
 

 

 

 

 

 

 

 

Sveiciens visiem, krāsaini - radošajā pavasarī! Klāt nu jau ir maijs, 

kad Alūksnes Bērnu un jauniešu centra kolektīvs vēlas Tevi sveikt ar 

veiksmīgi aizvadītu mācību gadu, tāpēc tagad tik uz priekšu un vēlam visiem 

skolēniem un skolotājiem izturību, radošu pieeju, optimismu un možu garu, 

2011./2012. mācību gadu noslēdzot!  

Esi sveicināts jauniešu info lapas draugu lokā, lai kopīgi dalītos 

pieredzē, kavētos atmiņās par paveikto un kopīgi izvērtētu savu darbu!  

Ar pavasarīgiem sveicieniem, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra kolektīvs 

2012.gada maijā

 

Šoreiz varēsi izlasīt: 

1. Alūksnes novada fotogrāfiju un videoklipu konkursa  „Mans Alūksnes novads”;  

2. Projektu konkurss „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”;  

3. Alūksnes un Apes novada skolu 2011./2012. mācību gada labākie notikumi;  

4. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vasaras piedāvājums;  

 

 

Foto un video konkurss „Mans Alūksnes novads” 

 

Ja esi jaunietis vecumā līdz 30 gadiem, tad tā ir Tava iespēja piedalīties Alūksnes novada pašvaldības 

rīkotajā foto un video konkursā „Mans Alūksnes novads”, kura mērķis ir veicināt jauniešu interesi par foto 

un video mākslu kā labu brīvā laika pavadīšanas veidu, līdz ar to saņemt un izvēlēties mākslinieciski 

kvalitatīvas fotogrāfijas un videoklipus, kas no jauniešu skatupunkta raksturo Alūksnes novadu, dažādu 

pašvaldības prezentācijas materiālu veidošanai un fotoizstādei.  

Ar sīkāku informāciju iepazīsties nolikumā www.abjc.lv un neskaidrību gadījumā zvani 29190552 

vai raksti abjc@aluksne.lv!  

 

Projektu konkurss 

„Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” 

 

Ja esi jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem un Tevi interesē savas komercdarbības uzsākšana 

Alūksnes novadā, tad izmanto iespēju, jo Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi projektu konkursu 

„Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”, kura mērķis ir 

veicināt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava 

biznesa veidošanai.  

Ar sīkāku informāciju iepazīsties nolikumā www.abjc.lv un neskaidrību gadījumā vērsties pie 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas Aritas Prižavoites, 

telefoni 64381475, 26668502, e-pasts: arita@aluksne.lv. 

 

http://www.abjc.lv/
mailto:abjc@aluksne.lv
http://www.abjc.lv/


Alūksnes un Apes novada skolas dalās pieredzē! 
Daudz ir runāts par jauniešu iesaistīšanos un neiesaistīšanos dažādās skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Bet mēs 

uzskatām, ka viss sākas tieši skolās, tāpēc piedāvājam ieskatīties dažu skolu labāko aktivitāšu norisēs! Ceram, ka tas būs labs 

informācijas avots jaunu tradīciju uzsākšanai, jo labas pieredzes nekad nevar būt par daudz!  

Strautiņu pamatskolā 

Alūksnes un Apes novadu ceļojošais skolu konkurss  

“Matemātika – Zinātņu karaliene” 

Šogad radās iespēja izveidot mūsu skolā nebijušu pasākumu – Alūksnes un Apes novadu ceļojošais 

skolu konkurss “Matemātika – Zinātņu karaliene”, kurš novadā norisinājās jau trešo reizi.  

Konkursā piedalījās astoņas novada skolu komandas – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Jaunlaicenes 

pamatskola, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Mārkalnes pamatskola, Bejas pamatskola, Liepnas 

vidusskola, Ilzenes pamatskola un Ziemeru pamatskola.  

