JĒKABPILS BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA
GADA ATSKAITE PAR IESTĀDES DARBU
2017./2018. m. g.
PASĀKUMS

DALĪBNIEKI,
ATBILDĪGAIS

DATUMS, VIETA

REZULTĀTS

Projekts “Caur Kmpetencēm uz
Rezultātu”

L.Ražinska-direktora
vietniece, jaunieši
E.Puķe, izglītības
metodiķis

01.08.-30.11.2017., BJC

Atvērto durvju nedēļa

L.Ražinska-direktora
vietniece, pedagogi
I.Vāvere, sporta dejas

11.-15.09.2017., BJC
16.-17.09.2017., Saldus

I.Rimeiķe, I.Pūcīte,
BLK “Atslēga”

18.09.2017., BLK
“Atslēga”

Tiešie un netiešie ieguvēji 550 skolu audzēkņi. Novadītas 8
kompetenču darbnīcas, ko vada pieaicinātie eksperti.
Noorganizēts konkurss 3.-4.klašu skolēniem “Kompetentie
Lāčplēši un Laimdotas”. Izveidots 5min garš video rullītis
“Sveicam Latviju 100 gados!”. Publicitāte
Apmeklē 50 interesenti. Piedāvājam iespēju iepazīties ar
iestādi, interešu izglītības programmām, pedagogiem.
Diploms
I vieta
2-II vietas
Piedalās 16 dalībnieki. Iespēja attīstīt kristisko un radošo
domāšanu, pieredzes izmantošana jaunā situācijā, reālu
problēmu risināšanā, iespēja formulēt savas domas,
spriedumus. Mediju pratiba, praktiskā darbība
Piedalās 60 dalībnieki, kuri ar dejas mākslas palīdzību kopj
latviešu tautas deju mantojumu.
Diploms
3-II vietas
2-III vietas
Piedalās 15 interesenti no NVO sektora, skolām un
pašvaldības. Informācija par AWARD programmas darbības
mērķiem un uzdevumiem.
25 mazpulcēni aizstāvēja individuālos un grupu projektus un
ieguva sertifikātus un piemiņas balvas. Labāko projektu
autorus izvirzīja LM novada forumam. Darbošanās radošajās
darbnīcās. Projektus izvērtēja LM brīvprātīgie.

Lielais rudens reitings “Saldus kauss
2017”
Video konkurss “Sirds draugs” I
kārta

Tradicionālā latviešu danču
V.Talla, izglītības
pēcpusdiena
metodiķis
Sporta deju sacensības “Kauss 2017” I.Vāvere, sporta dejas

21.09., Vīpe

AWARD informatīvais seminārs

E.Puķe, izglitības
metodiķis

27.09.2017., BJC

Latvijas Mazpulku vietējais rudens
projektu forums

S.Āriņa, BJC mazpulks

27.09.2017., BLK
“Smaids”

23.09.2017., Rīga
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Ābolu diena Sēļu sētā

L.Ražinska, jauniešu
klubs
I.Januševska,, vokālie
ansambļi

30.09.2017., Sēļu sēta

Sporta deju sacensības “Mārtiņrožu
laiks”

I.Vāvere, sporta dejas

30.09.2017., Rīga

Seminārs tautu deju kolektīvu
vadītājiem
Tautas deju kolektīvu repertuāra
apguves un atlases seminārs
Seminārs mūzikas skolotājiem

V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis
I.Vāvere, sporta dejas

01.10.2017., BJC

Pasākumu apmeklē 150 pilsētas iedzīvotāji. Brīvprātīgā
darba pieredze, palīdzot organizēt radošās darbnīcas un
aktivitātes.
Vokālio ansambļu sagatavotā 30 min garā
koncertprogramma ar rudens dziesmām.
Diploms
2-I vietas
1-IV vietas
Apmeklētāju skaits-4

10.10.2017., BJC

Apmeklētāju skaits-5

12.10., Jēkabpils 3.vsk.

