Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus
2021./2022. mācību gadā
Dejas, mūzikas un teātra PASAULE
Pulciņa
nosaukums

Pedagogs

Pirmā tikšanās
reize

Vieta

Pedagoga
kontaktinformācija

Dalības
maksa
mēnesī
(EUR)

Deju kolektīvs “Enku-drenku”
Dejot ir laime. Tautas deju un tērpu krāšņums un burvība- mūsu tautas bagātība. (D.Ozoliņa)
2.septembrī
1.-2.klase
plkst.17.20
2.septembrī
3.-4.klase
plkst.16.40
Daiga
Ozoliņa
ABJC
2.septembrī
5.-6.klase
pagalms
29418595
5,00
plkst.15.20
2.septembrī
7.-12.klase
plkst.16.00
Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam”
Vairāk nekā tikai deja! Dejotprieks-tas ir viegli, nāc un pamēģini! (U.Tetere-Teterovska)

9.septembrī
plkst. 18.00

ABJC
pagalms

26056867

Nodarbību laiki
tiks paziņoti
pirmajā
tikšanās reizē

5,00

otrdienās,
ceturtdienās
plkst.17.30
otrdienās,
ceturtdienās
plkst.18.30

5,00

otrdienās,
ceturtdienās
plkst.17.30
otrdienās,
ceturtdienās
plkst.18.30
otrdienās,
ceturtdienās
plkst.19.30

5,00

otrdienās,
ceturtdienās,
laiks tiks
precizēts
otrdienās,
ceturtdienās,
laiks tiks
precizēts

1.-2.klase
Una TetereTeterovska

Plānotās nodarbību
dienas un laiks

3.-6.klase
Mūsdienu deja. Hip-Hop.Urban.
Nāc uz hip-hopu! Mācīsiemies dažādu deju stilu kustības. (N.Ņikuļina-Svile)
1.-3.klase

4.-6.klase

Nataļja
ŅikuļinaSvile

9.septembrī
plkst. 17.15

ABJC
pagalms

22435035

7.-12.klase
Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam’’
Pulciņā mēs patiesi un no visas sirds dziedam savam priekam. (L.Berkule)
1.-4.klase
Linda
Berkule
5.-9.klase

7.septembrī
plkst. 16.00

ABJC
2.stāva zālē

22847149

Džambas
Spēlēt afrikāņu sitamos instrumentus var izmēģināt katrs, kam patīk ritms un kopības izjūta. (M.Kalniņš)
trešdienās
Mārcis
8.septembrī
ABJC
plkst.17.00
2.-12.klase
Kalniņš
plkst.17.00
2.stāva zālē
64322402
4,00
plkst 18.00
plkst 19.00
Ukuleles spēle
Mācīsiemies spēlēt ukuleli, sacerēt dziesmas un melodijas. Rakstīsim lirikas un attīstīsim fantāziju.
(D.Lozko)
pirmdienās
Diāna
6.septembrī
ABJC
3.-12.klase
plkst.15.00
Lozko
plkst.15.00
1.kab.
28653322
4,00
plkst.16.00

Ģitāras spēle
Mācīsimies lasīt akordus un notis, lai caur dziesmu apgūšanu un spēlēšanu gūtu prieku.(U.Tomiņa)
otrdienās
7.septembrī
ABJC
7.-12.klase
Una Tomiņa
plkst 16.00
plkst.16.00
1.stāva zālē
29435392
4,00
plkst. 17.00
Alūksnes BJC teātris “SnulliS”
Teātrī tu iegūsi jaunus draugus, zināšanas, kā arī uzzināsi skatuves noslēpumus un kultūru. (D.Bētere)
ceturtdienās
Alūksnes
2.-6.klase
plkst17.30
Daiga
2.septembrī
Kultūras
Bētere
plkst.18.00
centra
otrdienās,
29101657
4,00
7.-12.klase
kamerzālē
plkst18.30
Improvizācijas teātris
Izspēlēsim dažādas ainiņas bez iepriekš sagatavota scenārija, strādāsim komandā, veidojot improvizētus
stāstus. (I.Rakova)
pirmdienās
1.-4.klase
plkst. 16.00
ABJC
Ieva Rakova
6.septembrī
2.stāva zālē
28440448
4,00
pirmdienās
plkst16.00
5.-9.klase
plkst. 17.00