Konkurss iesākās ar direktores Ingrīdas Pedeces uzrunu. Tālāk sekoja teatrāls ievads, kurā darbojās 

Šerloks Holms, doktors Vatsons, kā arī no pagājušā gada – Ercena un Kārava dāmas. Konkursa tēma bija par 

aģentiem, kuriem jāpārvar dāmu karaļa mokošā krīze. Skolu komandas jeb aģenti, kuriem jāuzvar krīze, sevi 

bija jāprezentē, prezentācijās iekļaujot runu par matemātikas nozīmi ikdienas dzīvē. Ļoti atraktīva 

prezentācija izdevās Bejas pamatskolai, bet par matemātiku ļoti tēlainā valodā pastāstīt izdevās Veclaicenes 

komandai. Konkursa laikā komandām bija jāpilda dažādi uzdevumi saistībā ar krīzi - jāaprēķina ģimenes 

komunālos izdevumus, jāatrisina dārzkopības jautājumus, utt. Tad notika lielā spēle – „Matemātika – 

zinātņu karaliene”. Komandu skolotāji bija kauliņi, kas pārvietojās pa spēles laukumiem pēc metamā kauliņa 

uzmestā skaitļa lieluma. Skolēnu komandām bija jāatbild uz jautājumiem par dabu, vēsturi, sportu, kā arī 

jāmin mīklas un jātiek galā ar āķīgiem un mazāk āķīgiem uzdevumiem. 

Atbildot uz attiecīgās tēmas jautājumu, komandai tika piešķirta 

attiecīgās krāsas kartiņa. Kad atbildēja uz kādas tēmas jautājumu, 

komanda saņēma attiecīgas krāsas kartiņu. Lai atbildētu uz noslēguma 

jeb „Kroņa jautājumu”, bija jāsakrāj visas krāsas kartiņas.  

Noslēgumā tika apbalvoti labākie uzdevumu pildītāji, spēles 

spēlētāji un prezentāciju rādītāji. Šogad kopvērtējumā uzvaras laurus 

plūca – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda. Tāpēc ar prieku 

varam paziņot, ka nākamgad tieksimies Apē!  

 

Nakts tusiņš Bejas pamatskolā 

Jebkura skolēna sapnis ir redzēt kā skola izskatās naktī. Tāpēc Bejas pamatskola jau četrus gadus pēc 

kārtas rīko nakts tusiņu, katru reizi izvēloties kādu tematiku.  Pirmajā gadā – “Saldies 80-tie”, otrajā – 

“Sarkanais paklājs”, trešajā – “Atgriezšanās bērnībā” un šī gada tēma – “Lieldienas Havajās”.  

Lieldienu laikā – Lieldienu tematika, bet neiztikt arī bez kādas rozīnītes! Tieši tāpēc šīs Lieldienas 

tiks svinētas Havajās. Lai viss nebūtu tik vienkārši, katram naksts tusiņa dalībniekam būs jāiejūtas kāda 

profesijas pārstāvja lomā un vakara gaitā jānodemonstrē, kā šīs profesijas pārstāvis svin Lieldienas Havajās. 

Pasākums tiks atklāts prezentējot savu izvēlēto profesiju. Vēlāk dosimies ārā pie ugunskura, lai 

sajustu kopības sajūtu – cepsim zefīrus un nodosimies interesantām sarunām, kā arī piedalīsimies iepriekš 

sagatavotās spēlēs. Neviena vakara ekspedīcija nevar sākties bez kopīgas vakariņošanas. Šogad vakariņās 

visi kopīgiem spēkiem cepsim dažādas picas – visu dalībnieku gaumēm! Pēc vakariņām – ekspedīcija! Tās 

laikā orientēsimies, vadoties pēc izsniegtajām kartēm, mācīsimies 

sadarboties komandā, veicot dažādus uzdevumus. Atgriežoties skolā,katrs 

iekārtosies sev tīkamākajā vietā, bet pirms dosimies pie miera, kopīgi 

noskatīsimies kādu filmu, malkojot tēju. Tā kā šis pasākums mūsu skolā 

vēl tikai norisināsies, nevaram dalīties ar gūtajiem iespaidiem, bet naksts 

tusiņš vienmēr bijis gaidītākais un apmeklētākais skolas pasākums. Tāpēc 

vēliet mums veiksmi! Lai izdodas! 



