
2012. gada decembris

Teju teju 2012. gads būs noslēdzies. Alūksnes pusē tas bijis bagāts ar jauniešu pasākumiem, iniciatīvām un
brīvprātīgo darbu. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) spilgtākais notikums šogad viennozīmīgi ir
Multifunkcionāla jaunatne iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana, kas nozīmē jaunu vidi un iedvesmu lieliem
darbiem. Galvenais neapmulstiet – ABJC atrodas „Pa GALMĀ”!  Šajā ziņu lapā, kas kādu laiku nav tapusi,

apkopojam vēl citus spilgtākos ABJC un Jūsu iesūtītos novada jauniešu notikumus!

Tavs ABJC

NO 2011. GADA
o Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 2”. ABJC līdz jūnija beigām darbojas Maike no Vācijas un

Andrea no Spānijas. Viņas vācu un spāņu valdoas nodarbības,  angļu valodas diskusiju klubiņu, ar vietējiem
jauniešiem uzņem filmu un dara citas interesantas lietas.

MARTS
o Starpkultūru diena Alūksnē un Ilzenē, kur pulcējas pārdesmit citvalstu Eiropas brīvprātīgie un vairāki desmiti

vietējo jauniešu, lai izzinātu cits cita kultūru, mācoties flamenko soļus, ceļot cilvēku torņus, zīmējot smiltīs utt.

APRĪLIS
o Tradicionālais „Zaķu skrējiens”, ko organizē ABJC jauniešu kubs „The Others”. Šogad rekordliels dalībnieku

skaits – vairāk kā 100.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina jau otro jauniešu video un foto konkursu „Mans Alūksnes novads”.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības

uzsākšanai Alūksnes novadā”. 2 gadu laikā atbalstu guvuši 6 jaunieši ar sveču liešanu, velonovietņu ražošanu,
ceļu projektēšanu, zirgu izjādēm u.c.

o ABJC izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Tā rezultātā tiek realizētas 2 jauniešu iniciatīvas Ilzenē
un Jaunannā.

o JŪNIJS
o Jauniešu nometne „Vasara – 180° azimutā” Zeltiņos pulcē 20 Alūksnes novada jauniešus, kuriem ir iespēja

apgūt orientēšanās sporta un cīņas mākslas pamatus, līdztekus iepazīstot sevi, attīstot saskarsmes un
attiecību veidošanas prasmes.

o JŪLIJS
o Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana. ABJC ieguvis jaunas, mājīgas telpas un

aprīkojumu. „Pa GALMĀ” var pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas spēles un izmantojot datorus, organizēt
savu interešu grupu tikšanās, apmeklēt radošnas un izglītojošas darbnīcas, šeit notiek arī interešu izglītības
pulciņi.

2012. gada decembris

Teju teju 2012. gads būs noslēdzies. Alūksnes pusē tas bijis bagāts ar jauniešu pasākumiem, iniciatīvām un
brīvprātīgo darbu. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) spilgtākais notikums šogad viennozīmīgi ir
Multifunkcionāla jaunatne iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana, kas nozīmē jaunu vidi un iedvesmu lieliem
darbiem. Galvenais neapmulstiet – ABJC atrodas „Pa GALMĀ”!  Šajā ziņu lapā, kas kādu laiku nav tapusi,

apkopojam vēl citus spilgtākos ABJC un Jūsu iesūtītos novada jauniešu notikumus!

Tavs ABJC

NO 2011. GADA
o Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 2”. ABJC līdz jūnija beigām darbojas Maike no Vācijas un

Andrea no Spānijas. Viņas vācu un spāņu valdoas nodarbības,  angļu valodas diskusiju klubiņu, ar vietējiem
jauniešiem uzņem filmu un dara citas interesantas lietas.

MARTS
o Starpkultūru diena Alūksnē un Ilzenē, kur pulcējas pārdesmit citvalstu Eiropas brīvprātīgie un vairāki desmiti

vietējo jauniešu, lai izzinātu cits cita kultūru, mācoties flamenko soļus, ceļot cilvēku torņus, zīmējot smiltīs utt.

