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Septembris klāt, līdz ar to jaunā mācību un darba sezona. 
Bet arī vasara Alūksnes Bērnu un jauniešu centram bijusi 
dikti  ražīga  ar  jauniešu  aktivitātēm  un  interesantām 
lietām. Par to arī jaunieši.info.lv trešajā ziņu lapā.

Ar sveicieniem,
Ilze no ABJC

Alūksnes jauniešu diena „4.CĒLIENS”

Agita Auziņa, “Alūksnes Ziņas”

5.  jūni jā  skvērā  pie  Alūksnes  tautas  nama  izskanēja  jau  ceturtā  Alūksnes  Jauniešu  diena 
"4.CĒLIENS".  Šoreiz  jaunieš i  ne  vien  varēja  skat ī t  pr iekšnesumus,  bet 
ar ī  paš i  daudz vairāk iesaist ī t ies akt iv i tātēs.

Jauniešu  diena  iesākās  ar  atk lāšanas  koncertu.  Tur  savu 
māksl in iecisko  sniegumu  rādī ja  Alūksnes  bērnu  un  jauniešu  centra 
teātra  pulc iņa  dal ībnieki ,  Ritma  un  Mākslas  studi jas  jaunieš i ,  deju 
grupas  "Kela"  meitenes.  L ie lāko  smieklu  vētru  izrais ī ja  teātra  sporta 
paraugdemonstrējumi,  s i tuāci jas  improvizēja  ne  vien  teātra  sporta 
apmācīt ie  jaunieš i ,  bet  ar ī  skat ī tāj i .  Diena  turpinājās  ar  radošajām 
darbnīcām  –  pēr ļu  rotu  gatavošanu,  deju  soļu  apgūšanu,  šķērš ļu  jos lu 
pārvarēšanu,  fotografēšanos  atrakt īvos  tērpos  un  smieklu  apvaldīšanu 
"Cieto  seju"  te l t ī .  Līdztekus  nor is inājās  ar ī  minior ientēšanās  (objektu 
atrašanu  tuvējā  apkārtnē).  Dienas  noslēgumā  koncertu  sniedza  grupa 
"GBN" ("Grupa Bez Nosaukuma"),  "Ourbreed",  kā ar ī  Elv i js  no Gulbenes, 
kurš  br īvā  improvizāci jā  spēlēja  ģitāru.  Akt īv i  iesaistot ies  v isās 
akt iv i tātēs,  varēja  t ikt  ar ī  pie  vērt īgām  balvām  –  dāvanu  kartes  sporta 
preču  veikalā.  No  apmēram  40  akt īvākaj iem  dāvanas  saņēma  25 
jaunieš i ,  tr īs  visakt īvākie  bi ja  L īga  Salaka,  Pēter is  Ausējs  un  Kr ist iāns 
Muhametovs.

Alūksniete  El īna  stāsta,  ka  v issaistošākā  l ikās  t ieš i  teātra 
improvizāci ja.  "Jauniešu  dienas  neapšaubāmi  i r  vajadzīgas,  man  pat 
l iekas,  ka  tās  varētu  notikt  biežāk.  Piemēram,  vasaras  laikā  re iz i 
mēnesī .  Tā  i r  iespēja  sanākt  v is iem kopā  un  dar ī t  interesantas  l ietas,"  uzsver  meitene.  Andra  un  Kr ista 
viennozīmīgi  te ic,  ka  Alūksnes  jaunieš i  i r  akt īv i  un  labprāt  iesaistās  jebkurās  akt iv i tātēs.  Ar ī  vecāki  par 
jauniešu  akt iv i tātēm  izsakās  atzin īgi .  Alūksniete  Inga  atk lāj ,  ka  interesants  bi ja  gan  jauniešu  koncerts, 
gan  radošās  darbnīcas.  "Jauniešu  diena  -  tā  i r  iespēja  apgūt  un  uzzināt  ko  jaunu,"  pauž  v iņa.  L iene 
Kandele  un  I lze  Zvejniece,  kas  Jauniešu  dienas  organizēšanā  iesaist ī jās  jau  otro  gadu,  atzina,  ka 
pasākuma  apmeklētāj i  i r  mainī juš ies.  "Šoreiz  i r  c i tas  sejas  un  tas  pr iecē,  jo  spējam  ie interesēt  arv ien 
jaunus  jauniešus,"  pauž  meitenes.  Uz  jautājumu,  vai  ar ī  nākamajā  gadā  sagaidīs im  Jauniešu  dienu, 
meitenes  pagaidām  nevar  atbi ldēt.  "Ja  v ien  būs  atsaucība  un  ieinteresētība  iesaist ī t ies  organizēšanā  no 
pašiem jaunieš iem, tad viss notiks," norāda abas jaunietes.



