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Gada nogales notikumi īsumā
Mfc “Varavīksne” uzdāvināts jauns novusa galds

Augusta vidū, Kalupes pagastā bija
ieradušies starptautsikās farmācijas

kompānijas Sandoz d.d. Latvia filiāles
darbinieki, lai veiktu brīvprātīgo darbu.
Viesošanās laikā, brīvprātīgie tīrīja
stadiona skrejceliņu pie Kalupes
pamatskolas un apzaļumoja kapličas
teritoriju.
Pēc
brīvprātīgā
darba
veikšanas,
ciemiņi
pulcējās
multifunkcionālajā centrā “Varavīksne”
uz kafijas pauzi, kuras laikā nodeva pašu
sarūpēto dāvanu – jaunu novusa galdu ar
aprīkojumu, jauniešiem, lai lietderīgi
pavadītu brīvo laiku.

Santa Seile piedalījās “Lasi-Domā-Mainies!” akcijā
Santa Seile piedalījās Latvijas cilvēku ar
īpašām
vajadzībām
sadarbības
organizācijas
SUSTENTO
rīkotajā
akcijā
“Lasi-Domā-Mainies!”.

Septembra sākumā, akcijas laikā,
publiski pieejamās vietās tika izvietotas
vairāk kā 100 grāmatas ar alegorisku
stāstu par puisēnu bez spārniem

sabiedrībā, kur viss paredzēts cilvēkiem
ar spārniem. Skaisti ilustrētās grāmatas
tika izvietotas gan Rīgā, gan citās
Latvijas pilsētās, tostarp arī Daugavpilī,
Dubrovina parkā. Šīs akcijas mērķis –
aicināt izlasīt grāmatu, pārdomāt, ko
nozīmē būt citādam un kā būtu
iespējams mainīt gan savu, gan
sabiedrības attieksmi pret atšķirīgo, ar ko
mums katram nākas reizēm saskarties.
Grāmatas tika atstātas uz soliņiem, tāpēc
garāmgājēji varēja brīvi izvēlēties –
vienaldzīgi tām paiet garām vai apsēsties
un izlasīt grāmatu, vai arī paņemt līdzi
uz mājām, izlasīt to tur un nodot grāmatu

tālāk – saviem draugiem, kolēģiem vai
kaimiņiem.

“Kafija ar politiķiem”
15. janvārī, 130 novada jaunieši, tostarp
arī Kalupes pagasta jaunieši: Santa Seile,
Laura Kukle, Maira Kukle, Dāvids
Draška un Edgars Melnis, tikās ar
politikas veidotājiem pie kafijas tases, lai
izrunātu svarīgus jautājumus priekš

jaunās jaunatnes politikas stratēģijas.
Visi dalībnieki tika sadalīti sešās grupās,
kas atbilda kādai noteiktai prioritātei –
jauniešu līdzdalība, jauniešu neformālā
izglītība, jauniešu brīvais laiks, jauniešu
informētība, jauniešu nodarbinātība un
uzņēmējdarbība, jauniešu veselība un
sociālā iekļaušana. Pasākuma laikā
jauniešiem bija iespēja uzdot jautājumus
novada vadībai – novada domes
priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai un
novada izpilddirektorei Vandai Kezikai,
kā arī bija iespēja apspriest to, ko
izdevies paveikt un ko nē esošās
stratēģijas laikā.

Ciemos pie senioriem
01.oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā
senioru diena un kā jau katru gadu, kāds
no jauniešiem dodas ciemos pie
senioriem, lai viņu ikdienu padarītu
krāsaināku un priecīgāku. Šajā svētku
reizē, krāsainos tauriņus no kreppapīra,
senioriem palīdzēja veidot Kristīne
Švarnoviča.

LSKJ atskaite par paveikto 2013.-2017.gadā
24.oktobrī notika Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu
komitejas pārvēlēšanas konference,
kuras laikā tiek arī prezentēta atskaite
par paveikto pēdējos četros gados. Ar
savu atskaites prezentāciju visus
klātesošos iepazīstināja arī LSK
jaunatne, kas aktīvi iesaistījušies pirmās
palīdzības
sacensību
organizēšanā,
Sarkanā Krusta ideju popularizēšanā, kā
arī asins donoru kustības veicināšanā,
pašiem kļūstot par donoriem.

Dalība “Jauno līderu skolā”
Rudens skolēnu brīvdienās, no 27.29.oktobrim, Daugavpils Universitātes
mācību bāzē “Ilgas” notika Daugavpils
novada jaunatnes rīkotā “Jauno līderu
skola”. Šajās apmācībās, starp 26 novada
jauniešiem bija arī divi Kalupes pagasta
jaunieši – Maira Kukle un Dāvids
Draška. Apmācību laikā jauniešiem bija
iespēja uzzināt par uzņēmējdarbības
iespējām novadā un valstī, piedalīties
diskusijās. Par šīm tēmām jauniešiem
izsmeļošu
informāciju
sniedza
Daugavpils
un
Ilūkstes
novada
partnerības
“Kaimiņi”
sociālās
uzņēmējdarbības
vēstnieces
Inga
Krekele un Juta Valaine. Dažādas tēmas
par līderību, par uzstāšanās mākslu kā arī
par pārliecināšanas spējām izklāstīja

Līderu Skolas Direktors un uzņēmējs
Jānis Java. Pēdējā apmācību dienā
jaunieši iepazinās ar uzņēmēju, lektoru
un jaunatnes politikas virzītāju Viktoru
Galleru. Viktors jauniešus aicināja
izrādīt iniciatīvu un darboties gan
jaunatnes jomā, gan dažādu citu
organizāciju darbībā.

