
Pirmais gads Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa GALMS” 

 

Sākoties 2012./2013. mācību gadam, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) dienas 

gaitas uzņēma jaunu ritmu, pielāgojoties ilgi gaidītajam un iepriekšējā vasarā atvērtajam 

Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram „Pa GALMS”, kas nu apvieno visu ABJC lielo 

interešu izglītības, neformālās izglītības, kā arī brīvā laika pavadītāju saimi vienā mājā!  

Jūs varbūt jautāsit, kas tad īsti ir mainījies? Strādājām tik pat cītīgi un aizrautīgi, kā iepriekš, 

bet īpašā sajūta par savām mājām un savu „PaGalmu” ir darījusi savu un mēs pamazām cenšamies 

iedibināt jaunas tradīcijas ABJC MJIC „Pa GALMS”!  

Katru dienu mūsu centra mājas durvis ver vairāk kā simts bērni un jaunieši, kas nāk katrs uz 

savu interešu izglītības pulciņu – dzied „Puķuzirņi” un citas jaunās zvaigznītes, aktīvi darbojas 

„Dzīvesprasmju” skoliņa, meitenes – „Dejo savam priekam!”, puiši aizraujas ar ielu vingrošanu, skan 

džambu ritmi, tiek būvēti roboti un pilsētas, apgūti ceļu satiksmes drošības noteikumi, rakstīti 

projekti un apgūtas vēl daudzas citas prasmes. Šos jaunos talantus gada garumā ikvienam bija iespēja 

ieraudzīt dažādos ABJC, pilsētas un novada pasākumos.  

ABJC pulcināja arī Alūksnes un Apes novadu skolu jauniešus uz skolēnu līdzpārvalžu 

tikšanos, kuru laikā tika runāts gan par jauniešu pašu izaugsmes un sevis attīstīšanas iespējām, gan 

savas skolas līdzpārvaldes darba uzlabošanu. Jaunieši dalījās pieredzē, pārņēma labās prakses 

piemērus un guva idejas nākotnei.  

Pirmo reizi norisinājās Alūksnes un Apes novadu skolotājiem rīkotais seminārs – ABJC 

interešu izglītības pedagogu pieredzes tālāknodošanas, labās prakses popularizēšana novadā. Tā 

ietvaros bija iespēja apmeklēt atklātās nodarbības, kā arī piedalīties ABJC interešu izglītības 

pedagogu vadītajās nodarbībās.  

Tika turpināts un pilnveidots iesāktais darbs Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā 

padomē, attīstot nākotnes plānus un darbības virzienus. Uzsāktas sarunas ar pašvaldību un NVO par 

brīvprātīgā darba sertificēšanas sistēmas izveidi Alūksnes novadā.  

Jauniešu centra kolektīvs gada laikā kļuva par diviem radošiem cilvēkiem kuplāks pateicoties 

ES programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem „Ieelpo Eiropu 3”, kura 

laikā no oktobra līdz jūnija beigām darbojas puisis no Gruzijas Levans un „EVS Pagalmā!”, kura 

ietvaros februārī ieradās meitene no Portugāles – Clarissa.  

Brīvā laika istabu, ko pazīstam kā Sarkano telpu – apdzīvoja gan lieli, gan mazi kā nu katrs 

prata, kopā ar ABJC Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) veicējiem! Pirmdienās – kopā ar EBD Levanu 

tika rīkoti galda tenisa turnīri un iegūti labākā mēneša spēlētāja kausi! Ceturtdienas šogad tika 

nodēvētas par aktivitāšu dienām, tāpēc gada garumā, katru ceturtdienu tika īstenota kāda aktivitāte - 

spēlētas galda spēles, izdejota „In The Groove” deju spēle, gatavoti ēdieni, filmu vakari, radošās 

darbnīcas, spēļu dienas, valstu prezentācijas, Lieldienu starpkultūru pēcpusdiena, prezentēti projekti, 

uzņemti viesi, atrasti „Pa GALMA” princis un princese, u.c. aktivitātes!  

ABJC šogad lepojas arī ar dažādu projektu īstenošanu. Pateicoties ES programmas „Jaunatne 

darbībā” finansiālajam atbalstam, šinī mācību gadā tika realizēti četri projekti – divi Eiropas 

brīvprātīgā darba, viens jauniešu apmaiņas un viens jauniešu iniciatīvu projekts.  

