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Sveiki, lasītāji! Ir pienācis rudens , krāsaino 

lapu un pārdomu laiks. Sākoties rudens mēnesim, ir 

sācies arī jauns mācību gads. Vēlu veiksmi un 

zinātkāri studentiem, veiksmi mācībās skolēniem un 

izturību skolotājiem. Lai šis mācību gads ir zinībām un 

patīkamiem notikumiem bagāts. Lai krāšņs rudens 

Jūsu mājās! 

Karīna Lipšāne 

 

 

Fotoorientēšanās sacensības Kalupē 

01.jūlijā, 2.novadnieku saieta 

“Gaidom gostūs Kolupā” ietvaros notika 

fotoorientēšanās sacensības “Vai tu pazīsti 

savu pagastu?”, ko organizēja 

multifunkcionālais centrs “Varavīksne”. 

Sacensībās piedalījās 5 komandas, kopumā 

tie bija 19 dalībnieki, vecuma robežās no 9 

– 57 gadiem. 

Fotoorientēšanās sacensību 

dalībniekiem pirms starta tika iedotas 

fotogrāfijas ar kontrolpunktiem, kuri komandām Kalupes ciemā bija jāatrod. 

Pavisam bija 8 kontrolpunkti, un vienā no tiem bija jāizpilda uzdevums – ar 

taustes palīdzību jāatmin septiņu necaurredzamu maisiņu saturs, kuros bija 

ieliktas ēdamas lietas. 

Šajās sacensībās ar savāktiem 110 punktiem uzvarēja komanda ar 

nosaukumu “Cīnītāji” (Kristīne Draška, Zane Kalvāne, Valērijs Golubovs). Otro 

vietu, ar savāktiem 105 punktiem, ieguva komanda “Tagad vai nekad” (Laura 

Kukle, Elīna Bogdanova, Sanija Poplavska, Rolands Kolosovskis, Juris 

Švarnovičs). Trešo vietu ar iegūtiem 95 punktiem ieguva komanda “Zvaigznes” 

(Marina Panomarjova, Anna Fedotova, Ligita Liepiņa, Olga Osipova, Roberts 

Osipovs). Ar iegūtiem 85 punktiem, ceturto vietu dalīja divas komandas – 

“Susuriņi” (Elvis Zeps, Dāvids Draška, Jānis Kalvāns, Karolīna Ustinova) un 

“Marsiani” (Kristiāns Kursītis, Kristaps Nartišs). 

Paldies, Santai Seilei, Viktorijai Lukjanovai un Samantai Morkonei par 

palīdzību sacensību laikā! Kā arī pateicība visiem sacensību dalībniekiem, par 

atsaucību un piedalīšanos. 

Uz tikšanos nākošajās fotoorientēšanās sacensībās Kalupē! 

 Iveta Poplavska



 

20.jūlija pēcpusdienā, es – Santa, ar jaunatnes lietu speciālisti, 

devāmies uz Višķu pagasta jauniešu centra atklāšanu. Uz 

svētkiem bija ieradušies gan vietējie jaunieši un bērni, gan 

kaimiņu pagastu jaunieši un dažādu iestāžu pārstāvji. Visus 

klātesošos ar koncertu priecēja Agate Jermaļonoka, Laura 

Bicāne, jauniešu vokālais ansamblis “Anima Corde” un 

vokāli instrumentālais ansamblis “Mažors”. Telpu atklāšanas 

svinīgajā brīdī, lentas griešanā, piedalījās Daugavpils novada 

domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Dauagvpils novada 

domes deputāte Janīna Kursīte, Višķu pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Proms un Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs 

Jānis Briška. Lai radošas idejas vadītājam un aktīvi jaunieši –

centra apmeklētāji!  

Santa Seile 

 

 

 

Burbuļfutbols Maļinovā 

 

Saulainā 6.augusta rītā, pie 

multifunkcionālā centra “Varavīksne” ar 

draugiem pulcējāmies, lai dotos spēlēt 

burbuļfutbolu uz Maļinovu. Sākumā bijām 

neizpratnē par to, kā izpaudīsies 

burbuļfutbols. Futbols pats par sevi ir 

saprotams, bet kur būs tie burbuļi?  

Ierodoties Maļinovas sporta laukumā, 

mums bija iespēja redzēt, kā tiek piepūstas 

lielas, caurspīdīgas bumbas (burbuļi), kuras 

katrs futbola spēles dalībnieks varēja 

iemēģināt jau pirms sacensībām. Sacensībās kopumā piedalījās sešas komandas. Spraigā 

sacensībā, mūsu pagasta komanda “Varavīksne” ieguva 3.vietu, Līksnas pagasta jauniešu 

komanda “Rembo girls” ieguva 2.vietu, bet 1.vietu izcīnīja Biķernieku pagasta komanda 

“Biķernieki”. 

Paldies Maļinovas jauniešiem par uzaicinājumu uz šo spēli!  

        Elīna Bogdanova 

   

    

 

 

VPJC atklāšanas pasākums 



 

Orientēšanās sacensības Vecstropos 

 

12.augusta pievakarē, mēs, pieci 

jaunieši devāmies uz Vecstropiem, kur 

notika orientēšanās sacensības, kuras 

organizēja Naujenes jaunatnes un sporta 

centrs sadarbībā ar Daugavpils 

orientēšanās klubu “Stiga”.  

