
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem 2020 

Norises datums/ 
laiks/ vieta 

Aktivitāte 
Klase     

vai gadi 

Aktivitāšu 

vadītāji 

Dalības 

maksa 

10. jūnijs- 16.jūnijs 
pl.10.00 – 13.00 
Pilssalas stadions 

Sportosim Pilssalā 
 

Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, vingrojumi.  
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS! 

1.-9.klase Ilga Tumševica Bezmaksas 

10.-12.jūnijs 
(Ilgums 3 stundas) 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Apģērba “UPCYCLING” meistarklases  

Pēdējo gadu laikā jauniešiem ir pieaugusi interesi par apģērba otrreizējo izmantošanu un 
dabai draudzīgāku dzīvesveidu kopumā. Meistarklašu mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar 
dažādiem veidiem kā izmantot un uzlabot jau skapī esošu apģērbu. Meistarklašu laikā 
paredzēta apģērbu un apavu apgleznošana, apģērbu batikošana, apģērba otrreizējā 
izmantošanas iespējas. 

5.-9.klase Žanete Ludviga 5,00 EUR 

15.-19. 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 Tija Āboliņa 7,00 EUR 

17. jūnijs- 26.jūnijs 
pl.10.00 – 13.00 
Pilssalas stadions 

Sportosim Pilssalā 
 
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, vingrojumi.  
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS! 

1.-9.klase Ilga Tumševica Bezmaksas 

29.jūnijs – 02.jūlijs 
(2 stundas) 

KK Dance storm 

Būs iespēja apgūt dažādus deju stilus- gan laikmetīgo deju, gan nelielus hip hopa 

pamatus, kā arī jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.  

6.-8.klase Elvita Keita 
Ķikute 

7,00 EUR 

29. jūnijs- 03.jūlijs 
pl.10.00 – 13.00 
Pilssalas stadions 

Sportosim Pilssalā 
 
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, vingrojumi.  
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS! 

1.-9.klase Ilga Tumševica Bezmaksas 

30.06.-01.07. 
Pl.12.00-18.00 
aktīvās atpūtas 

centrs “Jaunsētas” 

“Šķeļam viļņus kopā-1”** 
 
Ūdens motosporta tehnikas sagatavošana, motorlaivas vadības pamatu apguve, drošība 
uz ūdens un glābšanas līdzekļi. 

5.-10.klase Biedrības 
"Ūdens 
motosporta 
klubs NordOst" 
biedri 

Bezmaksas 

 



06.-10. jūlijs 
pl.10.00-12.30 

MJIC „Pa GALMS” 

Vasaras interešu izglītības programma “Ienāc PaGALMĀ!” 
Džambas, Lego, dziedāšana, teātris, dambrete, mūsdienu dejas. 

1.-2.klase ABJC skolotāji 7,00 EUR 

06.-10.jūlijs 
pl.10.00 – 13.00 
Pilssalas stadions 

Sportosim Pilssalā 
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, vingrojumi.  
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS! 

1.-9.klase Ilga Tumševica Bezmaksas 

07.-09.jūlijs 
pl.13.00-16.00 

 
 

MJIC „Pa GALMS” 

Kreatīvā portreta fotogrāfija 
Jauniešiem ir aktuāli komunicēt sociālajos tīklos, ievietojot interesantus un mākslinieciskus 
foto. Programmas mērķis ir parādīt un dot iespēju jauniešiem izmēģināt dažādus un 
interesantus veidus kā uzņemt foto gan ar viedtālruni, gan fotokameru. Jauniešiem būs 
iespēja apgūt portreta pēcapstrādi kolāžā un zīmējumā, portretu veidošanu, izmantojot 
netradicionālus palīgmateriālus un dažādu fonu un palīgmateriālu izmantošanu. 

5.-9.klase Žanete Ludviga 5,00 EUR 

14.-17.jūlijs 
pl.16.00-17.30 

 
MJIC „Pa GALMS” 

 

Mūsdienu deju vasaras plenērs 
Apvienojot dažādus deju stilus – mūsdienu deju, hip-hopu, breiku, šovdeju – radīsim 
krāsainus, dzīvespriecīgus un pārsteidzošus stāstus, sižetiskas horeogrāfijas, ļaujot 
bērniem un jauniešiem iejusties visdažādākajos tēlos, improvizējot. Bērniem un 
jauniešiem tiks dota iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstot prasmes un izkopjot 
talantus. Sajust deju prieku, iegūstot pieredzi. 

3.-5.klase Una Tetere-
Teterovska 

5,00 EUR 

15.-17.jūlijs 
 pl.11.00 – 14.00 

 
 

MJIC „Pa GALMS” 

“Mūzika manā kabatā” 
Caur dažādām spēlēm, neformālās izglītības metodēm, praktiskām aktivitātēm bērni 
iepazīs ukuleles un ģitāras spēles pamatus un instrumentu uzbūvi, kā arī centīsies paši radīt 
savus mūzikas instrumentus, iepazīstot mūziku, radošumu un izpaužoties. Instrumentus 
nodrošinās ABJC, bet drīkst ņemt līdzi savus, ja tādi ir. 

