
Nometne Kalupes jauniešiem ,,Lai tēvu pagalms neaizaug” 

Laika periodā no 12.07.2013. līdz 16.07.2013. Kalupes pagasta bērnu un jauniešu centrā 

,,Varavīksne” norisinājās nometne Kalupes jauniešiem ,,Lai tēvu pagalms neaizaug”.  Piecas 

dienas  ,,Varavīksne” kūsāt kūsāja no čalām, smiekliem un rosības.  Nometnes mērķis bija 

organizēt informatīvas un motivējošas aktivitātes, jauniešu nometnes ietvaros, Kalupes 

pagasta attīstību veicinošu projektu nodrošināšanai.   

Lai sasniegtu  projektā izvirzīto mērķi, nometnes darbs tika organizēts, sadalot to uz piecām 

dienām, katrai piešķirot konkrētu tematiku un izvirzot noteiktus uzdevumus. 

Pirmās dienas moto bija ,,Vērsim pie ragiem”. Tā bija saturiski vispiesātinātākā, darbīgākā un 

atbildīgākā  nometnes diena. Uzreiz pēc nometnes dalībnieku iepazīšanās, karoga 

izveidošanas un pacelšanas, jauniešiem  sākās nopietns darbs . Eksperta Kaspara Vingra 

vadībā, jauniešiem bija iespēja apgūt zināšanas un attīstīt teorētiskās un praktiskās prasmes 

projektu vadībā un biznesa pamatos.  Jaunieši tika rosināti uz radošām idejām un to 

realizēšanu, iedrošināti uzņemties iniciatīvu un tādā veidā attīstīt un labiekārtot savu dzimto 

pagastu, padarot to par interesantu vietu gan pašiem, gan ciemiņiem.  

Otrā diena ar devīzi ,,Liksim galvas kopā” , tika pavadīta mācoties ieklausīties, sadarboties un 

kopīgiem spēkiem nonākt pie mērķa.  Ar diskusiju, spēļu un radošo uzdevumu palīdzību, 

nometnes dalībnieki  tika saliedēti un tapa par vienotu komandu.  Netika piemirsts arī 

virsuzdevums- darbs pie saviem projektiem. Divas komandas- Tagil un Nike, cītīgi strādāja pie 

ideju ģenerēšanas un attīstīšanas, jo uzdevums nopietns-sagatavot un prezentēt projektu. 

Tā kā katra bērna sapnis ir vasaras brīvlaiku pavadīt bezbēdīgi rotaļājoties, baudot vasaru, 

dabu un ar to saistītos priekus, trešās dienas sauklis bija - ,,Aiziet dabā”! Sporta aktivitāšu 

nodrošināšanai  talkā nāca SIA ESCape- organizācija, kas jau vairāk kā 10 gadus organizē 

sporta aktivitātes dabā. Jauniešiem bija iespēja piedalīties stafetēs, komandas veidošanas 

jeb team building aktivitātēs, kā arī izbaudīt ko nedaudz ekstrēmāku-disciplīnas, kur bez 

drošināšanas sistēmas neiztikt. 

Ceturtajā dienā, ar nosaukumu ,,Neturi sveci zem pūra” mērķis bija izglītot un iedvesmot 

jauniešus par iespējām laukos, iepazīstinot tos Kalupē notiekošajiem projektiem, 

uzņēmīgākajiem lauksaimniekiem un interesantākajām zemnieku saimniecībām.  Jaunieši 

tikās  Kalupes sociālo pakalpojumu centra vadītāju Ligitu Liepiņu,  Kalupes pagasta pārvaldes 

darbiniekiem un Kalupes pagasta pārvaldes attīstības nodaļas vadītāju Aivaru Raščevski.  

Šajās sarunās jauniešiem bija iespēja uzzināt par Kalupes pagastā bijušajiem, esošajiem un 

plānotajiem projektiem, dalīties iespaidos un savās idejās.  Tālāk sekoja ekskursija uz muzeju 

,,Egles”, kur varēja apskatīt  senus darbarīkus un sadzīves priekšmetus, gūt priekšstatu par 

to, cik smagā darbā mūsu senči ieguvuši lietas, kas mūsdienās  šķiet pašsaprotamas. 

Jauniešus patiesi aizrāva  ,,Egļu” saimnieka Valentīna Kukļa  interesantais  stāstījums.  

Apskatījām  saimniecības ,,Jaunie Vecozoli” pļavas un laukus,  ar lielu interesi pētot milzīgās 

kaņepes ☺.  Apmeklējām arī Kalupes lepnumu- eksotisko saimniecību ,,Alejas”, kur 

nometnes dalībnieku skatam pavērās neskaitāmas vistu un trušu šķirnes, pāvi, strausi, 

pundurcūciņas un daudzi citi mūsu platuma grādos neierasti dzīvnieki.   



Pēdējā diena bija prieka un gandarījuma pilna. Rezultāti sasaucās ar dienas moto- ,,Labs 

darbs ,kas padarīts”.  Tika prezentēti izstrādātie projekti un saņemti sertifikāti par 

piedalīšanos nometnē.  Veiksmīgās prezentācijas bija pierādījums tam, ka šīs dienas 

pavadītas kvalitatīvi un produktīvi, ka lekcijās gūtā informācija ir prasmīgi pielietota arī 

praksē un jaunieši patiesi pilnveidojuši savas personības. 

Šajās piecās dienās daudzi no jauniešiem pirmo reizi saskārās ar neformālās izglītības 

metodēm, projektu vadības teoriju, team building aktivitātēm un citām mazām, lielām, 

skaistām un mīļām nometnē piedzīvotām lietām. Dalībnieku pozitīvās atsauksmes un 

vērtējums patiesi aizkustina un iedvesmo, un varbūt kāds, atskatoties uz vasaru , šo nometni 

atzīs par skaistāko vasaras notikumu. 

Mūsdienās tik aktuāls ir jautājums par jauniešu piesaistīšanu lauku reģioniem. Ceram, ka 

pozitīvie piemēri, ko Kalupes jaunieši skatīja šajā nometnē, gūtā informācija par plašajām 

iespējām ,ko sniedz projektu rakstīšana, atbalsts un iedrošināšana, motivēs jauniešus palikt 

savā dzimtajā pagastā un to attīstīt….LAI TĒVU PAGALMS NEAIZAUG! 

 


