
Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pulciņi, pirmo nodarbību 
laiks un datums. 

Mēs atrodamies Brīvības ielā 15- Kultūras centrā, ieeja no Upes prospekta. Tālr. uzziņām 
65044794, mājas lapa: www.objc.lv  Pulciņos var pieteikties bērni un jaunieši no 6 līdz 25 gadiem. Nodarbību 

maksa ir 5,69 EUR mēnesī. Audzēkņiem no daudzbērnu un trūcīgām  ģimenēm, kā arī tiem, kuri apmeklē 
vairākus pulciņus, ir paredzētas atlaides. 

Pulciņa nosaukums 

 

 Pirmā nodarbība 

Stikla apgleznošana Izmantojot speciālās tehnikas un krāsas, radīsim oriģinālus  
un apbrīnojamus mākslas darbus uz stikla, porcelāna, māla 
un citiem materiāliem. 

4.septembrī no pl.14:00 

līdz 17:30 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Ādas plastika Var iemācīties izgatavot skaistas, modernas, praktiskas  

lietiņas no ādas – dekorus, kārbiņas, blociņus un daudz citas jaukas 
dāvaniņas sev un draugiem 

3.septembrī no pl.14:00 

līdz 17:30 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Telpiskās  

Modelēšanas 

 pulciņš 

Tā ir iespēja iegūt pirmās iemaņas radoši strādāt ar sadzīvē pieejamiem 

pieejamiem materiāliem. No kokmateriāla, putuplasta,  
 kartona, papīra varēs uzbūvēt kuģi, automašīnu un daudz ko       

                     citu. Uzzināsi kā uzbūvēt dažādu celtņu maketus.  

8.septembrī no pl.14:00 

līdz 17:30 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Dāvanas savām  

rokām 

 

                     Šeit var apgūt papīra izmantošanas daudzveidīgās iespējas  
                    ( rotājumi, ziedi, apsveikumi, dāvanu noformējums, kolāžas), 

iemācīties izgatavot rotaļlietas un citas noderīgas lietas.  

7.septembrī no pl.14:00 

līdz 17:30 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Rotas lietu  

darināšanas  

pulciņš 

šajā pulciņā Pulciņā var iemācīties izgatavot daudzveidīgas rotas lietas     

sev un savis sev un saviem draugiem no dažādiem materiāliem: pērlītēm,  
pērlītēm, sti stieplēm, pogām un dažādiem dabas materiāliem.  

7.septembrī no pl.14:30 

līdz 17:40 BJC telpās 
Brīvības i. 15, Ogrē 

Modes un stila 

meistardarbnīca 

Šeit var iemācīties kā padarīt interesantāku savu apģērbu. 

Apdarināt dažādās tekstiltehnikās savas drēbes, izveidot 
dažādus pieskaņotus aksesuārus. Ir iespēja apgūt šūšanas 
prasmes ar šujmašīnu un iemācīties izgatavot apģērba  

piegrieztnes. Modes stila nodarbībās ir iespēja apgūt modes 
 skiču zīmēšanas paņēmienus. 

4.septembrī no pl.14:00 

līdz 16:00 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Deju studija 

 ,,Gemstone” 

 

Var izpaust sevi dejā un iepazīt burvīgo dejas mākslas 

pasauli, attīstīt un izkopt savu ķermeni, iemācīties skaisti 
kustēties. 

7.septembrī no pl. 17:00 

līdz 18:00Skolas ielā 18, 
2.stāvā, Ogrē  

LEGO robotika 

 

Pulciņā var iepazīties ar interaktīvu konstruktoru LEGO 

MINDSTORMS. Praktiski apgūt, kā no procesora,  
sensoriem un motoriem izveidot dažādus robotus. Iemācīties  
programmēt, tas ir, vadīt robotu, veidojot savas 

 datorprogrammas. 

7.septembrī no pl. 16:00 

līdz  17:30 Grīvas pr. 4a, 
2. stāvā, Ogrē, 
Attīstības un inovāciju 

mācību centrā 

Pūtēju orķestris 

 ,,Ciemupe” 

 

Tā ir iespēja apgūt spēli uz dažādiem pūšamiem un sitamiem 
instrumentiem, iemācīties spēlēt kolektīvā. 

8.septembrī no pl.19:00 

līdz 22:00 BJC telpās 

Brīvības ielā 15, Ogrē 

Improvizācijas  

teātra studija 

 

Tiek iegūta skatuves pieredze caur teātra mākslas virzienu- 
improvizāciju.Var atklāt sevī jaunos talantus, attēlojot to, 

kas virmo mums apkart. 

9.septembrī no pl.16:00 

līdz 19:00 BJC telpās 

Brīvības ielā 15, Ogrē 

Ģitāristu pulciņš 

 

Pulciņā ir iespējas apgūt ģitāras spēles pamatus, kā arī 
attīstīt savu prasmi, ja ir priekšzināšanas.  

3.septembrī no pl.13:30 

līdz 17:30 BJC telpās 
Brīvības iela 15, Ogrē 

Aerogrāfijas 

 Pulciņš 

( no 12 gadiem) 

 

Gleznošanas un zīmēšanas tehnika ar aerogrāfu, jeb gaisa  

otu. Visa veida materiālu virsmas apgleznošana un krāsu 
  pielietošana attiecīgiem materiāliem. Aerogrāfa- 

gaisa otas darbības pamatprincipi, tehnika, stils un iespējas. 

7.septembrī no pl.16:00 

līdz 17:00 BJC telpās 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

Šaha pulciņš 

 

Šahs palīdzēs attīstīt uzcītību, loģisko domāšanu un atmiņu, 
mācīs racionāli izmantot laiku. Jauno šahistu sasniegumi 

mācībās ievērojami pārsniedz vidējo līmeni. 

3.septembrī no pl.16:30 

līdz 18:00 BJC telpās 

Brīvības ielā 15, Ogrē 

 

http://www.objc.lv/