APRĪLIS
o Tradicionālais „Zaķu skrējiens”, ko organizē ABJC jauniešu kubs „The Others”. Šogad rekordliels dalībnieku

skaits – vairāk kā 100.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina jau otro jauniešu video un foto konkursu „Mans Alūksnes novads”.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības

uzsākšanai Alūksnes novadā”. 2 gadu laikā atbalstu guvuši 6 jaunieši ar sveču liešanu, velonovietņu ražošanu,
ceļu projektēšanu, zirgu izjādēm u.c.

o ABJC izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Tā rezultātā tiek realizētas 2 jauniešu iniciatīvas Ilzenē
un Jaunannā.

o JŪNIJS
o Jauniešu nometne „Vasara – 180° azimutā” Zeltiņos pulcē 20 Alūksnes novada jauniešus, kuriem ir iespēja

apgūt orientēšanās sporta un cīņas mākslas pamatus, līdztekus iepazīstot sevi, attīstot saskarsmes un
attiecību veidošanas prasmes.

o JŪLIJS
o Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana. ABJC ieguvis jaunas, mājīgas telpas un

aprīkojumu. „Pa GALMĀ” var pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas spēles un izmantojot datorus, organizēt
savu interešu grupu tikšanās, apmeklēt radošnas un izglītojošas darbnīcas, šeit notiek arī interešu izglītības
pulciņi.

2012. gada decembris

Teju teju 2012. gads būs noslēdzies. Alūksnes pusē tas bijis bagāts ar jauniešu pasākumiem, iniciatīvām un
brīvprātīgo darbu. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) spilgtākais notikums šogad viennozīmīgi ir
Multifunkcionāla jaunatne iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana, kas nozīmē jaunu vidi un iedvesmu lieliem
darbiem. Galvenais neapmulstiet – ABJC atrodas „Pa GALMĀ”!  Šajā ziņu lapā, kas kādu laiku nav tapusi,

apkopojam vēl citus spilgtākos ABJC un Jūsu iesūtītos novada jauniešu notikumus!

Tavs ABJC

NO 2011. GADA
o Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 2”. ABJC līdz jūnija beigām darbojas Maike no Vācijas un

Andrea no Spānijas. Viņas vācu un spāņu valdoas nodarbības,  angļu valodas diskusiju klubiņu, ar vietējiem
jauniešiem uzņem filmu un dara citas interesantas lietas.

MARTS
o Starpkultūru diena Alūksnē un Ilzenē, kur pulcējas pārdesmit citvalstu Eiropas brīvprātīgie un vairāki desmiti

vietējo jauniešu, lai izzinātu cits cita kultūru, mācoties flamenko soļus, ceļot cilvēku torņus, zīmējot smiltīs utt.

APRĪLIS
o Tradicionālais „Zaķu skrējiens”, ko organizē ABJC jauniešu kubs „The Others”. Šogad rekordliels dalībnieku

skaits – vairāk kā 100.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina jau otro jauniešu video un foto konkursu „Mans Alūksnes novads”.
o Alūksnes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības

uzsākšanai Alūksnes novadā”. 2 gadu laikā atbalstu guvuši 6 jaunieši ar sveču liešanu, velonovietņu ražošanu,
ceļu projektēšanu, zirgu izjādēm u.c.

o ABJC izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Tā rezultātā tiek realizētas 2 jauniešu iniciatīvas Ilzenē
un Jaunannā.

o JŪNIJS
o Jauniešu nometne „Vasara – 180° azimutā” Zeltiņos pulcē 20 Alūksnes novada jauniešus, kuriem ir iespēja

apgūt orientēšanās sporta un cīņas mākslas pamatus, līdztekus iepazīstot sevi, attīstot saskarsmes un
attiecību veidošanas prasmes.

o JŪLIJS
o Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra „Pa GALMS” atklāšana. ABJC ieguvis jaunas, mājīgas telpas un

aprīkojumu. „Pa GALMĀ” var pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas spēles un izmantojot datorus, organizēt
savu interešu grupu tikšanās, apmeklēt radošnas un izglītojošas darbnīcas, šeit notiek arī interešu izglītības
pulciņi.



o Jauniešu iniciatīvas projekts „Sacensības par Ilzenes ceļojošo kausu minifutbolā” Ilzenē, kas tika organizēts
ar ABJC finansiālu atbalstu.

o Jauniešu iniciatīvas projekts „Radošās teātru dienas „Lomu karuselī” Jaunannā (arī ABJC finansiāls atbalsts)
pulcēja vairāk kā 55 jauniešus no Jaunannas, Alūksnes, Ilzenes un Strautiņu teātru grupām, lai kopīgi attīstītu
savu aktiermeistarību dažādās darbnīcās.

o Jaunannā sāk veidoties Jaunannas bērnu un jauniešu klubiņš, ko vadīt uzņēmusies jauniete Agnese Jansone.
Viņu tikšanās vieta – Jaunannas tautas nams.

o AUGUSTS
o Jauniešu muzikālais uzvedums „Vēlreiz vasaru piedzīvojot” Ilzenē, ko gatavo jaunie Ilzenieši.
o Muzikāls nakts pasākums „Atvadas no vasaras” MJIC „Pa GALMS” pagalmā. Jaunieši dziedāja, spēlēja, lasīja

dzeju, bet citi klausījās, dzēra tēju un ēda cepumus.