“Saturieties zēni un meitenes” Liepnas internātpamatskolā 

“Saturierties zēni un meitenes” ir konkurss, kurš mūsu skolā notiek jau trešo gadu un ir ļoti iecienīts. 

Pasākumā piedalās skolēni no 5.-9.klasei. Pasākumu rīko skolotāji, kuri sagatavo dažādus uzdevumus, tiem 

izdomājot jautrus un interesantus nosaukumus, lai neviens nevarētu atšifrēt, kas zem tiem ir paslēpts, 

piemēram, “Šurpu turpu” (virves vilkšna), “Klaburčūskas savaldīšana” (kaklasaites sasiešana), “Pastum, 

pastum, pietupies” (gaiļu cīņas), u.c., tāpēc gadās, ka zēniem ir jālako nagi, bet meitenēm ir jāprot iesist 

naglas. Ikviens uzdevums, ko izdomājuši mūsu skolotāji ir interesants un savā ziņā neparasts. 

Visus dalībniekus sadala jauktās komandās. Katrs skolēns var 

piedalīties vienā vai divos uzdevumos. Pēdējais uzdevums ir visai 

komandai kopīgi jāpaveic. Noslēgumā skolotāju žūrija saskaita 

punktus un komandas tiek apbalvotas.  

Skolēni šo jautro un interesanto pasākumu gaida ar 

nepacietību un ikviens vēlas piedalīties un parādīt savas prasmes. Pēc 

pasākuma visi ir pilni pozitīvas enerģijas. Paldies skolotājiem par šo 

pasākumu, kas ir kļuvis par mūsu skolas tradīciju! 

Pededzes pamatskolā – Helovīni.  

31. oktobrī visa pasaule svin visiem zināmus svētkus - Helovīnus jeb visu Svēto dienu, kuras laikā 

bērni pārģērbjas dažādos tērpos, maskās un, lūdzot saldumus, staigā pa majām. Arī mūsu skolēni nolēma 

nosvinēt šos svētkus. Par godu Helovīniem tika sarīkots pasākums, kura laikā skolēniem bija jāsagatavo 

tērpi un maskas, tika spēlētas spēles un bija iespēja nakšņot skolā.  

Tērpi bija ļoti oriģināli un skaisti. Vienādu tērpu nebija! Katrs pasākuma dalībnieks prezentēja savu 

tērpu, pastāstot kādu stāstu vai aprakstot to. Tērpu dažādība bija liela – dzīvnieki, paranormālas parādības, 

kā piemēram, spoki, labie gari, vēsturiskas personas, utt. Skolēni spēlēja dažādas spēles, kurās iesaistījās arī 

skolotāji. Spēles bija ļoti dažādas. Skolēniem ļoti iepatīkas tā sauktās "paslēpes", kuru laikā skolēni slēpās 

pa visu skolu un meklēja viens otru.  Pēc spēlēm, kopīgi izvēlējāmies filmas, ko skatījāmies, gan komēdijas, 

gan šausmu filmas. Visas nakts garumā skolēni aktīvi darbojās, piemēram, 

dejoja, sportoja, tāpēc gandrīz neviens negulēja, vien retu reizi aizgāja 

nosnausties. Pasākuma beigās skolēniem tika iedota liela lapa uz kuras bija 

jāsaraksta, kas viņiem patika vai nepatika šinī pasākumā. Varēja izlasīt ļoti 

daudz ka pozitīvu atsauksmju, savukārt negatīvā bija ļoti maz. No rīta 

skolēni pārgērbās, pabrokastoja un devās uz autoostu, lai brauktu uz 

mājām.Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par šādu pasākumu un jau tagad 

gaida nākamo gadu, lai rīkotu ko līdzīgu atkal.  