Tehniskās jaunrades PASAULE
Robotika un tehniskā jaunrade
Būvēsim, programmēsim, celsim un jauksim, lai sasniegtu labāko rezultātu. (I. Vīksna)
6.-10.klase

Ivars
Vīksna

8.septembrī
plkst.16.00

ABJC
2.stāva
2.kabinetā

26405829

5,00

trešdienās
plkst 16.00
piektdienās
plkst.16.00

LEGO darbnīca
Iegrimsim LEGO klucīšu pasaulē, kā arī būvēsim modeļus pēc instrukcijas. (I.Vīksna)
ABJC
Ivars
9.septembrī
ceturtdienās
3.-5.klase
2.stāva
Vīksna
plkst.16.00
26405829
4,00 plkst 16.00
2.kabinetā
LEGO darbnīca
Radoši uzdevumi un pārsteigumi, būvējot ar Lego klucīšiem.(A.Asilgarajeva)
ABJC
piektdienās,
Anastasija
3.septembrī
1.-2.klase
2.stāva
22184915
4,00 laiks tiks
Asilgarajeva Plkst.13.30
2.kabinetā
precizēts
Dronu skola
Ja tev ir veikli pirksti un interesē droni, tiekamies uz lidojumiem trasē! (I.Vīksna)
Ivars
6.septembrī
pirmdienās
6.-10.klase
AVĢ zālē
26405829
4,00
Vīksna
plkst.16.00
plkst.16.00
Konstruēšana, būvēšana un tehniskā modelēšana
Makaronu tilti, 3D printēšana, neparastas celtnes un dažādas konstrukcijas.(A.Asilgarajeva)
ABJC
piektdienās,
Anastasija
3.septembrī
3.-6.klase
1.stāva
22184915
4,00 laiks tiks
Asilgarajeva plkst.14.00
zālē
precizēts
Izpēti, eksperimentē un atklāj!
Novērojot, izmērot, eksperimentējot, klasificējot un izskaidrojot, varēs gūt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. (I.Rakova)
ABJC
7.septembrī
otrdienās
1.-2.klase
Ieva Rakova
2.stāva
plkst. 14.00
28440448
4,00 plkst. 15.00
2.kabinetā

Jauniešu PASAULE
Jauno producentu apvienība
Iegūsim pamatprasmes un pieredzi aizraujošu pasākumu organizēšanā. (U.Tomiņa)
ABJC
Una
6.septembrī
pirmdienās
9.-12.klase
1.stāva
29435392
4,00
Tomiņa
plkst.16.00
plkst.16.00
zālē
Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu”
“Citroni” ir grupa, kurā darbojoties, jaunieši var realizēt savas idejas gan projektos, gan pasākumos.
(K.Vimba)
ABJC
Kristīne
8.septembrī
trešdienās
8.-12.klase
1.stāva
29184008
4,00
Vimba
plkst. 16.00
plkst.16.00
zālē

Dažādā PASAULE
Komiksu un Stop-motion darbnīca
Zīmēsim, veidosim un radīsim savas idejas komiksos un animācijās, izmantosim grafiskās planšetes.
(D.Lozko)
ABJC
ceturtdienās
Diāna
9.septembrī
2.-9.klase
1.stāva
28653322
4,00 plkst 17.00
Lozko
plkst.17.00
zālē
plkst.18.00
Šahs un dambrete
Mācīsimies uzvarēt un zaudēt, domāt un izdomāt labākos gājienus spēlē. (Dz.Strodāns)
Dzintars
6.septembrī
ABJC
trešdienās
1.-12.klase
27056165
4,00
Strodāns
plkst.16.00
1.kab.
plkst 16.00
Stilīgas meitenes ABC
Pirmie soļi meitenes skaistumkopšanas un sevis izzināšanas pasaulē.(A.Kaktiņa)
ABJC
otrdienās
Anete
7.septembrī
1.-3.klase
2.stāva
26388874
4,00
plkst.
Kaktiņa
plkst.16.00
zālē
16.00
Vides izglītības pulciņš “Mazpulks”
Rakstīsim projektus, piedalīsimies Latvijas mazpulku organizētajās aktivitātēs saistībā ar vidi, mežu,
augkopību. Nodarbībās praktiski strādāsim ar dabas materiāliem. (S.Buliņa)
ABJC
nodarbību
Sandra
6.septembrī
2.-9. klase
2.sāva
28678406
4,00 laiki tiks
Buliņa
plkst.15.00
zālē
precizēti
Stila un šūšanas studija
Modelēsim, radīsim un demonstrēsim savus sapņu tērpus, kā arī darināsim mūsdienīgus kroņus,
batikosim audumu, šūsim dažādus stilīgus aksesuārus sev un saviem mājdzīvniekiem. (I.Berkule)
piektdienās
5.-6.klase
ABJC
Irēna
plkst 14.00
10.septembrī
1.stāva
26463713
4,00
Berkule
plkst.14.00
piektdienās
zālē
7.-9.klase
plkst 15.00