o SEPTEMBRIS
o ABJC  sāk darboties brīvprātīgā Carmen no Dominikānas Republikas. Viņa ik nedēļu jauniešiem (un ne tikai)

pasniedz spāņu valodas un Latīņamerikas deju nodarbības. Pievienoties var jebkurā laikā!
o Tiek atklāta foto izstāde „EVS – es varu saprast” par 5 vietējo jauniešu nesenajām gaitām Eiropas

Brīvprātīgajā darbā dažādās vietās un laika periodā Slovēnijā, Polijā un Rumānijā. Izstādi joprojām var skatīt
Administratīvās ēkas lielajā zālē!

o Jaunannas Tautas namā jaunieši pirmo reizi rīko spoku stāstu vakaru „Baiļu stunda”, ko apmeklē vietējie
bērni un jaunieši.

o OKTOBRIS
o Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 3”. ABJC darbu sāk Levan no Gruzijas. Viņš vada video

veidošanas nodarbības un angļu valodas sarunu klubu. Joprojām var pievienoties!
o Brīvprātīgo Brigāde ar Alūksnes novada skolēniem „pielaiko” skolotāja profesiju Alūksnes pirmsskolas

izglītības iestādē „Sprīdītis”.
o Skolēnu rudens brīvdienās 4 dienu garumā notiek jauniešu nometne „Pagalms”, kur 20 Alūksnes un Apes

novada jaunieši nopietni un nenopietni risina jautājumus par sarežģījumiem ģimenē un vienaudžu vidū, kā arī
tiekas ar franču jauniešiem, kas piedalās jauniešu apmaiņas projektā kopīgā spēļu, franču kultūras vakarā un
helovīnu ballītē.

o Jauniešu apmaiņas projekts „TOGETHER!”. 10 Alūksnes, 9 franču jaunieši un 4 līderi nedēļas laikā caur
spēlēm, diskusijām un praktiskām nodarbībām iepazina tādās tēmas kā stereotipi un diskriminācija, jauniešu
bezdarbs, Eiropas pilsonība un aktīvs dzīvesveids.

NOVEMBRIS
o Jaunannas bērnu un jauniešu klubiņš Labo darbu nedēļas laikā apciemo vietējos pensionētos cilvēkus ar

pašgatavotu cienastu.
o Otrais Alūksnes novada jauniešu forums „Jauniešos ir spēks!”. Tajā vairāk kā 70 dalībnieku. Rezultātā 5 ļoti

foršas un realizēšanas vērtas idejas, kā arī smaidīgi, mazliet noguruši, bet iedvesmoti jaunieši.
o Jauniešu foto un video konkursa „Mans Alūksnes novads” izstādes atklāšana un autoru apbalvošana. Darbus

iesnieguši 7 autori, galveno balvu iegūst Paula Zariņa. Bildes patiesi parāda īpašo jauniešu skatījumu uz
novadu. Kā bonuss visiem dalībniekiem naudas balvas. Svaigi un krāsaini izstādi iekārtojusi vietējā jauniete
Dita Zariņa. Izstāde joprojām apskatāma Administratīvās ēkas vestibilā!

o Izaicinājums „Pagātnes spēles” Alūksnes un Apes novada jauniešiem. Iespēja Latvijas vēstures posmus no
1918. gada līdz mūsdienām iepazīt darbībā – skrienot, meklējot, lasot un runājot ar cilvēkiem.



o DECEMBRIS
o Alūksnes un Apes novada fonda brīvprātīgie jaunieši palīdz organizēt un strādā labdarības pasākumā „Ānsim

Veclaicenē”.
o Biedrības „Astes un ūsas” brīvprātīgo jauniešu komanda paplašinās un veiksmīgi darbojas. Gada nogalē viņi

iegūst titulu „Brīvprātīgo magnētu 2012” Vidzemes reģionā, bet par „Brīvprātīgo balsts 2012” – Elīna Dambe,
komandas „Astes un ūsas” iedvesmotāja.

o Alūksnes un Apes novada skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji ciemojas Madonā, kur iepazīstas ar Madonas novada
jauniešu domi, Madonas Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes darbu, Multifunkcionālo jauniešu centru „Kubs” un
gūst jaunas idejas savam turpmākajam darbam.

o ABJC jaunieši cītīgi cep piparkūkas, ar ko cienā pilsētas egles iedegšanas pasākuma apmeklētājus un viņu
labvēļus, atbalstītājus un sadarbības partnerus.

Atmini notikumus, kas redzami bildēs! Atbildes līdz 18.decembrim gaidām uz e-

pastu jauniesi.info@gmail.com

ABJC un vairāk par šiem notikumiem meklē
www.abjc.lv www.draugiem.lv/abjc Twitter
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