2.-4.klase Una Tomiņa,  
Diāna Lozko 

5,00 EUR 

20.-24.jūlijs 
pl.10.00-13.00 

MJIC „Pa GALMS” 

Vasaras interešu izglītības programma “Ienāc PaGALMĀ!” 

Džambas, Lego, dziedāšana, teātris, tehniskā modelēšana, hip hops, radošie darbi un 

kustību spēles. 

3.-4.klase ABJC skolotāji 7,00 EUR 

27.-29.jūlijs 
(3 stundas) 

MJIC „Pa GALMS” 

Animācijas darbnīca “Padari pasaku tēlus dzīvus” 
Uzzināsiet, kā Stop motion tehnikā padarīt jūsu izvēlēto stāstu varoņus dzīvus, tos 
iekustinot. Iemācīsieties arī paši samontēt savu animāciju un ierunāt skaņu celiņus. 
Izvēlies vai nu kādu zināmu pasaku, vai arī radi savu pasaku, un realizē tās scenāriju! 

2.-9.klase Diāna Lozko 5,00 EUR 

03.-07.augusts 
pl.10.00 – 16.00 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Dienas nometne “Tik Tok jā vai nē”  * 
Nometnei raksturīgās aktivitātes– nometnes atklāšana, iepazīšanās spēles un 
www.kahoot.it par drošību internetā. Rīta veselīgie gardumi, galda spēļu spēlēšana, 
mandalu zīmēšana, krāsošana, grāmatu lasīšana. TikTok deju nodarbības kopā ar U.Teteri-
Teterovsku, TikTok Lip Sync nodarbības kopā ar E.K. Ķikuti, TikTok dārgumu lādes 
veidošana, TikTok noformējuma atribūtikas gatavošana, nometnes noslēguma pasākums.  

3.-4.klase Kristīne Vimba, 
Iveta Kronberga 

35,00 EUR 

http://www.kahoot.it/


10.-14.augusts 
pl.10.00 – 16.00 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Dienas nometne “Pirātu dārgumi”* 
Bērni varēs iejusties pasaku tēlos un pavadīs vienu neaizmirstamu nedēļu, baudot pirātu 

piedzīvojumus, kas saistīti ar jūru, zivīm, kuģiem, kartēm un apslēptās mantas meklēšanu. Notiks 
nometnes karoga gatavošana, pirātu himnas apgūšana, zinības par jūru, zivīm, kuģiem, kartēm, 
spēle „Gudrais pirāts”, trakulīgo pirātu dancis, improvizācijas spēles, zobena gatavošana, jūrnieku 
mezglu siešana, eksperimenti ar ūdeni, jautras stafetes, pārgājiens ar uzdevumiem, mirdzumiņu 
tetovējumu darbnīca, veiklības un asprātības pārbaudījumi, apslēpto dārgumu meklēšana. 

6 - 9 gadi Ieva Rakova, 
Ludmila 
Uglovska, Gaļina 
Tuvi 

35,00 EUR 

17.-19.augusts 
(3 stundas) 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Trakie burbuļi 

Burbuļu piederumu veidošana. Krāsaino burbuļu pūšanas aktivitātes. Burbuļošanās ar dažādiem 
burbuļu piederumiem, spēļu spēlēšana, kopā būšana.   

1.-6.klase Žanete Ludviga 5,00 EUR 

17. – 21.augusts 
pl.10.00-12.30 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Vasaras interešu izglītības programma “Iepazīsti ABJC!”  

Džambas, Lego, dziedāšana, teātris, radošie darbi un kustību spēles, dzīvesprasmes, 

improvizācijas teātris. 

1.-2.klase ABJC pedagogi 7,00 EUR 

18.-21.augusts 
Pl.14.00-19.00 

Aktīvās atpūtas 
centrs “Jaunsētas” 

“Šķeļam viļņus kopā-2”** 

Pirmās palīdzības, airu laivas un motorlaivas vadīšanas apmācības, komandas un 
psiholoģiskās noturības treniņi, sadarbības prasmju attīstība, Formula Future sacensību 
trases apguve 

5.-10.klase Biedrības 
"Ūdens 
motosporta 
klubs NordOst" 
biedri 

Bezmaksas 

 

24. – 28.augusts 
pl.10.00-13.00 

 
MJIC „Pa GALMS” 

Vasaras interešu izglītības programma “Iepazīsti ABJC!”  

Džambas, Lego, dziedāšana, teātris, radošie darbi un kustību spēles, “Mazpulka” 

aktivitātes, tehniskā modelēšana, dambrete, mūsdienu dejas,  hip hops, improvizācijas 

teātris. 

3.-4.klase ABJC pedagogi 7,00 EUR 

 

Katru mēnesi norisināsies bezmaksas ABJC organizēti pasākumi un aktivitātes jauniešiem, kuru norisei un saturam sekojiet līdzi 

www.abjc.lv un MJIC “PaGALMS” sociālajos tīklos. 

*Tikai bērniem un jauniešiem, kas vispārizglītojošās programmas apgūst Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

**Aktivitāte īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai  (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros. 

Visās vasaras aktivitātēs iespējams piedalīties tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Pieteikšanās no 1.jūnija plkst. 9.00. Tālrunis 64322402, 
29190552, e-pasts: abjc@aluksne.lv. 

http://www.abjc.lv/