Liepnas vidusskolā – Dzimtās valodas dienas  

Viens no pēdējiem pasākumiem skolā bija Dzimtās valodas dienas ietvaros latviešu valodas un 

literatūras skolotāju I.Brices un S.Bordānes organizētais pasākums 8.-12.klašu skolēniem „Valoda-cilvēka 

greznums un bagātība”.  

Skolēniem tika atgādināti referenduma rezultāti, Valodas likuma būtība un svarīgākie šī likuma 

panti. 9.klases skolēni bija sagatavojuši aforismus par valodu, bet 12.klases skolēni  prezentēja savus 

aforismus par valodas bagātību un krāsainību. Strādājot grupās, uzdevums bija izdomāt, ko par latviešu 

valodu stāstīt skolēniem, kuri atbrauktu uz Liepnas pamatskolu apmaiņas 

programmā.  Pasākuma turpinājumā tika parādīta filmas „Viņš, viņa, 

valodiņa” epizode, kurā vērojām cittautiešu attieksmi pret latviešu valodu 

un nepieciešamību to apgūt. Mūzikas skolotājs M.Balodis kopā ar 

5.klases skolniecēm  D.Kazimirjonoku un L.Sniedzāni, kā arī 6.klases 

skolnieci I.Krukovska  bija sagatavojuši priekšnesumus un dziedāja 

latviešu tautas dziesmu „Teici, teici, valodiņa”, bet pasākuma izskaņā – 

A.Virgas dziesmu „Dzimtā valoda”.  



Jaunannas pamatskolā – ikgadējā nakšņošana 

Jaunannas pamatskolā par tradīciju ir izveidojusies ikgadējā nakšņošana skolā, kurā piedalās visi 

bērni no 7. līdz 9. klasei un skolēnu pašpārvalde. Nakšņošana notiek divas reizes mācību gada laikā – rudens 

brīvdienās un pavasara brīvdienās.   

           Mūsu nakšņošana sākas ar to, ka iekārtojamies skolas zāles ērtākajā daļā, uzstādām ekrānu, aparatūru. 

Filmas ir visdažādākā žanra, sākot no šausmu filmām, beidzot ar multfilmām. Protams, kad visi ir 

iekārtojušies, mēs skatāmies filmas, dzeram tēju vai ēdam līdzpaņemto pārtiku. Kad filma ir beigusies, mēs 

spēlējam spēles:  pārģērbšanos, sumo cīņas. Kad visi pagurst spēlējot šīs spēles, dodamies uzēst ko sātīgu. 

Visbiežāk tās ir ātri pagatavojamās zupiņas vai kartupeļu biezenis. Kad atkal esam iestiprinājušies, dodamies 

spēlēt paslēpes tumsā. Zēni, protams, baida meitenes un meitenes 

spiegdamas metas prom. Bet tik un tā ir interesanti spēlēt. Ja nu 

kādam ir pārāk lielas bailes spēlēt šīs īpašās paslēpes, viņš var 

palikt zālē un skatīties filmas. Kad visi ir beiguši spēlēt paslēpes, 

dziedam karaoki. Protams, dzeram tēju vai kafiju, lai neaizmigtu. 

Ja nu kāds aizmieg, tad tas tiek apzīmēts ar marķieriem. Tie kuri 

māk spēlēt novusu, rīko čempionātu, lai uzzinātu, kurš ir 

vislabākais novusa spēlētājs. 

           Šādi spēlējot spēles visu nakti, sākam pagurt, un uz rīta pusi mēs atkal skatāmies filmas.  Un tā, līdz 

pienāk laiks visu sakopt un doties mājās gulēt.                                                                      
 

Internets- tā nav spēle, tā ir tava izvēle. 

