
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem 2018 

Norises datums/ 
laiks/ vieta 

Aktivitāte Dalībnieku 

vecums  

Aktivitāšu 

vadītāji 

04. – 29.jūnijs 
pl.11.00 – 15.00 

 
Pilssalas stadions 

Sportosim Pilssalā 7-15 gadi Sporta pedagogi 

04.-08.jūnijs 
pl.10.00 – 16.00 

 
MIJC „Pa GALMS” 

Nometne “Velovasara”  

Velo nodarbības, nodarbības velotrasīte, pirmā 

palīdzība, riteņa tehniskā apkope, velosacensības, 

vienas diennakts velotūrē ar nakšņošanu teltīs Ates 

muzejā, muzeja apskate.  

11-13 gadi Kristīne Vimba 

Tija Āboliņa 

Iveta Kronberga 

11.-14.jūnijs 
(Ilgums 2 stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

Velo pulciņš 

Tiem, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, noslēgumā būs 

iespēja kārtot eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja 

apliecību. 

9-11 gadi Tija Āboliņa 

11.-14.jūnijs 
(Ilgums 3 stundas) 
 
MIJC „Pa GALMS” 

Šreka dienas 

1.diena- Ēzelīša diena- iepazīšanās spēles, radošie darbi, 

karaoke. 2.diena- Fionas diena-vainagu pīšana, spēles, 

modes skate- meitenēm, zobenu cīņas – puišiem. 

3.diena- Runča Zābakos diena – atjautības uzdevumi, 

fotoorientēšanās. 4.diena- Šreka diena- pārgājiens uz 

“purvu”. Noslēguma pikniks.  

7-9 gadi „10 kW radošo 

citronu”, 

vadītāja Kristīne 

Vimba 

14. – 15. jūnijs 
 

aktīvās atpūtas 
centrs  

 “Jaunsētas” 

Copētgājiens 

Makšķerēšanas likumiskā bāze. Inventāra gatavošana 

makšķerēšanai. Pārgājiens. Barība, iebarošana. 

Attieksme pret vidi, droša uzturēšanās uz/pie ūdeņiem, 

makšķerēšana. Nakšņošanas teritorijas iekārtošana. 

Vakars pie ugunskura. 

10-12 gadi Jānis Skulte 
Druvis Tomsons 
(Biedrība 

 “C.Albula”) 
Kristīne Vimba 
Iveta Kronberga 

18. un 19.jūnijs 
pl.8.00-10.00 

 
Tempļa kalna 

laukums 

Copētprieks 

Inventāra sagatavošana makšķerēšanai. Barība, 

iebarošana. Makšķerēšana Alūksnes ezerā. 

10 -18 gadi Jānis Skulte 

Druvis Tomsons 

(Biedrība 

 “C.Albula”) 

18.-22.jūnijs 
pl.10.00 – 16.00 

 
 

MIJC „Pa GALMS” 

LEGO nometne 

Lego spēļu veidošana un spēlēšana, Lego – sporto, 

Saules pulksteņa konstruēšana no Lego, izaicinājuma 

kartītes, ekskursija uz Cēsīm - Priekuļu Saules parka ar 

Saules pulksteni un veselības taku apmeklējums, Lego 

mindstorms robotu nodarbība Zinoo centrā un centra 

apmeklējums, Lego eksperimenti, robotu veidošana, 

Lego ballīte. 

7-8 gadi Kristīne Vimba 

Iveta Kronberga 
Ināra Apsīte 



20.jūnijs 
pl.11.00 - 19.00 

 
Ilzene 

"Atvērts izaicinājumiem" 

Info diena jauniešiem par iespēju piedalīties Erasmus+ 
finansētās aktivitātēs. Programmā: Ice breaking 
aktivitātes; Kas ir Erasmus+ un Eurodesk?; Kas ir 
Jauniešu apmaiņa?; Ko nozīmē būt multikulturālā vidē?; 
Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru; Ideju ģenerēšana; noslēgums Zero wake 
parkā. 
Tiks nodrošināts transports Alūksne - Jaunzemi – 
Alūksne. 

no 15 

gadiem 

Inga Grizāne 
Evija Eglīte 

25.-29.jūnijs 
pl.10.00 – 16.00 

 
 

MIJC „Pa GALMS” 

LEGO nometne 

Lego spēļu veidošana un spēlēšana, Lego – sporto, 

Saules pulksteņa konstruēšana no Lego, izaicinājuma 

kartītes, ekskursija uz Cēsīm - Priekuļu Saules parka ar 

Saules pulksteni un veselības taku apmeklējums, Lego 

mindstorms robotu nodarbība Zinoo centrā un centra 

apmeklējums, Lego eksperimenti, robotu veidošana, 

Lego ballīte. 