Apmeklētāju skaits-16

15.10.2017., Daugavpils

Latvijas kausa posms “Siguldas
rudens 2017”

I.Vāvere, sporta dejas

21.10.2017., Sigulda

Sporta deju sacensības “Daugavpils
kauss”

I.Vāvere, sporta dejas

22.10.2017., Daugavpils

NVO forums “Aktīvs un
nepieradināts”
Paneļdiskusija “Kāda jēga kaut ko
darīt”

L.Ražinska, jauniešu
klubs
L.Ražinska, jauniešu
klubs

26.10.2017., TN

Diploms
2-I vietas
3-II vietas
2-III vietas
5-IV vietas
Diploms
2-II vietas
2-IV vietas
Diploms
2-I vietas
3-II vietas
3-IV vietas
2-V vietas
Apmeklē 150 skolu audzēkņi un kluba jaunieši. Izglītojoša
informācija un pieredzes apmaiņa.
Diskusiju apmeklē 12 skolu audzēkņi. Izglītojoša
informācija un pieredzes apmaiņa.

Sporta deju sacensības “Dinaburgas
kauss”

31.10.2017., kafejnīca
“Lauku šiks”
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Mācību ekskursija “Iepazīsti
profesijas”
Seminārs folkloras kopu vadītājiem

02.11.2017., Rīga

Sēlijas novada Stāstnieku konkurss
“Teci, teci valodiņa 2017”
Metodiskais darbs “Latviešu tautas
mūzikas instrumenti”

S.Stikāne- pedagogs
karjeras konsultants,
V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis

Informatīvais seminārs “Eiropas
pilsēta Jēkabpils”

L.Ražinska, jauniešu
klubs

10.11.2017., BJC

I.Ziedoņa muzeja organizētais
pasākums ”Kas ir ideja, kur tā
rodas”

L.Ražinska, jauniešu
klubs
E.Puķe, izglītības
metodiķis
I.Januševska, vokālie
ansambļi
I.Rimeiķe, I.Pūcīte,
pedagogi
L.Ražinska-direktora
vietniece

15.11.2017., BJC

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants

29.11.2017., JAK

Jēkabpils sporta skolas pasākums –
sportiska abrakadabra.
Viktorīna “Ko es zinu par Latviju”
Konkurss 3.-4.kl. skolēniem
“Kompetentie Lāčplēši un
Laimdotas 2017!”

Izskaitļo līderi!

02.11.2017., BJC
02.11.2017., BJC
03.11.2017., Salas vsk.

17.11.2017., TN
22.11.2017., BLK
“Atslēga”
23.11.2017., BJC

Piedalās 17 dalībnieki, kuri apmeklē Rīgas Motormuzeju un
Cosmos Ilūziju muzeju.
Apmeklētāju skaits-4
Piedalās 27 dalībnieki. Labāko dalībnieku izvirzīšana
nākamajai kārtai.
Apmeklē 45 dalībnieki, kuriem tiek piedāvāta iespēja
iepazīties, uzspēlēt tautas instrumentus. Tradīciju
saglabāšana un nodošana jaunajām paaudzēm.
Piedalās 27 dalībnieki, kas iegūst informāciju par
programmas ERASMUS+ piedāvājumu un iespējām.
Diskusijas un darbs grupās.
Piedalās 27 dalībnieki. Informācija par I.Ziedoņa fondu un
konkursu “Ideju pavasarais”

Piedalās 150 dalībnieki. Muzikāla sveiciena sagatavošana,
pulciņa darba popularizēšana
Piedalās 22 audzēkņi. Patriotiskā audzināšana, izglītošana
par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem.
Piedalās 48 konkursa skolēni, kopā 250 apmeklētāji, kas
pārstāv Jēkabpils psk., 3.vsk., Krustpils psk.un BJC. Startē 6
komandas, apmeklējot un veicot uzdevumus kompetenču
darbnīcās.
Rezultātā iegūtās nominācijas:
“Radošie” un “Sabiedriskie”-BJC, “Kompetentie”-Krustpils
psk, “Muzikālie”-3.vsk., “Digitālie” un “Komunikatīvie”Pamatskola. Publicitāte
Piedalās 120 dalībnieki no izglītības iestādēm. Iespēja
iepazīties ar veiksmes stāstiem, uzņēmumu vadītājiem.
Meistarklases, publicitāte.
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Izglītojoša ekskursija uz AHHA
centru Igaunijā, Tartu

L.Ražinska, direktora
vietniece

01.12.2017., Igaunija

Ikmēneša sarunu cikls ar radošām un
iedvesmojošām personībām
“Kāpiens”
Ceļojošā darbnīca “Tehnobuss”