„Vasaras skola” – komunikācija, komunikācija...

Jūni ja  vidū  no  14.-18.  jūni jam,  kad  l ie lākoties  mācību  gads  jau 
beidzies,  18  Alūksnes  un  Apes  novada  jaunieš i  piedal ī jās  c i tā  skolā  – 
Vasaras  skolā.  Komunikāci jas  iemaņu pi lnveidošanas  treniņu “Vasaras  skola” 
Zelt iņos  organizēja  ABJC,  uzaic inot  trener i  Ni lu  Kl intu  ar  pal īgu  Romualdu 
Skvirecki  no āra dzīves apmācības centra  “Pelēkais  Vi lks”.  Iespēja piedal ī t ies 
apmācībā  t ika  dota  abu  novadu  skolēnu  l īdzpārvalžu  pārstāvj iem,  kā  ar ī 
akt īv iem  jaunieš iem  no  jauniešu  centra,  in ic iat īvu  grupām  un  dažādu 
projektu dal ībniekiem.

Tās  bi ja  vairākas  emoci ju  piesāt inātas 
dienas  ar  dažādiem komandas  veidošanas  un 
saskarsmes  uzdevumiem,  kas  dal ībniekos 
ros ināja  pārdomas  par  sevi ,  savu  r īc ību, 
darbu  grupā  un  komandas  biedr iem. 
Uzdevumi  veikšana  ros ināja  dal ībniekus 
uzstādīt  mērķus  un  plānot  darbības, 
uzt icēt ies  v ienam  otram,  neklusēt  un  izte ikt 
savu  viedokl i ,  kopīgi  izstrādājot  darbības  plānus  un  pēcāk  vērtējot 
padarī to,  mudināt  nepadoties  nogurumam  un  bezpal īdzībai ,  bet  turpināt 
iesāktos  uzdevumus,  la i  kopīgi  tos  paveiktu.  Ja  pirmajā  dienā  jaunieš i 

r īkojās  diezgan  spontāni ,  „uz  dul lo ’  izvēlot ies,  piemēram,  laiku  un  izmēģinājumus  uzdevuma  veikšanai , 
tad  jau  pēdējās  dienās  bi ja  vērojama  daudz  izsvērtāka  r īc ība,  tā  te ikt  -  no  pieredzes!  Nedēļas  beigās 
jaunieš i  bi ja paties i  vienoti ,  ieguvuši  jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi .

Lūk,  dalībnieku  atbildes  uz  jautājumu  „Ko  esmu  ieguvis  apmācība?”:  Esmu  sācis  
„dziļāk”  domāt;  Katrs  cilvēks  grupā  kaut  ko  var  dot,  ir  t ikai  jāprot  to  saskatīt;  Esmu 
sapratusi,  cik svarīgi ir saprast  vienam otru un ka apkārtējiem var uzticēties!
Tā  kā  pirmās  eksperimentālās  apmācības  i r  izdevušās,  ar ī  turpmāk  ABJC  plāno  organizēt  l īdzīgas 
akt iv i tātes.

