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Skan pļavā saules trioleta
Un bišu kontrabasi dūc
Stiepj vasara man rokas pretī
Skan pļavā saules trioleta
Es puķu apkampienos metosLai margrietiņas mani plūc
Skan pļavā saules trioleta
Un sirds kā bite saldi dūc
(M.Kerliņa)

Dalība projektā “Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums”
Biedrība
“Kalupes
kopienu
atbalsta centrs “Vitrāža””, sadarbībā ar
Ilūkstes – Daugavpils novadu invalīdu
biedrību “Ildra” un Latvijas Sarkanā
Krusta struktūrvienības Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunatnes Daugavpils – Ilūkstes
novadu nodaļu, realizē projektu “Mēs
līdzās Jums, Jūs līdzās Mums”, ko
finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija
un biedrība “Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs”. Projekta mērķis ir
veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām
līdzdalību
pilsoniskas
sabiedrības
izveidē, stiprinot piederības sajūtu savai
valstij un sekmēt starppaudžu sadarbību.
LSKJ Daugavpils – Ilūkstes novadu
nodaļas jauniete Santa Seile palīdzēja
izdales materiālu sagatavošanā priekš
pirmās projekta aktivitātes – diskusijas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pārējie

iesaistītie jaunieši, diskusijas norises
laikā, palīdzēja nodrošināt kafijas pauzi
un informatīvo materiālu izdali visiem
klātesošajiem dalībniekiem.
Jaunieši tika iesaistīti arī ziedu
stādījuma Latvijas karoga formā un

krāsās izveidošanā pie multifunkcionālā
centra “Varavīksne”, Kalupē, veicot
sagatavošanās
darbus
–
uzrokot

atbilstoša izmēra puķu dobi un izravējot
to.
14. jūnijā, pulcējoties cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un jauniešiem,
sagatavotajā puķu dobē tika iestādīti 108
viengadīgie puķu stādi, lai izveidotu
ziedu stādījumu Latvijas karoga krāsās
un formā. Šo darbu laikā, jauniešiem
nācās sadarboties ar cilvēkiem, kuriem ir

invaliditāte un veidojās izpratne par šo
cilvēku iespējām un nepieciešamo
atbalstu tiem.
LSKJ Daugavpils – Ilūkstes
novadu nodaļas jaunieši apmeklēja arī
radošās darbnīcas Ilūkstē, kuras tika
organizētas cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem.
Iveta Poplavska

Jaunieši organizē aktivitāti cilvēkiem ar invaliditāti

21.
jūnijā
pulcējāmies
multifunkcionālajā centrā “Varavīksne”,
lai tālāk dotos uz atpūtas bāzi “Virogna”.
Tur mūs gaidīja cilvēki ar invaliditāti,

kuri bija gatavi aktīvai atpūtai laukā,
kopā ar mums – Santu, Elīnu, Airitu un
Saniju. Mēs bijām sagatavojušas dažādas
aktivitātes, bet pieaugušajiem ļoti
iepatikās spēlēt boulingu, ko ar lielu
azartu arī darīja. Pēc spēles visi saņēma
mūsu sagatavotās medaļas no vecajiem
CD
diskiem,
karameles,
atslēgu
piekariņus – kabatas lukturīšus un
pildspalvas ar multifunkcionālā centra
“Varavīksne” logo. Savukārt pieaugušie
mūs cienāja ar siltu tēju un saldumiem,
ko paši bija sarūpējuši. Mēs visi jutāmies
kā uzvarētāji, jo priekšpusdiena tika
pavadīta aktīvi, atvērtā un interesantā
kompānijā.
Santa Seile

Kalupē norisinājās jauniešu pasākums “Sporto asprātīgi”
30. jūnijā, par spīti lietum, Kalupes
sporta laukumā norisinājās pasākums
jauniešiem “Sporto asprātīgi”. Uz
pasākumu bija pieteikušās un ieradušās
komandas no Skrudalienas, Biķernieku,
Maļinovas, Līksnas, Kalkūnu un
Kalupes pagastiem un komanda no
Vārkavas novada. Komandām bija
jāpiedalās dažādās jautrajās stafetēs,
piemēram,
“Vienradža
skrējiens”,
“Lielie šorti”, “Garākās kājas”, “Veiklās
rokas”, “Sargā savu asti!”. Katra stafete
tika vērtēta ar punktiem, jo vairāk
punktu, jo lielāka iespēja uzvarēt. Šajā
pasākumā par uzvarētājiem kļuva
jauniešu komanda no Skrudalienas, otro
vietu ieguva komanda no Biķernieku
pagasta un trešās vietas ieguvēji bija
Līksnas pagasta jaunieši.

Pēc jauniešu pasākuma, turpinājumā,
visu komandu jaunieši, varēja izdejoties
“Putu ballītē” bez ieejas maksas. Visiem
pasākuma dalībniekiem tika izdalītas
kontroles aproces, ko sponsorēja
ProWristbands.
Paldies,
visām
komandām, kas bija pieteikušās un arī
ieradušās uz mūsu jauniešu rīkoto un
organizēto pasākumu. Kā arī liels paldies
Kalupes pagasta jaunietēm – Līgai un
Santai Seilei, Elīnai Bogdanovai un
Laurai Kuklei par palīdzību pasākuma
organizēšanā. Pateicība arī Kalupes
pagasta
pārvaldes
vadībai
un
darbiniekiem, par atbalstu jauniešu
pasākuma
un
“Putu
ballītes”
organizēšanā.

Iveta Poplavska

Skolēnu vasaras nodarbinātība
Šovasar, jau ceturto gadu
Daugavpils novada dome, sadarbībā ar
novada uzņēmējiem, īstenoja skolēnu
vasaras nodarbinātības programmu. Šajā
vasarā darbu skolēniem piedāvāja no
jūnija sākuma līdz augusta beigām.
Arī multifunkcionālajā centrā
“Varavīksne” jūnijā strādāja divi skolēni
– Airita Samušenoka un Dāvids Draška.

Katrs no viņiem strādāja desmit darba
dienas, ne vairāk kā četras stundas dienā.
Veicamie darbi bija dažādi – puķu dobes
ierīkošana, ravēšana, puķu stādīšana un
laistīšana, mfc “Varavīksnes” bērnu un
jauniešu telpas ģenerāltīrīšana, spēļu un
rotaļlietu
sakārtošana,
palīdzība
pasākuma
“Sporto
asprātīgi”
organizēšanā un vadīšanā.
Iveta Poplavska

