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Nedaudz novēlots sveiciens 2011. gadā ar jaunieši.info.lv 
starpniecību!
Jaunajā gadā jaunas ziņas, tāpēc šajā ziņu lapā tikai 
neliels ieskats Labo darbu akcijā 2010 un iepazīšanās ar 
jauniem pasākumiem un projektiem. Tāpēc lasiet tālāk!

Ar sveicieniem,
Ilze no ABJC

Labo darbu akcijā 2010 padarīts...

2010. gada novembrī  un decembrī  A lūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC)  kopā ar sadarbības 
partner iem Alūksnes un Apes novadā aic inā ja darī t  labos darbus un stāst īt  par t iem, la i  vairotu 
pal īdzēšanas kultūru mūsu sabiedr ībā.  Iesaist ī t ies a ic inājām skolas,  jauniešu klubus,  domubiedrus,  
ģimenes. . .
Esam apkopojuš i mums iesūt ī to informāci ju,  un saskait īt i  va irāk kā 30 labie  darbi.  Akt īvas bi juš i novada 
skolu - L iepnas internātpamatskola,  Gauj ienas speciā lās  
internātpamatskolas,  Bejas,  Jaunannas un Mārkalnes pamatskolas –
skolēni,  piedalot ies sakopšanas ta lkās,  mājas darbos un sniega 
tī r ī šanā l īdzot vecajiem ci lvēkiem, rotā jot skolu svētk iem, sn iedzot  
koncertus  pagasta iedzīvotā j iem un Alūksnes pansionāta iemītn iekiem, 
kā ar ī  iepr iec inot iedz īvotā jus ar pašceptām piparkūkām, organizē jot 
labdar ības akc iju ar apģērbu un suņu bar ības vākšanu, vadot rotaļas 
pirmsskolas vecuma bērniem. Jauniešu k luba „The Others” da l ībn ieki  
pal īdzē juš i zupas v irtuvē, vēl c i t i  jaunieši  pal īdzējuši  ABJC spēļu 
vakarā,  vadot dažādas akt ivi tātes,  nogādājot  svētku sa ldumu pakas 
Alūksnē dz īvojoša jiem bērniem un jauniešiem ar  inva l id itāt i un vadot 
rotu darbnīcu jauniešu centrā.

Plašāka informāci ja at rodama www.abjc. lv un www.aluksne. lv sada ļā Jaunieši!

2011 - Eiropas brīvprātīgā darba gads

Lai  laba dar īšana apkārtē jiem nav t ikai  Z iemassvētku la ika pr iv i lēģi ja,  a icinām neapstāties un turpināt  
iesākto! Turklāt tam i r vēl v iens labs iemesls t ieši 2011. gadā, prot i,  E iropas brīvprāt īgā darba gads.  
Tas nozīmē, ka par  br īvprāt īgu labu darbu dar īšanu turpmākos 11 mēnešus būs dz irdams va irāk nekā 
parast i.

Brīvprātīgais darbs ir  iespēja dar īt  to,  kas pat īk,  kas sniedz gandarī jumu un labumu sabiedr ībai.  Bet,  
pirmkārt,  br īvprāt īgais darbs i r  labs veids kā reāl i  gūt jaunas prasmes un iemaņas,  kas t ik ļot i  
nep ieciešamas darba t i rgū. Ir iespējami dažādi brīvprāt īgā darba veidi :  1)darbs  organizāci jās ( ieguvumi  
– dal ība semināros,  iespēja īstenot  ide jas,  p ieredze komunikāci jā ar ci l vēkiem un organizēšanā, kontakt i  
un jauni  draugi ,  kas domā l īdzīgi);  2) dal ība pasākumu organizēšanā, kur iegūsi  jaunus,  akt īvus draugus,  



darba pieredzi,  iespēju bez maksas piedal ī t ies pasākumā utt. ;  3) darbs kompāni jās,  ko sauc ar ī  pa r  
praks i , tā  i r  iespēja i zmēģināt  savu nākotnes profes iju,  rast kontaktus darba v idē,  gūt  vērt īgu pieredz i;  
4) Eiropas Br īvprāt īgais darbs dod iespēju bez maksas dz īvot un strādāt ci tā va lst ī ,  mācīt ies va lodu, gūt  
iepaz īt  jaunus un interesantus c i lvēkus,  mācī t ies,  mācīt ies un strādāt.
Brīvprātīgais darbs - tas var būt izci ls ieraksts tavā CV!