Jaunieši no Latvijas, Gruzijas, Armēnijas un Rumānijas „Šķērso robežu” 

Alūksnē no 4.  – 11. augustam bi ja sastopami  jaunieš i  no Gruzi jas,  Armēni jas un 
Rumānijas,  kas  kopā  ar  jaunieš iem  Annamari ju,  Evi ju,  I lz i ,  Zani ,  Sandi ju,  Jāni 
un  Raiv i  no  Alūksnes  novada  piedal ī jās  apmaiņas  projektā  „Šķērso  robežu”.  25 
dal ībnieki  7  dienu  laikā  iepazina  v iens  otru,  Alūksni  un  tās  c i lvēkus,  katras 
valsts  tradic ionālo  v irtuvi  sv in īgajās  vakar iņās,  dziesmas  un  dejas,  pieņēma 
izaic inājumu  piedal ī t ies  ekspedīc i jā  pa  Alūksnes  apkārtni ,  la i  pārbaudītu  savu 
iztur ību  un  pi lnveidotu  prasmi  or ientēt ies  kartē  un  nezināmā  apvidū,  iepazinās 
ar  c i lvēkt ies ību  vēstur i  un  diskutēja  par  pozit īvo,  negatīvo,  kopīgo  un  atšķir īgo 
c i lvēkt ies ību  jomā,  pārvarēja  savas  iekšējās  robežas,  la i  indiv iduāl i  un  kopā 

t iktu  galā  ar  piedzīvojumu parka  „Tarzāns ’  šķērš ļ iem.  Vairākas  dienas  4  grupās  nopietns  darbs  ri tēja  pie 
foto  stāstu  veidošanas  par  4  tē l iem,  kas  sastopami  katrā  sabiedr ība, 
bet  netiek  pieņemti  no  apkārtējo  puses.  Tādā  veidā  dal ībnieki 
mēģināja  iejust ies  šo  c i lvēku  ādā,  la i  saprastu,  ko  pats  c i lvēks  domā 
par  sevi  un  kā  skatās  uz  pasaul i .  V iena  grupa  izspēlēja  2  iespējamos 
dzīves  scenāri jus,  c i tas  grupas  veidoja  „ laimīgo  beigu”  stāstus,  bet 
vēl  v iena  –  dzīv i  un  domas  atspoguļoja  mī lest ības  vēstuļu  veidā. 
Noslēgumā  ABJC  notika  projekta  un  stāstu  prezentāci ja  ar  domes 
deputātu un interesentu piedal īšanos.

Pavisam  dr īz  v isus  jauniešu  veidotos  stāstus  varēs  noskatī t ies 
internetā,  sai tes atrodot  mājas lapā www.abjc. lv  ,  sadaļā PROJEKTI.

Projektu  „Šķērso  robežu”  real izē  Alūksnes  Bērnu  un  jauniešu 
centrs  ar  ES  programmas  „Jaunatne  darbībā”  piešķirto  f inansējumu 
apakšprogrammā 3.1.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

http://www.abjc.lv/


Alūksnes jaunieši projektā „ECO-POWER”
Grupas līdere Uva Grencione

Laikā,  kad  vasaras  br īv laiks  jau  teju  beidzies,  7  jaunieš i  no  Alūksnes  –  L inda  Arāja,  Unda 
Leimane,  Haralds  Ulass,  Klāvs Bērziņš,  Andris  Junkurs,  Rihards  Salaks  un Uva Grencione -  bi ja  apmaiņas 
projektā  ’ ’Eco-Power’ ’  Pol i jā,  Zakopanē,  kur  kopā  ar  vēl  4  valstu  (Maltas,  Itāl i jas,  Lietuvas  un  Pol i jas) 
pārstāvj iem ar radošu metožu pal īdzību diskutēja par ekoloģi ju  un vesel īgu dzīvesveidu.

Vairākas  dienas  jaunieš i  darbojās  radošajās  darbnīcās,  kurās  veidoja  plakātus,  video  f i lmiņas  un 
prezentāci jas  mater iālus  par  to,  ko  katrs  indiv iduāl i  var  dar ī t  ekoloģi jas  labā.  Šajos  uzdevumos  jaunieš i 

parādī ja  savas  inovatīvās  idejas  šo  problēmu  ris ināšanā,  sākot  ar 
vairākuma  atzī tām  biznesa  idejām  (Tās  lai  pal iek  projektā  vai  la i  tās 
real izē  to  autor i    )  un  beidzot  ar  aizraujoš iem  video  kl ip iem,  kurus, 
iespējams, dr īz  v is i  varēs aplūkot youtube.com.

