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Gadu slieksnim pārkāpjot,  

Sirds, lai jaunus sapņus rod! 

Degsmes pilns ja būsi pats, 

Laimīgs būs Tavs Jaunais gads! 

 

   Santa Seile 

 

 

2016. gadā realizēts projekts “Kopā varam un daram”  

 

2016. gadā Kalupes pagasta jauniešu 

kopiena piedalījās Daugavpils novada 

jaunatnes projektu konkursā “Uzlabosim 

savu ikdienu”, un ieguva 700Eur priekš 

sava projekta “Kopā varam un daram” 

realizācijas. Projekta ietvaros, no jūlija 

līdz septembrim, tika organizētas 

jauniešu tikšanās ar ainavu arhitekti, 

kopīgi apspriestas idejas, kā varētu 

apstādīt “Varavīksnes” teritoriju, 

tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību un 

atbildību apkārtējās vides veidošanā, 

sekmējot savstarpējo komunikāciju un 

sadarbību, kā arī veidojot piederības 

sajūtu savam pagastam. 

Jauniešiem, tikšanās laikā ar ainavu 

arhitekti, bija lieliska iespēja uzzināt 

kaut ko vairāk par šo profesiju, kur to 

var apgūt un kādas zināšanas un iemaņas 

ir nepieciešamas apstādījumu plāna 

izveidošanā. Pēc neliela ievada teorijā, 

jauniešiem bija iespēja pašiem radoši 

izpausties, izveidojot apstādījumu plānu 

mfc “Varavīksne” teritorijai un to 

prezentēt saviem vienaudžiem un ainavu 

arhitektei. Interesantākās jauniešu idejas, 

piemēram, kā dažādu krāsu košumkrūmi 

un krāsains gājēju celiņš, tika iekļauti 

reālajā apzaļumošanas plānā. 

Pirms apzaļumošanas darbu veikšanas, 

nācās izrakt un pārstādīt jau esošos 



 

košumkrūmus, kas mazliet iekavēja 

projekta aktivitātes. Apzaļumošanas 

plāns tika izveidots 7 kartās, kur kārtas 

secība norāda iespēju robežās veikt 

apzaļumošanu teritorijā. Projekta laikā, 

izdevās realizēt pirmās trīs kārtas. 

Pirmajā kārtā tika iestādīts dzīvžogs, bet 

otrajā un trešajā kārtā, citi košumkrūmi, 

kas papildinās kopskatu visā apstādītajā 

teritorijā. Dzīvžogs ierobežos 

multifunkcionālā centra teritoriju no 

ielas braucamās daļas, kā arī mazinās 

teritorijas caurstaigājamību. 

Realizējot projektu tika veicināta sociālā 

saliedētība starp dažāda vecuma 

jauniešiem un dažādām sociālajām 

grupām. 

Paldies, par atsaucību ainavu arhitektei 

Kintijai Cirsei, kura ar lielu prieku 

izveidoja apzaļumošanas projektu. 

Pateicība Kalupes pagasta pārvaldei un 

Daugavpils novada domei par finansiālo 

atbalstu, kā arī visiem jauniešiem, kas 

piedalījās projekta realizācijas darbos! 

                   Iveta Poplavska 

 

Notikumi īsumā 

 

Dalība Miķeļdienas gadatirgū 

 

Jau par tradīciju ir kļuvis tas, ka 

jaunieši ņem dalību Miķeļdienas 

gadatirgus pasākumā ar radošajām 

darbnīcām. Šogad mēs piedāvājām 

uztaisīt rokassprādzes no koka un stikla 

pērlītēm, kā arī bērniem bija iespēja 

apgleznot sejas ar sev tīkamu zīmējumu. 

 

Ciemošanās pie senioriem 

 

01.oktobrī tika atzīmēta Starptautiskā 

senioru diena, un mēs, LSKJ 

Daugavpils_Ilūkstes novadu nodaļas 

jaunieši, ciemojāmies pie senioriem. 

Līdzi bijām sagatavojuši materiālus 

priekš radošās darbnīcas, kuras laikā 

katrs seniors varēja izdaiļot savu koku 

rudenīgās krāsu noskaņās. Paldies, 

senioriem par atsaucību un sirsnīgajām 

sarunām! 

