Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem 2019
Norises datums/
laiks/ vieta

Aktivitāte

Klase, kuru
pabeidza vai
gadi

03. – 28.jūnijs
pl.10.00 – 14.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā*

1.-9.klase

Ilga Tumševica

Bezmaksas

1.-3.klase

„10 kW radošo
citronu”, vadītāja
Kristīne Vimba

7,00 EUR

Hugo Pētersons,
Reinis Garbulis
(keke kendama)

5,00 EUR

Kristīne Vimba,
Iveta Kronberga,
Druvis Tomsons,
Jānis Skulte

Bezmaksas

Evija Belka

5,00 EUR

Tija Āboliņa

7,00 EUR

04.-07.jūnijs
(Ilgums 3 stundas)
MJIC „Pa GALMS”
05.-06.jūnijs

09.-13.jūnijs
aktīvās atpūtas
centrs
“Jaunsētas”
12.-14.jūnijs
(Ilgums 3 stundas)

Aktivitāšu vadītāji

Dalības
maksa

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Sūkļa Boba Kvadrātbikša piedzīvojumi*

Sūkļa Boba Kvadrātbikša diena- iepazīšanās spēles, radošie darbi, viktorīna.
Patrika diena-medūzu ķeršana, paslēpes un citas spēles ar Sūkli Bobu. Kalmāra
diena– zīmēšana, mūzikas instrumentu gatavošana. Planktona diena- pārgājiens
ar orientēšanās elementiem. Noslēguma pikniks.
1.-9.klase
Keke kendama meistarklase*
(grupas:
Paraugdemonstrējumi, kā arī meistarklase un treniņnodarbība, kurā būs iespēja iesācēji un ar
apgūt un izprast dažādus trikus un to variācijas.
pieredzi)
Diennakts makšķerēšanas nometne “Copes lietas” **
5.-6.klase
Lai pieteiktos nometnei, dalībniekam jāraksta motivācijas vēstule, kurā jāpastāsta par
sevi un jāpamato, kāpēc vēlas piedalīties nometnē!
Vēstules jāsūta kristine.vimba@aluksne.lv līdz 17.maijam.

(Nometne tiek organizēta biedrības “C.Albula” projekta “Makšķerēsim kopā!”
ietvaros)
“Izkrāso vasaru!” *
4.-7.klase
Somu šūšana, batikošana, auduma un T-kreklu apdruka

MJIC „Pa GALMS”
17.-21. jūnijs
(Ilgums 2 stundas)
MJIC „Pa GALMS”

Velo pulciņš*
Tiem, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, noslēgumā būs iespēja kārtot eksāmenu,
lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību.

2.-4.klase

18. un 19.jūnijs
(2 stundas)
Tempļa kalna
laukums

Makšķerēšanas meistarklases “Copētprieks” **

19.-21. jūnijs
(Ilgums 2 stundas)

Radiovadāmu papīra lidmašīnu konstruēšana*

MJIC „Pa GALMS”
19.-21. jūnijs
(Ilgums 2 stundas)
Zeltiņi
25.-29.jūnijs
pl.10.00 – 16.00
MJIC „Pa GALMS”
01.-05.jūlijs
(Ilgums 2stundas)
MIJC „Pa GALMS”
01.-05.jūlijs
pl.10.00-18.00
aktīvās atpūtas
centrs
“Jaunsētas”
09.-11.jūlijs
(Ilgums 3 stundas)

5.-12.klase

Jānis Skulte,
Druvis Tomsons

Bezmaksas

4.-7.klase

Ivars Vīksna,
Rūdolfs Brahmanis

5,00 EUR

8.-10.klase

Una Tomiņa,
Evija Belka

15,00 EUR

1.-2.klase

Kristīne Vimba,
Iveta Kronberga,
Ināra Apsīte

30,00 EUR

Anita Lielmane
(Valmieras JV Clubs
Dance company)

7,00 EUR

Evija Belka,
Tija Āboliņa ,
Biedrība “Pelēkais
Vilks”

Bezmaksas

Evija Belka,
Elvita Keita Ķikute

5,00 EUR

Ance Katrīne
Āboliņa,
Evija Belka

Bezmaksas

(Meistarklases tiek organizētas biedrības “C.Albula” projekta “Makšķerēsim
kopā!” ietvaros)