Dal ībnieki  piedal ī jās  or ientēšanās  sacensībās  projekta  ietvaros, 
kuru  laikā  iepazinās  ar  Pol i jas  un  Zakopanes 
kultūrvēstur i ,  kā  ar ī  pievarēja  v ienu  no  Pol i jas 
Tatru  v irsotnēm, kas bi ja  1,3km augsta.  Tas nebi ja 
ļot i  v ienkārš i ,  taču  tas  noteikt i  bi ja  šo pūļu vērts  – 
atrast  sevī  spēku,  la i  v i rsotnē  varētu  vērot  Pol i jas 
tuvākās  pi lsēt iņas  un  ciemus  no  augšas. 

Kul inār i jas  nodarbībā  5  komandas,  kuru  sastāvā  bi ja  atšķir īgu  valstu  pārstāvj i , 
gatavoja vesel īgus ēdienus. Vienoties par kopīga ēdiena pagatavošanu, nemaz nebi ja t ik v iegl i ,  kā varētu 
šķist,  jo  komandā  bi ja  apvienoti  dal ībnieki  ar  dažādām  ēšanas  kultūrām.  Piemēram,  i tāļ i  un  malt ieši 
br īnī jās,  ka mēs biezpienu sajaucam ar jogurtu un ēdam bebra gaļu.

Ko  Linda,  Unda,  Rihards,  Klāvs,  Haralds  un  Andris  grib  atgādināt  cit iem?  Neatsakies  no 
iespējas  piedal ī t ies  apmaiņas  projektā!  Tic iet  mums  –  tas  i r  v iens  no  jūsu  dzīves  v isskaistākaj iem 
piedzīvojumiem! 

„NEFORMĀLI” 

No 2.  augusta ABJC sadarbībā ar  Alūksnes novada pašvaldību uzsāka četrus mēnešus i lga projekta 
„NEFORMĀLI”  īstenošanu.  Šajā  projektā  paredzēts  turpināt  jau  iepr iekš  projekta  „ jaunieš i . info. lv”  la ikā 
iesāktos  darbus  -  nodrošināt  jauniešu  informāci jas  punkta  un  bezmaksas  konsultāci ju  par  projekt iem un 
br īvprāt īgo  darbu  pieejamību,  informāci jas  sniegšanu  pa  e  -  pastu,  z iņu  lapas  „ jaunieši . info. lv” 
sagatavošanu.  Projektā  „NEFORMĀLI”  īpaša  uzmanība  t iks  pievērsta  neformālās  izgl ī t ības  atpazīstamības 
veic ināšanai ,  tādēļ  paredzēts  organizēt  vairākas  t ikšanās  un pasākumi  pagastos  un skolās,  la i  skolotājus 
un  skolēnus  iepazīst inātu  ar  neformālās  izgl ī t ības  būtību  un  metodēm,  bet  skolēnu  br īvdienās  notiks 
apmācības ar šajā jomā pieredzējušu treneri .

Pirmās 2 tikšanās notiks 11. septembrī  Pededzes tautas namā un 12. augustā Ilzenes kultūras 
un sporta  centrā  „Dalies”,  kur  sadarbībā  ar  Alūksnes  NVO atbalsta  centra  Eiropas  Brīvprātīgā 
darba  projekta  „From  Method  to  Effect”  12  brīvprātīgajiem  no  Beļģijas  tiks  organizētas 
aktivitātes.

Projekts  „NEFORMĀLI”  t ika  iesniegts  Izgl ī t ības  un  zinātnes  ministr i jas  (IZM)  izs ludinātajā 
konkursā  „Atbalsts  jauniešu  centru  darbības  nodrošināšanai  pašvaldībās,  att īstot  jaunatnes  informāci jas 
punktu  pieejamību”.  Tas  i r  jau  trešais  projekts  divu  gadu  laikā,  kas  guvis  ministr i jas  atbalstu  un 
real izēts  Alūksnes novadā.  
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Jauniešu centrs Te-ELPA (O.Vācieša 2a, Alūksnē) darbu atsāk 1. septembrī un turpmāk 
darbosies katru darba dienu

14:00 – 19:00
skolēnu br īvdienās darba laiks var t ikt  mainīts
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Jaunatnes politikas valsts programmas 2010. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