Sacensību kontrolpunkti tika 

izvietoti pa Vecstropu ciemu, mežu un 

daļēji pa Daugavpils pilsētu. Katrā 

kontrolpunktā bija jāuzņem fotogrāfija, 

kurā redzama visa komanda, izņemot 

dalībnieku, kurš fotografē. Pavisam kopā 

bija 30 kontrolpunkti. Sacensību laikā 

veicām lielus pārskrējienus, bet tik un tā 

visus kontrolpunktus laika trūkuma dēļ, 

mēs neatradām.  

Šīs sacensības bija lielisks veids, 

kā pavadīt brīvo laiku vasaras brīvdienās 

un mēs, visa komanda, guvām pozitīvas 

emocijas no aktīvās atpūtas.  

Signija Kotova 

 

 

Ciemošanās dzīvnieku patversmē “Otrā māja” 

 

Lietainā 23.augusta rītā, līdzi 

ņemot pusdienas un lietusmēteļus 

devāmies uz dzīvnieku patversmi “Otrā 

māja”, kas atrodas Demenes pagastā. 

Šajā dienā bijām ieplānojuši palīdzēt pie 

žoga remontēšanas darbiem, izzāģēto 

zaru novākšanas, bet tā kā lija lietus, mēs 

no ieplānotajiem darbiem neko 

nepaveicām. Toties patiess prieks bija 

gan mums, gan patversmes 

četrkājainajiem iemītniekiem par 

garajām pastaigām un kopā pavadīto 

laiku.  

Šajā dienā mums bija izdevība 

iepazīties ar kinoloģi Danu Šablinsku, 

kura mums pastāstīja par to ka viņa 

kļuvusi par šīs profesijas pārstāvi tikai 

tāpēc, ka pirms dažiem gadiem paņēmusi 

suni no patversmes un sapratusi, ka ir 

nepieciešamas kaut mazākās zināšanas 

par to, kā iemācīt četrkājainajam 

draugam pašas primitīvākās uzvedības 

lietas. Dana mums parādīja un izstāstīja, 

kā ar pacietību un darbošanās 

regularitāti, var iemācīt sunim izpildīt 

komandas sēdēt, gulēt, griezties riņķī un 



 

lekt pāri šķērslim. Šīs teorētiskās un 

praktiskās zināšanas, arī katrs no mums 

varēja pamēģināt iemācīt patversmē 

mītošajiem suņiem.  

Katram no šajā patversmē 

esošajiem dzīvniekiem ir nepieciešama 

uzmanība, rūpes un arī naudas līdzekļi 

medikamentu un vakcīnu iegādei, kā arī 

brīvprātīgie, kuri ved pastaigās suņus, 

palīdz sakopt kaķu istabu.  

 

Pēcpusdienā visiem bija patīkams 

nogurums no pastaigām un iegūtās 

informācijas, ko sniedza Dana. Ja 

vēlaties iegādāties mājdzīvnieku, nav 

nepieciešams to pirkt, Jūs varat apmeklēt 

dzīvnieku patversmi un dāvāt mājas 

kādam no tur mītošajiem dzīvniekiem. 

 

 

Līga Seile 

 

Daugavpils novada junatnes salidojums 2016 

 

No 27. – 28. augustam, atpūtas 

bāzē “Višķezers” (Višķu pagasts), notika 

ikgadējais Daugavpils novada jauniešu 

salidojums. Uz šo pasākumu bija 

ieradušies 15 pagasti no Daugavpils 

novada un ciemiņi no Feimaņu pagasta 

(Rēzeknes novads).  

Jaunatnes salidojums “Lepns būt 

novadā!” tika veltīts Daugavpils novada 

izzināšanai un tāpēc aktivitāšu norises 

punkti bija nosaukti dažādos novada 

vietvārdos. Arī sporta aktivitātes tika 

nosauktas izmantojot interesantus 

vietvārdus: Ēģiptes Mameluki, Parīzes 

Ribaki, Kauja par Kļockām, Kucinu 

trase, Ģeniālais aplauziens no 

Krivošejevas.  

Komandas sporta sacensībās 

startēja jauktās komandās, līdz ar to šī 

bija lieliska iespēja iepazīties un 

sadraudzēties ar jauniešiem, kuri bija no 

citiem Daugavpils novada pagastiem.  

Vakara pasākumam katra pagasta 

komandai bija jāsagatavo mājas darbs – 

priekšnesums, kurā bija jāparāda kāds 

reāls notikums vai leģenda par to, kā ir 

radies pagasts.  

Interesanta aktivitāte bija 

izdomāta priekš jaunatnes lietu 

speciālistiem, mums katram tika iedots 

tērps, uz kura bija jāataino sava 

identitāte.  

Kopvērtējumā Kalupes pagasta 

komanda ierindojās 6.vietā. Paldies, 

Kalupes pagasta komandas dalībniekiem 

par aktivitāti un atraktivitāti!  

                   Iveta Poplavska 


