
Nometne „Lai tēvu pagalms neaizaug” 

2013.gada 1.martā pirmo reizi tika izsludināts Daugavpils novada jauniešu brīvā laika 

organizēšanas projektu konkurss ar mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu un 

neformālās izglītības nometņu norisi Daugavpils novadā. 

Pēc rūpīgas projektu vērtēšanas kā viens no labākajiem nometņu projektiem tika atbalstīts 

Kalupes pagasta pārvaldes nometne „Lai tēvu pagalms neaizaug”. 

Bieži vien gan vecāki, gan skolotāji un paši jaunieši ir norūpējušies kā  kvalitatīvi pavadīt 

brīvo laiku vasarā. Lai nodrošinātu jauniešus ar šādu iespēju un atklātu viņu radošo potenciālu, 

radās ideja organizēt nometni.  

   Nometne ,,Lai tēvu pagalms neaizaug” caur atraktīviem risinājumiem jauniešus 

iepazīstinās ar projektu vadību, rosinās  uz radošām idejām un to realizēšanu, iedrošinās lauku 

reģiona jauniešus uzņemties iniciatīvu un tādā veidā attīstīt un labiekārtot savu dzimto pagastu, 

padarot to par interesantu vietu gan pašiem, gan viesiem. 

    Nometnes laikā jauniešiem  eksperta Kaspara Vingra vadībā  būs iespēja iegūt 

teorētiskās un praktiskās zināšanas projektu un biznesa vadības jomā. Iegūtās iemaņas tūlīt pat 

būs jāliek lietā- radot iestrādnes projektiem, kas sekmētu Kalupes attīstību un publicitāti. Jaunieši 

tiks iesaistīti diskusijās par Kalupes tēlu, jauniešu ikdienu pagastā, pastāvošajām problēmām un 

iespējamajiem risinājumiem. Apmeklējot zemnieku saimniecības un tiekoties ar vietējiem 

uzņēmējiem, jaunieši tiks  iedvesmoti  palikt dzimtajā pagastā un uzsākt savu saimniecisko 

darbību. 

Viena diena tiks veltīta sportiskām aktivitātēm dabā, ko organizēs SIA ESCAPE. 

Jauniešiem būs iespēja baudīt kāpšanu klinšu sienā, šķēršļu pārvarēšanu, atraktīvas stafetes un 

daudzas citas interesantas aktivitātes. 

Nometnē piedalīties ir aicināti jaunieši vecuma grupā no 14 līdz 18 gadiem. Uzskatu,   šajā 

vecumā vēl ir cieši saistīti ar savu pagastu,  tiem visskaidrāk ir saprotamas problēmas, ko apzināt 

un risināt. Jaunieši ir darbīgi un radošu ideju pilni, līdz ar to ir jāpalīdz tiem atrast veidu kā idejas 

īstenot un realizēt dzīvē, tādā veidā gan atvieglojot, bagātinot viņu  ikdienu, gan pilnveidojot , 

labiekārtojot un popularizējot pagastu.  

    Nometne norisināsies Kalupes pagasta bērnu un jauniešu centrā  ,,Varavīksne” laika 

periodā no 12. Jūlija līdz 16. Jūlijam. Tā būs dienas nometne un aktivitātes ilgs no plkst 10.00 

līdz 19.00.   

 

 

 

 

 