 

Atstarotāju izgatavošana 

 

Iestājoties tumšākajam laikam, 

multifunkcionālajā centrā “Varavīksne”, 

25.oktobrī notika atstarotāju 



 

izgatavošanas darbnīca. Tās laikā, 

katram bija iespēja izveidot savu 

atstarotāju, ko pēc tam varēja likt pie 

somas vai apģērba, un būt redzamam, 

dodoties uz mājām. 

 

MFC “Varavīksne” telpās 

nomainīts linolejs 

 

Novembra pirmajās divās nedēļās, 

multifunkcionālā centra telpas nebija 

pieejamas bērniem un jauniešiem, jo tika 

mainīts linolejs. 

 

 

Paldies, par palīdzību! 

Paldies, Elīnai Bogdanovai par palīdzību 

Latvijas kontūras izveidošanai no 

svecītēm, kas priecēja visus lāpu gājiena 

dalībniekus Lāčplēša dienas pasākumā. 

Paldies, arī Laurai Kuklei par palīdzību 

dūju izgriešanā priekš 18.novembra 

svētku svinību zāles noformēšanas. 

Paldies, arī Karolīnai Ustinovai, 

Dāvidam Draškam, Edgaram Melnim, 

Jānim Kalvānam par teplu un egles 

rotāšanu Ziemassvētku pasākumam. 

 

Apsveikums Prezidenta ģimenei 

 

25.novembrī uz “Laimas” namiņa 

atklāšanu Rīgā un tikšanos ar prezidenta 

kundzi Ivetu Vējoni tika uzaicināta 

Vilciņu ģimene. Pirms došanās ciemos, 

Raivis, Raimonds, Rolands un Laura, 

kopīgi veidoja Ziemassvētku 

apsveikumu, ko dāvināt valsts prezidenta 

ģimenei.   

 

Dalība intelektuālajā spēlē 

 

26.novembrī, Demenē notika 

intelektuālā spēle, kurā piedalījās 

jaunieši no Ambeļu, Biķernieku, 

Demenes, Medumu, Maļinovas, 

Laucesas, Līksnas, Naujenes, Kalkūnes, 

Salienas, Sventes, Skrudalienas, Tabores 

un Višķu pagastiem. Šīs spēles jautājumi 

tika veltīti spilgtākajiem notikumiem 

2016. gadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 



 

Pateicība aktīvākajiem 

2016.gadā 

 

 05.janvāra pēcpusdienā, MFC 

“Varavīksne” pulcējās jaunieši, kas 

piedalījušies dažādās aktivitātēs 

pagājušajā gadā. Tika izdalīti diplomi 

aktīvākajiem centra apmeklētājiem, 

šoreiz tās bija meitenes – Elīna 

Bogdanova, Karolīna Ustinova un Laura 

Kukle. Visiem par atmiņu no 2016. gada 

aktivitātēm un apmeklētajiem 

pasākumiem,tika dāvinātas foto kolāžas.  

 

 

Notikumus apkopoja Līga Seile 

 

 

Izbraukuma seminārs jaunatnes lietu speciālistiem 

 

12. un 13.decembrī man bija iespēja 

piedalīties Izglītības un Zinātnes 

ministrijas rīkotajā pieredzes apmaiņas 

seminārā uz Valmieras, Rencēnu, 

Burtnieku, Madonas un Kalsnavas 

jauniešu centriem. Brauciena laikā 

mums, jaunatnes lietu speciālistiem, bija 

iespēja tikties ar jauniešu centra 

vadītājiem, jauniešu biedrību vadītājiem 

un jauniešiem, uzzinājām, kā noris darbs 

ar jaunatni gan pilsētās, gan novados.  

