delfi.lv 



Vai svētku svinēšanu Jūs vērtējat kā vērtību, vai tikai kā izklaidi? 

 

Artūrs R. - Jā, es to vērtēju 
kā vērtību, jo Ziemassvētki man vairāk ir kā 
ăimenes svētki, kad visi sanākam kopā un 
aizmirstam ikdienu! 

 

Irēna I. - Ziemassvētki tā ir 
vērtība!!! Tas ir gaidīšanas laiks. Pārsvarā 
ziemassvētkus sagaidu kopā ar ăimeni un 
saviem tuviniekiem. Ziemassvētki - kad tiek 
aizmirsts ikdienas rūgtums un saspīlējums, 
kad atceramies būtisko, svarīgo!!! 

 

Katja J. - Ziemassvētki ir 
laiks, kad jāpievēršas sev un saviem 
tuvajiem. Tas ir pārdomu laiks. Mierīgā 
ziemassvētku atmosfērā jāizanalizē 
izdarītais. Tā ir vērtība,kas neizsīkst... 

 

Alise S. - Protams, 
Ziemassvētki ir ăimenes svētki, kurus jāsvin 
kopā ar ăimeni. Kad aizrit smagās domas un 
gašās domās atpakaĜceĜu meklē. Tā ir 
neizsīkstoša vērtība, kas ir kopta. 

Evija I. - Ziemassvētku 
laiks.....Ăimenes laiks.... Gaišuma un miera 
sajūta, svētvakara gaidīšana. Neapšaubāmi 
tā ir mūsu vērtība, kas jākopj un jāuztur. 

 

Ieva K. - ES to vairāk 
vērtēju kā vērtību nevis kā izklaidi, jo 
Ziemassvētki mums ir gaišuma svētki, 
ticības meklējums, pārdomu ritējums.... 

 

Aldis S. - Tā ir viena no 
lielākajām mūsu dotajām vērtībām. 
Ziemassvētki ir siltuma un gaišuma svētki, 
miera un maiguma svētki...Šie svētki ir 
vairāk kā ăimenes svētki nevis kā laika 
pavadīšana izklaidējoties. 

 

 

 

 

 

 

Materiālu veidoja Kintija Cirse 