Ziemeru pamatskolā marta mēnesī notika pasākums, kura laikā tika noskaidrots, kā 3.-9. klašu 

skolēni prot izmantot mūsdienu saziņas līdzekļus un kā prot iegūt nepieciešamo informāciju. Pasākumā bija 

vairāki uzdevumi, tos skolēni veica individuāli norādītajā laikā:  

Mūsdienīga tulkošana (skolēni saņēma franču valodā uzrakstītus 2 teikumus, kurus izmantojot 

Tildes datorvārdnīcu bija jālatvisko); 

Iepazīsti kalendāru (skolēniem bija jānoskaidro, kad vārda dienu svin netradicionālā vārda 

īpašnieks – Ginters);  

Jaunas informācijas iegūšana (ar datora palīdzību jānoskaidro Latvijas sportistu sasniegumi 

peldēšanā);  

Youtube pasaulē (skolēni saņem dziesmas nosaukumu, izpildītāju, pēc norādēm ir jāatrod dziesma);  

Īsziņu rakstīšana (3 veidu telefoni- skārienjūtīgie, parastie, ar qwerty tastatūru –  3 skolēni īsziņu 

rakstītāji un 3 īsziņu saņēmēji ar saviem telefoniem; skolēnam bija jāuzraksta īsziņa un jānosūta tā uz 

blakusstelpā sēdošā drauga telefonu);  

TV programma  (programmā jāatrod norādītais raidījums); 

Kalkulators (ar kalkulatora palīdzību jāizdara norādītās darbības, jāuzraksta rezultāts);  

Radio (jāatrod prasītā raidstacija) 

Ašais fotogrāfs (ar savu telefonu pēc iespējas ātrāk un norādītā secībā jānofotogrāfē norādītās vietas 

skolā, pēc tam visas bildes telefonā jāatrāda);  

Ātrais pastnieks (jāmeklē norādes skolā, jāizpilda prasītais);  

Ātrrakstītājs (tiek dots teksts, kas jāuzraksta datorrakstā 1 

minūtes laikā); 

Pasākums visiem patika, jo tas bija mūsdienīgs, dinamisks un 

jautrs. Vissmieklīgāk veicās ar īsziņu rakstīšanu, jo telefoniem krita 

pogas ārā, beidzās kedīti, īsziņas kļūdas pēc izdzēsās pirms aizsūtīšanas. 

Taču pasākums atklāja arī nepilnības – grūtības sagādā orientēšanās 

kalendāros, televīzijas programmās un nepieciešamās informācijas 

atrašana internet mājas lapās.  

 

 

Paldies visām skolām, kuras dalījās pieredzē un idejās! Ceram, ka katrā skolā ir tik pat atsaucīgi skolotāji 

un aktīvi bērni un jaunieši, tāpēc vēlam vēl radošākas idejas un drosmi tās realizēt! 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas?  Vasaras Ziķeru skola 2012 

Interešu izglītības programmas: 

 Tūrisms; 

 Mūsdienu dejas; 

 Dzīvesprasmes; 

 Novadpētniecība; 

 LEGO; 

 Roku lellīšu gatavošana; 

Kam?  1.-2. klases skolēniem 

Kad?  04. -08.jūnijs plkst. 10.00- 14.30 

Kur?  Jauniešu „Te-Elpā” (OVācieša iela 2a) 

Cik maksā?  6,00 Ls (katru dienu iekļautas siltas 

pusdienas) 

 

Kas?  Vasaras Ziķeru skola 2012 

Interešu izglītības programmas 

 Makšķerēšana; 

 LEGO; 

 Tūrisms; 

 

 Dzīvesprasmes; 

 Mūsdienu dejas; 

    Roku lellīšu 

gatavošana. 