Tiks veidotas papīra lidmašīnas, kuras varēs vadīt un kontrolēt ar motoru un pults
palīdzību.
“Atpakaļ NĀKOTNĒ” *
Caur dažādām aktivitātēm būs iespēja pavadīt laiku lieliskā kompānijā, iztēlojoties
nākotni, kādā mēs vēlētos dzīvot, izsapņojot savus nākotnes mērķus un atrast
kaut ko, ko mēs varētu atstāt nākotnes sev!
Dienas nometne “Ziķeri būvē un modelē” **

LEGO, tehniskā modelēšana, kendamas meistartriki, ekskursija uz Siguldu,
izglītības un radošo tehnoloģiju centra “Mazā brīnumzeme” apmeklējums.
Mūsdienu deju meistarklases “NO standing, ONLY dancing!” *
5.-9.klase
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.
Dienas nometne “Veiksme tevī- I” (viena nakts teltīs) **
13 -15 gadi
Pārgājieni, āra dzīves darbības, radošās darbnīcas. Nodarbības notiks kopā ar Āra
dzīves apmācību centru “Pelēkais vilks”.
(Nometne tiek organizēta nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds”
projekta “Veiksme tevī -I” ietvaros)
Notikumu mix*
3.-5.klase
Kendamas darbnīca, mini orientēšanās, radošās darbnīcas, sporta spēles.

MJIC „Pa GALMS”
12.-13.jūlijs
Alūksne-IlzeneZeltiņi- Alūksne

“81 km laimes” *
Velobrauciens maršrutā Alūksne-Ilzene-Zeltiņi-Alūksne. Saliedēšanās un sporta
spēles, veikparka apmeklējums. Nakšņošana Zeltiņos.
(Tiek organizēts Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros)

15-17 gadi

13.-14.jūlijs
(Ilgums 3 stundas)
MJIC „Pa GALMS”
05.-09.augusts
pl.10.00 – 16.00
MJIC „Pa GALMS”
17.augusts
pl.10.00 – 16.00
aktīvās atpūtas
centrs “Jaunsētas”
24.augusts
pl.10.00 – 16.00
aktīvās atpūtas
centrs “Jaunsētas”
19.-23.augusts
(Ilgums2 stundas)
MJIC „Pa GALMS”
19. – 22.augusts
(3 stundas)
MJIC „Pa GALMS”

Ievads sporta dronu apmācībās*

5.-10.klase

Agris Tabaks
(Sigulda)

5,00 EUR

Evija Belka,
Sanita Strakša,
Līga Puzule

30,00 EUR

Ivars Vīksna,
Biedrības "Ūdens
motosporta klubs
NordOst" biedri

Bezmaksas

6.-10.klase

Ivars Vīksna,
Biedrības "Ūdens
motosporta klubs
NordOst" biedri

Bezmaksas

1.-9.klase
(divas grupas
pēc vecuma)

Valentīns Kiļeso

7,00 EUR

1.-4.klase

ABJC pedagogi

7,00 EUR

Kas ir droni? Drošības noteikumi. Iespēja redzēt, kā droni lido, kā arī pašiem
izmēģināt prasmes lidošanā, izmantojot simulatoru un dronu.
Dienas nometne “A-eko!” **
3.-4.klase
Radošie uzdevumi, pārgājiens, radošās darbnīcas, ekskursija uz atkritumu
apsaimniekošanas centru “Daibe” Pārgaujas novadā.
“Alūksnes vasara 2019”- airu un motorlaivu vadības skola*
1.-5.klase
Biedrība "Ūdens motosporta klubs NordOst" rīkos mezglu siešanas, pirmās
palīdzības, airu laivas vadīšanas un motorlaivas vadīšanas apmācības.
“Alūksnes vasara 2019”- airu un motorlaivu vadības skola*
Biedrība "Ūdens motosporta klubs NordOst" rīkos mezglu siešanas, pirmās
palīdzības, airu laivas vadīšanas un motorlaivas vadīšanas apmācības.
Hip Hop. Radošā deju darbnīca*
Hip hop kultūras deju stila nodarbības, radošais darbs grupās, deju horeogrāfiju
veidošana.
Vasaras interešu izglītības programma “Iepazīsti ABJC!” *
Džambas, radošie darbi, dziedāšana, teātris, šahs un dambrete, mūsdienu dejas,
hip hops, tehniskā modelēšana.

Pieteikšanās no 13.maija pulksten 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402,
29190552.
*Priekšroka Alūksnes novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem.
** Tikai Alūksnes novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem.
Ja dalībnieks neatbilst vecuma grupai vai citiem dalības kritērijiem, viņš var tikt svītrots no dalībnieku saraksta bez
brīdinājuma.