9-10 gadi Inga Grizāne 

Iveta Kronberga 
Ināra Apsīte 

27.-28.jūnijs 
 

“Kalnarušķi” 
 

Let‘s do it in English! 
Nodarbības ar dažādu Eiropas valstu  brīvprātīgajiem, 
balstītas uz komunikāciju angļu valodā.  

no 13 
gadiem  

Eiropas valstu 
brīvprātīgie, 
Evija Eglīte 

02.- 31.jūlijs 
pl.11.00 – 15.00 

 
Pilssalas stadions 

 

Sportosim Pilssalā 7-15 gadi Sporta pedagogi 

02.-06.jūlijs 
(Ilgums 2stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

 

Mūsdienu deju meistarklases “NO standing, ONLY 
dancing!” 
 
Būs iespēja apgūt dažādus deju stilus un prasmes, kā 
hip-hopu, baletu, laikmetīgo deju un daudzus citus 
stilus, kā arī jautri un aktīvi pavadīt brīvo laiku. 
 

12 – 16 gadi Anita Lielmane 
(Valmieras JV 
Clubs Dance 
company) 

05.-06.jūlijs 
 

(Ilgums 3 stundas) 
 

MIJC „Pa GALMS” 
 

Iepazīšanās ar automodelismu 
 
Tehnisko modeļu modelēšana no papīra. Elektriski 
vadāmu automobīļu modeļu izmēģināšana 
automodelisma trasē. Mācīšanās braukt, pareiza ātruma 
izvēle, trases pagriezienu trajektoriju izpratne, pareizas 
bremzēšanas ceļa izjūta un piemērota paātrinājuma 
izvēle.  
 

9-15 gadi Jānis Nabokins 
(Valmiera) 

10.-13.jūlijs 
(Ilgums 2 stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

 

Ukuleles spēle 

Ukulele jeb Havaju ģitāra ir stīgu mūzikas instruments, 
spēlējams ar pirkstiem un/vai ar mediatoru. Ukuleli var 
izmantot arī kā perkusijas.  

9 – 18 gadi Diāna Lozko 

10.-13.  jūlijs 
(Ilgums 2 stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

Lai top video 

Vai tev patīk filmēt, bet nezini, kā uzfilmēto samontēt? 
Tad pievienojies, lai uzzinātu, kā to var izdarīt!   

13 - 18 gadi Diāna Lozko 

https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C5%ABzikas_instruments
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mediators


13.- 17.jūlijs 
 
 

Alūksnes novads 

Diennakts nometne jauniešiem "Augstāk par sevi!" 

Jauniešiem būs iespēja caur dzīvespriecīgām aktivitātēm 
(enerdžaizeri, āra spēles, Lāzertags, radošās darbnīcas 
u.c.) iepazīt savu potenciālu, attīstīt kritisko domāšanu 
un komunikācijas prasmes. 

14-16 gadi Inga Grizāne 
Evija Eglīte 

24.-27.jūlijs 
(Ilgums 2 stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

 

Notikumu mix 
 
Orientēšanās, lego un tehniskā jaunrade, slime 
gatavošana, animācijas darbnīca.  

10-12 gadi ABJC jaunatnes 
darbinieki,  
Inga Grizāne 

01.augusts – 
24.augusts 

pl.11.00 – 15.00 
 

Pilssalas stadions 
 

Sportosim Pilssalā 7-15 gadi Sporta pedagogi 

06.-09.augusts 
(Ilgums 2 stundas) 

 
MIJC „Pa GALMS” 

 

Cheer dance 
 
Cheer dance ir atraktīva un pozitīva deju nodarbība, 
kurā no vienkāršiem deju soļiem un kombinācijām 
mācīsimies horeogrāfiju, kuru parasti dejo 
karsējmeitenes, lai atbalstītu komandu sportu un 
uzmundrinātu līdzjutējus. Enerģiska horeogrāfija var 
sastāvēt no dažādiem deju stiliem un elementiem (hip- 
hop, jazz, lady style). 

7-18 gadi Lelde Kozilāne 

16. – 18.augusts 
12.00-15.00 

 
aktīvās atpūtas 

centrs  
 “Jaunsētas” 

Bērnu un jauniešu ūdens motosporta apmācības 

Biedrība "Ūdens motosporta klubs NordOst" rīkos bērnu 
un jauniešu ūdens motosporta apmācības. Piedāvās 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu pie Alūksnes ezera, 
nodarbojoties ar drošu ūdens motosportu. 

8-18 gadi Ilmārs Melzobs 
(Biedrība 
"Ūdens 
motosporta 
klubs NordOst") 

20.-23.augusts 
pl 10.00-13.00 

 
MIJC „Pa GALMS” 

 

Vasaras interešu izglītības programma “Iepazīsti 

ABJC!” 

Teātris, mūsdienu dejas, dziedāšana, stils un mode, 

džambas, lego, šūšana, šahs un dambrete. 

7-11 gadi ABJC pedagogi 

 
 
Pieteikšanās no 14.maija pulksten 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza 
ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552.  