Kam?  3.-4. klases skolēniem 

Kad?  11. -15.jūnijs plkst. 10.00- 14.30 

Kur?  Jauniešu „Te-Elpā” (OVācieša iela 2a)  

Cik maksā?  6,00 Ls (katru dienu iekļautas siltas 

pusdienas) 

 

Kas? Makšķerēšanas pulciņš sadarbībā ar 

makšķernieku biedrību „C. ALBULA” 

Kam?  5.-6. klases skolēniem 

Kad?  18. -21.jūnijs plkst. 09.00- 11.30  

(Pirmajā diena pulksten 9.00 jāierodas kopā ar 

vecākiem) 

Kur?  Lauku tūrisma un atpūtas centrā „Jaunsētas” 

Cik maksā?  3,00 Ls  

 

Kas?  Diennakts nometne „Vasara – 180° 

azimutā” 

Kam?  Skolēnu vecums (14 – 17 gadi) 

Kad?  18 -21jūnijs  

Kur?  Zeltiņu pagastā (bijušajā pamatskolā) 

Cik maksā?  20,00 Ls (iekļauta trīsreizēja ēdināšana) 

 

Kas?  Velo pulciņš 

Kam?  2.-4. klases skolēniem 

Kad?  02. -06.jūlijs plkst. 10.00- 12.00 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Cik maksā?  3,00 Ls  

 

Kas?  Pulciņš „Nāc un esi daļa no 

dabas!” 

Kam?  1.-2. klases skolēniem 

Kad?  09. -13.jūlijs plkst. 10.00- 12.00 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Cik maksā?  3,00 Ls  

 

Kas?  Vasaras interešu izglītības 

programma „Džambas”  

(Āfrikāņu bungas jeb džamba ir mūzikas 

instruments, kas gatavots no vienlaidus koka 

bluķa, tiek spēlēts ar rokām) 

Kam?  5.-12. klases skolēniem 

Kad?  jūlijā (2 reizes nedēļā) 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Cik maksā?  3,00 Ls  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kas?  Vasaras nometne „Neparastie 

piedzīvojumi kopā ar lācēnu Pūku” 

 

Kam?  7- 8 gadus jauniem bērniem (Tiem, kuri 

beidza pirmo klasi un tiem, kuri rudenī uzsāks 

mācības 1.klasē) 

Kad?  6.-10.augusts plkst. 10.00- 16.30 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Cik maksā?  20,00 Ls (katru dienu iekļautas 

pusdienas un launags, ekskursija uz Līgatnes dabas 

parku) 

 

 

Kas?  Vasaras nometne „Nezinīša un viņa 

draugu piedzīvojumi” 

 

Kam?  2.-4. klases skolēniem 

Kad?  13.-17.augusts 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Cik maksā?  20,00 Ls (katru dienu iekļautas 

pusdienas un launags, ekskursija uz Cēsīm) 

 

 

 

Kas?  Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra atvērto durvju diena 

 

Kam?  Visiem interesentiem (Jauniešiem, bērniem, 

skolēniem, vecākiem, vecvecākiem) 

Kad?  3.septembris plkst.  12.00 

Kur?  Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 

centrā (Dārza iela 8a) 

Kāpēc? Lai iepazītu centra 2012./2013.mācību gada 

piedāvājumu 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās: 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

Pils iela 74, Alūksne  

Tālrunis 64322402, 29190552 

E-pasts: abjc@aluksne.lv 

 

 

 
Sīkāka informācija par aktivitātēm, kas norisinās un ir notikušas ABJC, var lasīt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

mājas lapā www.abjc.lv  

 Te-Elpas aktivitātes tu vari atrast www.draugiem.lv/abjc, pat neieejot portālā draugiem.lv.  

 Ja nesaņem šādas informācijas lapas par ABJC, tad piesakies, rakstot uz e-pastu jauniesi.info@gmail.com!  

 Ja vēlies papildināt ar informāciju, kurai tavuprāt būtu jāparādās nākošajā „Jaunieši.info” izdevumā, vai padalīties ar 

savu talantu, kurš varētu ieinteresēt arī citus jauniešus, tad raksti mums uz iepriekšminēto e-pasta adresi.  

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, 

Te-ELPA, O.Vācieša iela 2a, jauniesi.info@gmail.com 

http://www.abjc.lv/
http://www.draugiem.lv/abjc
mailto:jauniesi.info@gmail.com
mailto:jauniesi.info@gmail.com