Iepr iekšējā  z iņu lapā stās tī jām, kā A lūksnes jaunieš i ve idoja v ideo par  brīvprāt īgo darbu, iesaistoties 
biedr ības „Creat ivus” projektā.  Ga la rezultāts apskatāms http://vimeo.com/17862854 šeit!

Ieelpo Eiropu – Agathe

ABJC br īvprāt īgā Agathe jau gandr īz 5  mēnešus Eiropas br īvprāt īgā darba projekta „ Ieelpo Eiropu” 
ietvaros pavadī jusi  Latvi jā,  strādājot,  iepazīs tot c i lvēkus,  t rad īc i jas un sniega burvību. 

Agathe Jūs a ic ina ieskat ī t ies emuārā www.evsaluksne.blogspot .com ,  kur  viņa dalās ar  saviem 
iespaid iem, vērtē EBD un sevi  tajā.

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.

Radi drošu vidi pats ir konkurss jauniešiem

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar vairākām pašvaldības un valsts inst i tūci jām 
organizē konkursu 7.  – 9. klases jaunieš iem „Radi drošu vidi pats”,  kas r is ināsies no šā gada februāra  
l īdz maija be igām. Konkursa mērķis i r  padzi ļ ināt skolēnu zināšanas un veidot izpratni  par droš ības 
jautā jumiem ikd ienā un bīstamās si tuāci jās,  veic inot jauniešu savstarpējo sadarb ību un komandas darbu 
kopīga mērķa sasniegšanai .

Dal ība not iek komandās,  kā sastāvā 5 jaunieši .  Konkurss not iek 5 kārtās par  
dažādām tēmām: 1) ugunsdroš ības noteikumu pamatpras ības un r īc ība ārkārtas 
s ituāci jās;  2) pirmā pal īdzība – r ī cības secība negadī juma vietā,  ABC Shēma, dzīvībai  
bīs tama as iņošana, t raumas;  3) atkarības un atbi ld ības;  4) drošas sporta nodarbības 
– ikdienas akt ivi tātēs,  treniņos,  sacensībās; 5) izdzīvošanas pamatprasmes.

Katra kārta sākas ar  apmācībām (piedalās 1 pārs tāvis no komandas),  pēc tām 
komanda veic mājas uzdevumu. 27. mai jā  paredzētas noslēguma sacensības un 
apbalvošana.

Pieteikšanās l īdz 11. februārim ,  ABJC nogādājot pieteikuma anketu. Konkursa 
nol ikums atrodams www.abjc. lv un www.aluksne. lv sadaļā Jaunieš iem.

Mans Alūksnes novads – foto un video konkurss

Alūksnes novads ir  t ik daudzveidīgs,  īpašs un neatkārtojams – daba, arhi tektūra,  notikumi un ci l vēki. . .  
To i r  vērts  parādī t ar ī c it iem Latvi jā un pasaulē.

Tieš i  tāpēc Alūksnes novada pašvald ība un Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Izg l ī t ības 
pārvaldi  un Alūksnes tūr isma informāci jas  centru organizē foto un video konkursu „Mans A lūksnes 
novads”.  Tajā a ic inām pieda l īt ies jauniešus l īdz 30 gadu vecumam ar maksimums 10 fotogrāf i jām vai  
l īdz 3 minūšu garu video k l ipu,  kas attē lo Alūksnes novada ainavu, arhi tektūru,  not ikumus un ci lvēkus.
Fotogrāf i jas un v ideo vēr tēs žūr i ja.  30 labākās fotogrāf i jas būs redzamas izstādē, 3  labākie video kl ip i –
publicēti  www.aluksne. lv.  Veiksmīgākie  foto uzņēmumi t iks izmantot i  A lūksnes novada prezentāci jas 
mater iā lu izveidē.

Pieteikšanās l īdz 15. aprī l im .  Konkursa nol ikums atrodams www.abjc. lv un www.aluksne. lv.  