Ierodoties Valmierā, mūs sagaidīja 

aktīvā tūrisma centra “Eži” pārstāvis, 

kurš bija sagatavojis orientēšanos spēli 

Loquiz pa pilsētu. Pēc divu stundu 

garām pastaigām, kamēr iepazinām 

Valmieras pilsētu un uzzinājām daudz 

interesanta par to, mums bija tikšanās ar 

Valmieras novada fonda jauniešu ideju 

laboratorijas jauniešiem, kuri mums 

pastāstīja, kā ar dažādām aktivitātēm 

piesaista finansējumu ideju konkursiem 

un dažādiem projektiem, lai atbalstītu 

citu jauniešu idejas un foršākos 

projektus. Pēc tam mums parādīja 

jauniešu mājas “Ceplis” telpas, kur 

parasti pulcējas jaunieši, lai satiktos, 

ģenerētu dažādas idejas vai vienkārši 

pavadītu brīvo laiku. Mums bija iespēja 

apskatīt Valmieras Bērnu un jauniešu 

centru “Vinda”, kur bērniem un 

jauniešiem dod iespēju izkopt savas 

intereses mākslinieciskajā pašdarbībā un 

tehniskajā jaunradē, veicina profesijas 

izvēli, brīvā laika saturīgu un lietderīgu 

pavadīšanu. Vakarpusē apmeklējām  



 

 

biedrību “Valmiermuižas jātnieku 

skola”, kas izvietojusies Valmiermuižas 

stallī. Te mūs sagaidīja jauniete 

Viktorija, kura dalījās emocionālā stāstā 

par sevi un savu neredzīgo zirgu 

Gepardu, kā arī aicināja doties izzinošā 

ekskursijā pa stalli, lai pastāstītu vēsturi, 

izrādītu kuplo zirgu saimi un plašāk 

uzzinātu ko zirgs ēd, kur dzīvo, kā to 

kopt un trenēt. Pirms došanās uz 

Burtnieku MJIC, iegriezāmies Rencēnos 

pie jauniešu biedrības “VirziensA”, kurā 

darbojas jaunieši, savas vietas patrioti, 

kuri paši organizē gan sporta, gan 

kultūras, gan izklaides, gan izglītojošus 

pasākumus un strādā pie vietējās vides 

pilnveidošanas. Piemēram, viens no 

realizētajiem projektiem 2016.gadā ir 

“Rotaļnamiņš”. Pateicoties šim 

projektam ir tapis galda spēļu namiņš, 

kur bērniem ir iespēja pavadīt brīvo 

laiku svaigā gaisā, spēlējot galda spēles 

“Riču Raču”, “Cirks” un dambreti.   

Nakšņošana mums bija noorganizēta 

Burtnieku multifunkcionālajā jauniešu 

iniciatīvu centrā. Te mums bija iespēja 

apskatīt centra plašās un labi iekārtotās 

telpas, kur jauniešiem tiek nodrošināts 

neformālā gaisotnē tikties ar draugiem,  

 

 

ģenerēt idejas, diskutēt, piedalīties 

dažādos konkursos, semināros un 

pasākumos, aktīvi līdzdarboties 

projektos, labdarības akcijās, spēlēt 

galda spēles, apgūt koka amatniecības 

noslēpumus, attīstīt prasmi 

fotografēšanā, apmeklēt trenažieru zāli, 

spēlēt sintezatoru vai ģitāru. 

Pieredzes apmaiņas brauciena otrajā 

dienā apmeklējām Madonas novada 

multifunkcionālo jauniešu centru 

“Kubs”, kur jauniešiem tiek piedāvāti 

interešu pulciņi un dažādas spēles 

saturīgai brīvā laika pavadīšanai. 

Jauniešiem tiek organizēti dažādi 

tematiskie pasākumi, centrs piedāvā arī 

savas telpas pasākumu organizēšanai, kā 

arī neatsaka konsultācijas un atbalstu 

jauniešu projektu realizācijā. 

Kā pēdējais brauciena pieturas punkts 

bija Kalsnavas bērnu un jauniešu 

iniciatīvu centrs “UP’s”, kur mūs 

sagaidīja tā vadītāja Linda Ūdre-Rizga ar 

nelielu prezentāciju par jauniešu 

aktivitātēm un dažām spēlēm arī priekš 

mums.  

Kopumā šīs bija divas lieliski pavadītas 

dienas, kurās iegūti jauni draugi un 

radusies jauna iedvesma turpmākajam 

darbam.  

Iveta Poplavska 

 

 