L.Ražinska, jauniešu
klubs

01.12.2017., TN

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants

04.-06.12.2017.,
Jēkabpils

M.Saskovs, robotikas
pulciņš
L.Ražinska, direktora
vietniece
S,Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
E.Puķe, izglītības
metogiķis
L.Ražinska, jauniešu
klubs

07.12.2017., Rīga

14.12.2017., BJC

Winter Workshop. Meistarklases
šova deja, vogue

V.Talla, izglītības
metodiķis
D.KalniņaAleksandrova,
pedagogs
Laura Ābola,
pulciņu skolotāji
L.Ražinska, jauniešu
klubs

Ziemassvētkiem veltīts pasākums ar
Polijas republikas NATO militārā

J.GrahoļskaKrjukovska, poļu

16.12.2017., BLK
“Vanagi”

Elektronikas diena 2017
Kafija ar politiķiem

Jauniešu kluba Sadraudzības vakars.

Pasākums “Ziemas saulgrieži-Bluķa
vakars”

07.12.2017., BJC

08.12.2017., BJC

15.12.2017., BJC

Ekskursijā piedalījās 49 BJC audzēkņi un pedagogi.
Audzēkņiem, kas pagājušā mācību gada uzrādīja
rezultatīvākos sasniegumus.
Piedalās 25 skolēni, kuri tiekas ar programmas pieci.lv
raidījuma “Pilnīgs vakars” producenti Karmenu Stepanovu.
Kopā apmeklē 330 skolu audzēkņi, kur iegūst informāciju
par jaunākajām tehnoloģijām. Tiek piedāvāta iespēja
izmēģināt praktiski.
Diploms
III vieta
Veicināta jauniešu līdzdalība un veidota izpratne par
lēmumu veicēju ikdienas darbu. Diskusijās piedalās 2
Saeimas deputāti-Guntis Kalniņš un Juris Vectirāns, kā arī
pilsētas pašvaldības deputāti Mārtiņš Svilis un Kristīne
Ozola.
Sadraudzības vakars, lai saliedētu un labāk iepazītos savā
starpā. Ziemassvētku darbnīcas, aktivitātes, laimes aka,
kopīgi skatāmies kino.
Apmeklē 150-200 interesenti. Piedāvāta iespēja iepazīt
ziemas saulgriežu tradīcijas, iepazīties ar BJC pulciņu darbu.
Z-u tirdziņš, darbnīcas, koncerts. Noslēgumā tradicionālā
Bluķa vilkšana un sadedzināšana. Tradicionālā Z-u ēdiena
koča baudīšana un BJC laimes liešana.

Piedalījās 15 dalībnieki. 2h garas meistrklases, kuras vadīja
jaunietis no Liepājas. Prezentē 2 stilu dejas soļus. Labas
atsauksmes, sadarbības turpināšana nākamajā mācību
pusgadā.
Gatavojoties pasākumam, bērni iepazinās ar poļu
Ziemassvētku tradīcijām. Sniedza priekšnesumus poļu
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kontingenta pārstāvi, Polijas
Republikas konsulu un Polijas
Republikas vēstniecības
padomnieku.
Ziemassvētku darbnīcas

valodas pulciņš
L.Ābola, TDK
“Ābolēni”, mūsdienu
dejas
I.Balode, I.Rogoļeva,
pedagogi

Ziemassvētku muzikālais stāsts
“Piparkūku sirds”

I.Januševska, vokālie
ansambļi

Pasākumi
24

Nometnes/darbnīcas
1

Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece

valodā, iepazīstināja ar latviešu tradīcijām. Sadarbības
veicināšana.

20.12.2017., BLK
“Laipa”
23.12.2017., TN

Konkursi/festivāli/skates
8

Darbnīcu apmeklē 22 audzēkņi, kuri neformālā gaisotnē
apgūst jaunas iemaņas un prasmes Z-u dāvaniņu un rotājumu
gatavošanā.
Izveidots muzikāli-teatralizēts Ziemassvētku stāsts pēc
A.Stārastes pasakas “Piparkūku sirds”. Pulciņa darba
popularizēšana, sadarbības veicināšana ar vecākiem.

Kursi ( cilvēku skaits)
4/29

Projekti
1

Kopā
38

/ L.Ražinska
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