Citu iniciatīvu PASAULE
Mūsdienu dejas
Dažādu mūsdienu deju stilu apguve- jazz funk, popping u.c.(L.Bundzena)
Linda
10.septembrī ABJC
_
7.-12.klase
25443811
Bundzena
plkst.16.00 2.st.zālē
No standing, only dancing
Dejosim, mācīsimies akrobātikas un dejas improvizācijas pamatus.
(E.K. Ķikute)
Elvita Keita
_
Ķikute
7.septembrī
ABJC
5.-6.klase
29825983
Patrīcija
plkst.16.00 2.st.zāle
Pomere
Jauniešu grupa “Oluksnieši”
Katra ideja ir vērtība! Nāc un kopā to īstenosim!(A.Asilgarajeva)
ABJC
Anastasija
3.septembrī
13-25 gadi
1.stāva 22184915 _
Asilgarajeva plkst.17.00
zālē

Nodarbību laiki tiks
precizēti

Nodarbību laiki tiks
precizēti

Nodarbību laiki tiks
precizēti

Pirmsskolas PASAULE
Deju kolektīvs “Enku-Drenku”
Radoši kustēsimies mūzikas pavadījumā. Dejojot iepriecināsim sevi un draugus. (S.Drunka)
Informācija
Sanita
PII
5-6 gadi
pie pulciņa
Drunka
“Sprīdītis”
26350216
8,00
skolotājas
Deju kolektīvs “Enku-Drenku”
Pirmie soļi tautasdeju pasaulē. Kustībā ir prieks!(A.Kaktiņa)
Informācija
Anete
PII
4-7 gadi
pie pulciņa
Kaktiņa
“Pienenīte”
26388874
8,00
skolotājas
LEGO darbnīca pirmsskolā
No LEGO klucīšiem var izveidot brīnumainas, skaistas lietas. Būvēsim, spēlēsimies! (S.Strakša)
Informācija
Sanita
PII
5-6 gadi
pie pulciņa
Strakša
“Sprīdītis”
29343651
7,00
skolotājas
LEGO darbnīca pirmsskolā
Fantazēsim un radīsim krāsainas, radošas būves no LEGO. (Dž.Baltiņa)
Informācija
Džīna
PII
4-6 gadi
pie pulciņa
22403466
Baltiņa
“Pienenīte”
7,00
skolotājām
Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
Pirmie soļi mūzikā. Kopā mācoties dziedāt, pārvarot pirmo uztraukumu, izpildot solo, jautri un
muzikāli attīstīsimies. (L.Berkule)
Informācija
Linda
PII
4-7 gadi
pie pulciņa
Berkule
“Sprīdītis”
22847149
8,00
skolotājas
Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
Attīstot vokālās dotības, uzstāšanos un skatuves kultūru, gūsim prieku. (D.Berkule)
Informācija
Dana
PII
27565115
4-7 gadi
pie pulciņa
Berkule
“Pienenīte”
8,00
skolotājas
Informējam ka, apmeklējot ABJC interešu izglītības programmu nodarbības un jauniešu
aktivitātes, jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai arī
apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu papīra vai digitālā formā.

Informācija pa tālruni:64322402; 29190552, www.abjc.lv;Dārza ielā
8a, Alūksnē.