Uzsākoties EBD projektiem, interešu izglītības programmām klāt nāca citas nodarbības – 

spāņu valoda, portugāļu valoda, angļu valodas diskusiju klubiņš, video pulciņš un darbnīcas, kā arī 

dažādi citi projekti, kā piemēram, „How does Alūksne sound?”, kas turpināsies arī nākošajā mācību 

gadā. Brīvprātīgie darbojās ar jauniešiem brīvā laika telpā, vadīja nodarbības un aktivitātes, skolās 

prezentēja savas valstis un EBD projektus, kā arī iesaistījās ABJC ikdienas dzīvē. Lielākais notikums 

bija šo brīvprātīgo rīkotā Starpkultūru diena, kuras ietvaros Alūksnē kopā sapulcējās 19 EBD veicēji 

no visas Latvijas, visas dienas garumā iesaistoties kopīgās aktivitātēs ar Alūksnes un novada 

jauniešiem.  

Jauniešu klubs „The OTHERS” īstenojis ES Programmas „Jaunatne darbībā” iniciatīvu 

projektu „Lēciens iespējās!”, kura ietvaros tika īstenots „Zaķu skrējiens”, pirms tam cītīgi 

gatavojoties – veidojot radošās darbnīcas, apmācības, plānojot pasākumu un aktivitātes, veidojot 

reklāmas video, foto izstādi un prezentējot šo jauniešu izaicinājumu – būt radošiem, patstāvīgiem un 

aktīviem savas pilsētas iedzīvotājiem, visiem interesentiem Alūksnes novadā!  

ABJC sadarbojoties ar Alūksnes novada pašvaldību īstenojis ABJC pagājušajā mācību gadā 

uzsākto ideju – Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2013, kura ietvaros tika 

piešķirts finansējums un vasaras laikā tiek īstenoti pieci jauniešu iniciatīvu projekti Alūksnē un 



novadā. Konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos 

procesos Alūksnes novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu.  

Pateicoties LR IZM izsludinātajam konkursam par Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013. gada 1.2. apakšdaļas „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru 

jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” tiek īstenots projekts „NE - SALIEDĒTIES”, 

kura laikā tiek iegādāts aprīkojums āra pasākumu īstenošanai. Projekts tiek īstenots jaunatnes 

politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Apvienojoties šim un 

jauniešu iniciatīvu projektam, jaunieši sadarbojoties ar ABJC izveidoja šī mācību gada noslēguma 

pasākumu – fotoorientēšanos Alūksnē „Why not?”.  

Kopā ar EBD veicēju Levanu, tika izsludināts videoklipu konkurss „Ko neteiksi!”. Mērķis ir 

veicināt jauniešu un citu interesentu iesaistīšanos sabiedriskajos notikumus vai veicināt to veidošanu, 

ar videoklipu palīdzību norādot savu viedokli par to. Konkursam noslēdzoties šī gada 14. jūnijā 

plānots dalībnieku apbalvošanas pasākums.  

 

Šīs un vēl daudzas citas aktivitātes ir piepildījušas mūsu „PaGALMU” mācību gada garumā, 

bet ar to viss tikai sākas!  

 

ABJC darba laiks vasarā ir no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 (pirmdienas – piektdienas). 

Šovasar papildus dažādajām vasaras programmām strādās arī brīvā laika telpa no plkst. 12:00 līdz 

plkst. 16:00 (pirmdienas – ceturtdienas) un kā jau mācību gada laikā bija uzsākts – reizi nedēļā, 

šoreiz tās būs otrdienas, plkst. 13:00 kopā ar EBD veicēju Clarissu tiks rīkotas dažādas aktivitātes.  

 

ABJC aicina ikvienu iesaistīties vasaras programmās!   

 

Jūnijā: dienas nometne „Copes lietas” (10 – 14 gadi); vasaras interešu izglītības programma 

„Vasaras skola” (1.un 2.kl., 3. un 4. kl.); diennakts nometne „Vienā katlā” (14 – 18 gadi); origami 

darbnīca (10 – 15 gadi);  

Jūlijs: velo pulciņš (1.- 4. kl.); džambas (3. – 12. kl.); ieskats laikmetīgajā dejā, improvizācija (3. – 6. 

kl., 7. – 12. kl.);  

Augusts: animācijas darbnīca (1. – 6. kl.); Dienas nometne „Karlsons lido atkal!” (7 – 9 gadi);  

 

 Uz tikšanos vasarā!  

 

Bet atceries, jau šī gada 2. septembrī mēs atkal aicinām ikvienu interesentu nākt uz 

„PaGALMU” ABJC atvērto durvju dienā, lai kopīgi radoši uzsāktu 2013./2014. mācību gadu!  

Mēs vienmēr esam atvērti jaunām idejām un piedāvājumiem, tāpēc, ja Tev vasarā rodas ideja, 

ko Tu vēlies īstenot kopā ar domubiedriem, tad nāc, kopā mēs centīsimies to īstenot!  

 

 

 

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