“Varavīksnē” pulcējās Helovīna svinētāji
31.oktobrī, multifunkcionālajā centrā
“Varavīksne” pulcējās gan jaunieši, gan
bērni, lai kopīgi svinētu Helovīnu. Jau
iepriekšējā dienā notika gatavošanās
svinēšanai – meitenes gan cepa un
gatavoja dažādus saldumus, gan veidoja
un zīmēja telpas noformējumu un
dekorācijas. Puiši parūpējās par mūziku
un atrakcijām. Uz pasākumu visiem bija
jāierodas maskās.

Projekta noslēguma konference
08.novembrī,
Daugavpils
novada
kultūras centrā notika projekta “Mēs
līdzās Jums, Jūs līdzās mums”
noslēguma konference, kurā piedalījās
arī Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Daugavpils-Ilūkstes novadu nodaļas
jaunieši Santa Seile, Laura Kukle un
Dāvids Draška. Jau iepriekš tika minēts,
ka projekta ietvaros notika gan diskusija
cilvēkiem ar invaliditāti, gan puķu
stādījuma izveide Latvijas karoga krāsās
un formā Kalupē, gan radošās darbnīcas
Ilūkstē, kurās piedalījās arī LSK

jaunatne ar savu brīvprātīgo darbu.
Paldies,
visiem
jauniešiem,
kuri
iesaistījās projekta aktivitātēs!

Dalība intelektuālajā spēlē
01.decembra
pēcpusdienā
jaunieši
pulcējās mfc “Varavīksne”, lai dotos uz
Salienu, kur notika 2017. gada pēdējā
intelektuālā spēle. Uz šo spēli bija
ieradušās 16 pagastu jauniešu komandas.
Kā jau tradicionāli, spēlē bija jāatbild uz
klasiskiem
intelektuālās
spēles
jautājumiem, un šoreiz kā jauninājums,
spēlē tika iekļauti Džokera jautājumi.
Džokera jautājuma laikā, pie spēļu galda
bija jāpaliek tikai vienam jaunietim, lai
sniegtu atbildi. Spēles tūrē “Kolumbs”,
komandām tika piedāvāts atminēt 12

pilsētas pēc to siluetiem. Attēliem bija
dažāda sarežģītības pakāpe, līdz ar to arī
punktu skaits par katru atminēto pilsētu
bija atšķirīgs. “Parocies atmiņā”, trešajā
spēles tūrē, bija jānoklausās dziesma, un
jāuzmin tās nosaukums vai izpildītājs, un
paskatoties uz filmas vai seriāla
stopkadru, atminēt tās nosaukumu.
Spēles rezultāts, pēc katras no tūrēm ļoti
mainījās. Kalupes pagasta komanda,
ierindojās 8.vietā. Par šīs spēles
uzvarētājiem kļuva Līksnas pagasta
jaunieši.
Informāciju apkopoja Iveta Poplavska

Profesiju nakts Špoģu vidusskolā

30.septembrī, Špoģu vidusskolā notika
“Profesiju nakts”, kuras laikā mēs
varējām iepazīties ar robežsarga,

orientēšanās
trenera, ugunsdzēsēja,
ainavu arhitekta, sporta skolotāja
profesiju, kā arī ar Daugavpils
būvniecības
tehnikuma,
Latvijas
Nacionālās aizsardzības akadēmijas
iespējām
un
tūrisma
kluba
“Sniegpulkstenīte” un ALTUM darbu.
Pēc šī pasākuma sekoja Daugavpils
novada
jaunatnes
iepriekšpēdējā
intelektuālā spēle. Paldies, meitenēm –
Kristīnei Švarnovičai, Mairai Kuklei,
Rainitai Zavadskai, Elīnai Ignatjevai un
Kristiānai
Teilānei,
par
lielisku
komandas garu!
Santa Seile

Paldies,
Ērikam Nazarovam, par zīmējumiem logu noformēšanai Ziemassvētku noskaņās!

Paldies!

27.decembrī multifunkcionālajā
centrā “Varavīksne” pulcējās jaunieši, lai
atcerētos un pārrunātu visus notikumus
un pasākumus, kuros viņi ir piedalījušies
2017.gadā. Par atmiņu, no dažādiem
pasākumiem, kur viņi ir piedalījušies,
katrs dāvanā saņēma foto kolāžu.
Savukārt 4.janvārī, notika spēļu

pēcpusdiena bērniem. Priekš viņiem tika
sagatavoti dažādi uzdevumi – vārdu
meklēšanas mīklas, puzles likšana,
atšķirību meklēšana un sniegavīru
veidošana. Pēc veiktajiem uzdevumiem
un dažādām spēlēm, bērni saņēma
dāvanas un piedalījās mīksto rotaļlietu
loterijā.
Iveta Poplavska

Pasākumi 2018. gada janvārī:

