
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. gada aprīlī #2 
 

Sveicin āti nu jau saulainaj ā pavasar ī! Kopš pirm ās 

“jaunieši.info.lv” zi Ħu lapas k āds laici Ħš ir pag ājis, t āpēc ar ī 

saturs kr āsain āks un daudzveid īgāks. Šoreiz par “Kust ību tusi Ħu” 

ABJC, “Za ėu skr ējienu”, jauniešu apmai Ħas projekta „Move Ahead” 

Polij ā iespaidiem, jauniešu ciemošanos Gaujienas speci ālaj ā 

intern ātpamatskol ā utt. Lasiet, skatieties, g ūstiet iedvesmu un 

izbaudiet pavasari! 

 Ar sveicieniem, 
Ilze no ABJC  

 
 
Kustību tusiĦš „Pavasaris - 2010”  
 
 Lai pavasarī valda prieks! Ar šādu moto 16. aprīlī pirmo reizi ABJC rīkoja kustību tusiĦu, kura mērėis bija atbalstīt bērnu 
un jauniešu nepieciešamību apliecināt sevi dejā un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Pasākumam varēja pieteikties Alūksnes 
novada dejojošie bērni un jaunieši- individuāli, dueti, deju grupas – kam vēlme parādīt sevi uz skatuves. Noteikumi - pasākuma 
dalībnieki patstāvīgi, pēc savas izvēles gatavo vienu priekšnesumu (aerobika, modes dejas, ritma dejas, hip- hop dance, breake 
dance, tērpu teātris u.c. kustību priekšnesumi) un to parāda pasākuma laikā, priekšnesuma ilgums līdz 3 minūtēm. Kustību 
tusiĦa laikā notika arī Ritma un Mākslas studijas jauno DJ sacensības. 
 Pasākumā uzstājās 4 deju grupas – „Solo 1” un „Solo 2” no ABJC, „KnīpiĦas un knauėīši”” no bērnudārza „Sprīdītis”, 
„Shadows” meitenes no Gaujienas – un duets – Irma un Diāna. Visi dejotāji saĦēma balvas kādā no nominācijām, piemēram, 
pavasarīgākie, spriganākie, koėetīgākie. DJ sacensībās labāko sniegumu rādīja Marx-M Māris Brekte, Gulis -Dāvis Augulis, 
Cherry- Elders Vītums, E.P. –Edgars Podnieks, Niks -Niks Krasts, Norberts- Norberts Dambis, Andris Zvejnieks un Dāvis Gusts, 
pasākumu iesildīja DJ Artjomka , kurš arī guva lielākās skatītāju simpātijas. Pasākumu vadīja viens no DJ - Dāvis Augulis. 
 ABJC plāno turpināt šo tradīciju un arī nākamajā mācību gadā rīkos šādus pasākumus tieši gada tumšajos mēnešos. 
 

 

Lieldienu laikā… 
 

„„„„ZaZaZaZaėu skrējiens” jau otro gadu!ėu skrējiens” jau otro gadu!ėu skrējiens” jau otro gadu!ėu skrējiens” jau otro gadu!    
  
 Jau otro gadu ABJC jauniešu klubs “The Others” kopā ar Alūksnes Tautas namu rīko Lieldienu skrējienu ikvienam 
Alūksnes iedzīvotājam un viesim. Skriet var viens pats, ar draugiem, ăimeni, domubiedriem, kolēăiem utt. Organizatori 
dalībniekus aicināja ierasties zaėu noformējumā, bet tiem, kas nebija paspējuši to veikt mājās, tika dota iespēja izveidot zaėa 
ausis arī pasākuma vietā. Lai gan šoreiz atsaucība bija mazāka nekā iepriekš, skrējiens izdevās un laimīgie dalībnieki saĦēma arī 
zaėu kārumus – burkānus un kāpostus! 
 

Sūti ar ī savu st āst āmo uz jauniesi.info@gmail.com 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jauniešu apvienības un “Dreams and Teams” dalībnieki ciemojas Gaujienā! 
 
 19. martā mēs, JA (Alūksnes novada Jauniešu apvienības) un „Drems and Teams” dalībnieki, devāmies ciemos pie 
Gaujienas speciālās internātpamatskolas audzēkĦiem, lai kopā pavadītu pēcpusdienu. Kopā ar bērniem un jauniešiem mēs lieliski 
pavadījām laiku - spēlējām dažādas spēles, uz papīra ruĜĜa zīmējām plaukstas un rakstījām savus vārdus.  Mazākie ėipari Ĝoti 
vēlējās spēlēt visādas spēles, Ĝoti aktīvi piedalījās atrakcijās. Bija jauki apzināties, ka ar savu iniciatīvu varam sagādāt prieku arī 
citiem. 
 
 
JA un „Dreams and Teams” vārdā, 
Diāna Ăēăer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciemošanās beigās dāvinājām Alūksnes pensionāru apvienības adītās zeėes, cimdus un šalles. Paldies viĦiem ar to! Atstājot šos 
siltos adījums, gan direktores, gan mūsu sirdīs un smaidā bija jūtams patiess prieks. Šis brauciens uz Gaujienu bija patiesi 
aizkustinošs un lika novērtēt tās iespējas, kas mums ir dotas. Emocijas un iespaidi ir visdažādākie, ieraugot bērnu sejas, kurās 
atplaukst patiess prieks, patiesas emocijas, sirdi padara jaukāku un pat dažiem no mums asaras bija acīs! 
Arī turpmāk centīsimies apciemot Gaujienas skolu, jo šādos laikos mums ir jāpalīdz vienam otram. Ja jau to nedarīsim mēs, 
jaunieši, tad neviens cits arī to nedarīs! 

 

Jaunieši Polijā 

 
 Kamēr Alūksnē ziema tikko sāka atkāpties, 8 jaunieši no Alūksnes novada jau baudīja pavasara sauli Polijas Tatros. Bet 
neba jau tāpat vien! Linda Ausēja, Annamarija Trausa, Sandija Dovgāne, Zane Apsīte, Ilze Zvejniece, Edijs Vanags, Lauris Sīpols 
un Modris Toks piedalījās ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstītā daudzpusējā jauniešu apmaiĦas projektā 
(apakšprogramma 1.1.) „MOVE AHEAD”.  
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Projekta dalībvalstis: Polija, Lietuva, Latvija, Ungārija un Vācija. 
Laiks: 2010. gada 20.-27. marts. 
 
Lūk, k ā jaunieši uz to skat ās... 
 
Projekts bija par... 
…sevis izzināšanu, cilvēktiesībām, diskrimināciju, par jauniešiem un mācīšanos sadzīvot 
un kopēji panākt vēlamo rezultātu, par jauniešu iespējām rīkoties un kaut ko mainīt, 
sportu, mūziku, teātri. 
 
Ko mēs tur darījām? 
Iepazinām jaunus cilvēkus, strādājām komandās un mācījāmies sadarboties, mēăinājām rast kopēju valodu ar jauniešiem no 
citam valstīm, iesaistījāmies muzikālās un sportiskās aktivitātēs, kuras bija daudzveidīgas un interesantas, kāpām kalnos un 
iepazinām Poliju, skatījāmies filmu un runājām par cilvēktiesībām, rakstījām protesta dziesmas, centāmies izzināt sevi. 
Modris: „Projektā tika apspriestas tēmas, kas man nekad nelikās svarīgas, bet tagad tas viss ir kĜuvis Ĝoti svarīgi un liek 
aizdomāties.”  
 
Ko esmu ieguvis projektā? 
Annamarija: draugus no citām valstīm, labāku angĜu sarunvalodu, spēju iesaistīties komandā, izteikt savas domas un idejas 
angliski. 
Linda: jaunus draugus un pieredzi. 
Lauris: jaunus draugus, daudzveidīgākas komunikācijas prasmes, jauki pavadītu laiku un, galvenokārt, jaunu pasaules un 
dzīves skatījumu. 
Modris: jaunas valodas zināšanas, jaunus iespaidus par Poliju un cilvēkiem, kas tur dzīvo, pārdomas par tēmām, kas tika 
apspriestas, un draugus. 
Edijs: prasmi komunicēt ar apkārtējiem jauniešiem, atcerējos savas angĜu valodas zināšanas, pozitīvus iespaidus par Poliju un 
citām projekta dalībvalstīm. 
 
Ko esmu iemācījies? 
Annamarija: nedaudz dejot, jaunas spēles, uzzinājusi vairāk par cilvēktiesībām. 
Linda: esmu uzlabojusi savas valodas prasmes, iemācījusies labāk komunicēt ar apkārtējiem, uzzinājusi daudz jaunas 
informācijas par citu valstu kultūrām, tradīcijām, dzīvesveidu. 
Lauris: saprasties ar cilvēkiem no dažādām valstīm, kopīgi tikt galā ar uzdevumiem, sadalīt pienākumus un uzklausīt citu 
viedokli. 
Modris: strādāt komandā, saprasties ar cilvēkiem. 
 
Projekta laikā esmu mainījis domas par... 
Annamarija: Eiropas jauniešiem (labā nozīmē). 
Linda: par cilvēku spējām ietekmēt pasaules kārtību. Agrāk uzskatīju, ka viens cilvēks nevar neko mainīt, bet projekta laikā 
sapratu, ka no katra personīgi ir Ĝoti daudz kas atkarīgs.  
Lauris: Projekta laikā un vēl joprojām pēc projekta es mainu domas par pasauli, par dzīves skatījumu, visiem cilvēkam ir 
vienlīdzīgas tiesības un mēs visi esam līdzvērtīgi.  
Modris: esmu mainījis domas par cilvēktiesībām. 
Edijs: par Poliju. 
 
Visspilgtāk man atmiĦā palicis... 
Viennozīmīgi, visiem atmiĦā palikusi kāpiens Tatru kalnos. 
Linda: nacionālie vakari un cilvēktiesību filma. 
Lauris: Visspilgtāk man atmiĦa palikuši kalni, draudzīga atmosfēra, fiziskās aktivitātes un, galvenokārt, tuvības gars un atbalsts 
mūsu nacionālajā grupā un visā projektā! 
Modris: Visspilgtāk man atmiĦā palikusi mūsu grupa, kas vienmēr turējās kopā, ka atbalstījām viens otru, protams, arī Polijas 
daba, gribētu piedalīties vēl kādā projektā. 
Edijs: orientēšanās uzdevumi Zakaponē (kalnu pilsēta) un grupas atmosfēra. 
 

Par jauniešu apmaiĦām un citiem projektu veidiem programmā „Jaunatne darbībā” skaties 
www.jaunatne.gov.lv vai sazinies ar mums, Alūksnes Bērnu un jauniešu centru! 

 

Pastaiga lietū pa Stokholmu 
 

 Sāksim ar to, ka ikkatram no mums pienāk mirklis, kad gribas aizbēgt no ikdienības un visa ierastā. Tā nu mēs, pavisam 
sešas meitenes, izlēmām, ka ideja par lētajām Ryanair biĜetēm ir vilinoša un dosimies kādā piedzīvojumā, lai kaut uz mirkli 
aizbēgtu no pelēcības. Tā, pavadot apmēram 6 stundas, kārtojot visus ar biĜešu pasūtīšanu saistītos jautājumus un ēdot 
pašceptus kartupelīšus, vakara beigās ieguvām biĜetes, un tajā mirklī tas likās nereāli. Saprotot, ka tiešām dosimies uz 
Stokholmu, sākām domāt par naktsmītnēm. Tā kā esam skolnieces, daudz finansiālo līdzekĜu mums nav, tāpēc izmantojām 



alternatīvu- palikt pie cilvēkiem, kas ir gatavi uzĦemt savā miteklī ceĜotājus, par to neprasot samaksu (couchsurfing). Veiksmīgi 
atradām divus vīriešus, kuri bija gatavi mūs uzĦemt. Sākumā gan likās mazliet bailīgi, bet tā kā zinājām, ka daudzi ir ceĜojuši 
šādā veidā, nomierinājāmies. 
 Beidzot un tomēr tik ātri bija pienācis vakars  pirms lielās dienas- izlidošanas. Kopīgi devāmies nopirkt dažādus našėus, 
lai nebūtu daudz jātērējas dārgajā Zviedrijā. Nākošais rīts ar patīkamu satraukumu un lielu smaidu uz lūpām- tā diena ir klāt! 
Pats lidojums bija veiksmīgs (dažām no mums pirmais)  un tad nu bija pienācis tas mirklis, kad pēc izkāpšanas Stokholmā mums 
vajadzēja atrast mūsu mājvietu pēc adreses, kura, kā izrādījās, nebija īstā, un par laimi, pēc laika mēs sapratām, ka mums ir arī 
viĦu telefona numurs- un viss bija kārtībā! Nācās nedaudz paklaiĦot apkārt, meklējot siltu vietiĦu, kur sagaidīt viĦus. Tā nu mēs 
satikāmies kādā restorānā, kurā jau bijām paspējušas iegūt jaunus draugus- restorāna viesmīĜus.  Tad izlēmām pagatavot 
kopīgu maltīti un iepazīties, un devāmies uz mūsu mitekli ( mēs gan bijām sadalījušās pa trīs, viena daĜa pie Nilsona un otra pie 
Frederika). 
 Ieejot iekšā aizrāvās elpa, jo dzīvoklis tiešām bija skaists un gaumīgs, un tā nu mēs sākām gatavot maltīti, un arī 
sarunas raisījās tīri labi, uzzinājām interesantu faktu, ka mūsu „Prāta Vētra” ir diezgan zināma arī Zviedrijā un viens no mūsu 
namatēviem pat mācēja vienu viĦu dziesmu nospēlēt uz ăitāras, ko gan viĦš pierādīja tikai nākošajā dienā. Naktī devāmies uz 
vietējo bāriĦu, kur jauki pavadījām laiku, kā arī ieguvām jaunus draugus, ar kuriem tika pavadīta visa nakts. Nākošais rīts sākās 
ar dīvainām emocijām, jo dažām no mums laiks pagāja maldoties apkārt, jo bez adreses nespēja atcerēties, kur īsti bija 
Frederika dzīvoklis. Bet viss veiksmīgi beidzās un nākošajā dienā, kaut negulējušas, bet pilnas optimisma, ar savām īpašajām 
kartēm, kas sevī ietver ieeju muzejos un sabiedriskajā transportā, devāmies apskatīt pašu Stokholmu un nebijām vīlušās - viss 
tiešām tur ir tik skaists, neaptverams! Neskatoties uz drūmajiem laika apstākĜiem, bijām tik laimīgas, ka redzam visu to 
skaistumu. Emociju pārĦemtas, dejojām latviešu tautisko deju „Pavasaris” laukumā pie Zviedrijas KaraĜa pils, pastaigājām arī pa 
vecpilsētu., kā arī apmeklējām vairākus muzejus un viens no tiem bija slavenais „Vasa” muzejs. Pēc pilsētas apskates bija jau 
pienācis vakars, un mēs devāmies atpakaĜ uz dzīvokli, pa ceĜam nopērkot sastāvdaĜas pankūkām, jo mūsu zviedru draugiem tās 
garšo. Šis mums izvērtās tāds sarunu un spēĜu vakars, jo tur bija ne tikai mēs un „mūsu vīrieši”, bet arī trīs meitenes no Spānijas 
un viena no Venecuēlas, kuras tāpat kā mēs, bija ieradušās apskatīt Stokholmu - un mums sanāca tāds kārtīgs multikulturāls 
vakars! Visiem garšoja pankūkas, kā arī vīns. Protams, nakts beigās mūs uzveica arī nogurums un dažas aizgāja gulēt, bet visā 
visumā mājas ballīte turpinājās līdz pašam rītam. 
 Pēc dažām stundām salda miega, nācās celties, jo bija aizbraukšanas diena, kas visās izraisīja skumjas. Tā kā mūsu 
draugs Frederiks vēl gulēja, izlēmām viĦu nemodināt, bet atstājām zīmīti ar lielu pateicību par mūsu uzĦemšanu un jauki 
pavadīto laiku, kā arī ar cerību tikties kādreiz vēl - iespējams pat Latvijā. Ar nelieliem sarežăījumiem, kuri veiksmīgi tika atrisināti 
pateicoties tam, ka Zviedrijā ir atsaucīgi cilvēki, kuri Ĝoti labi runā angliski, nokĜuvām autoostā un devāmies uz lidostu. Diena bija 
vienkārši lieliska, salīdzinot, ka abās iepriekšējās dienās viss bija nomācies un mums tik Ĝoti gribējās palikt, bet atpakaĜceĜa biĜete 
jau somā mūs gaidīja. Bet kopīgie iespaidi bija tik spilgti un iedvesmojoši, tiešām izrāvāmies no ikdienas un ar jaunu sparu 
varējām atgriezties. Smaids, harmonija un Stokholma - lieliskas atmiĦas, neaizmirstami iespaidi, kas vēl joprojām mīt mūsos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ar sveicieniem, 
Agnese, Simona, Paula, Laila, Laura un Zane 

 
www.hospitalityclub.org un www.couchsurfing.org atrodi naktsmājas jebkurā pasaules vietā! 
 

PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS    

Kopš šā gada marta Alūksnē, O. Vācieša ielā 2a, darbojas ABJC Jauniešu centrs „TE-ELPA”, 
kur IKVIENS jaunietis var pavadīt savu brīvo laiku, spēlējot galda tenisu, novusu, 
badmintonu, dažādas galda spēles, lietojot internetu, zīmējot vai darot jebko citu sev 
interesantu, varbūt vienkārši dzerot tēju un tērzējot ar draugiem. 
 
Te-ELPA atvērta katru darbdienu no 14.00 līdz 19.00 (skolēnu brīvlaikā darba laiks tiks mainīts) 
29.05.2010. darba laiks: 11.00-17.00 

PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS  PAZIĥOJUMS 



 
 
Afiša 
 
29.04. ABJC zālē 15.00 ABJC novadpētniecības pulciĦa filmas „Alūksnes ielu stāsti” prezentācija 
 

06.05. ABJC zālē 14.00 konkursa „Veselības kokteilis” noslēguma pasākums. Uz nodarbībām par 
jauniešu savstarpējām attiecībām, atkarībām un veselīgu, kustīgu dzīvesveidu var pieteikties ikviens 
interesents. Kontaktpersona: Lolita Vanaga ABJC, tālr. 643 22402 
 
13.05. Alūksnes t/n 19.00 ABJC deju kolektīva un teātra pulciĦa koncerts „Kas ir tas?” 
 
15.05. Visā Latvijā Muzeju nakts, 19.00 pie Alūksnes Jaunās pils „Tīrs stils. Tīrs ritms.” 
 
29.05. Pilssalas estrādē 18.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
ieskaĦas koncerts „Iegriez vilciĦu” 
 
01.06. Malienas tautas namā 12.00 spēles un informācija par jauniešu aktivitātēm un 
iespējām kopā ar ABJC jauniešiem 
05.06. Alūksnes pilsētas Tautas nama pagalmā 16.00 klāt atkal jauniešu diena, šogad 
ar nosaukumu „4. CĒLIENS” – improvizācijas teātris, radošas un aktīvas darbnīcas, mini 
orientēšanās un, protams, mūzika dažādos veidos 
  
 
 
 

Sūti ar ī savu st āst āmo uz jauniesi.info@gmail.com 
 
 

Sūti ar ī savu st āst āmo uz jauniesi.info@gmail.com 
 
 

Sūti ar ī savu st āst āmo uz jauniesi.info@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaunieši.info.lv ziĦu lapa top LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītā projekta „jaunieši.info.lv” laikā. Projekts īstenots 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2009. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 


