Jēkabpils BJC informācija par dalību projektos
2012.-2015. gads
Projekta nosaukums un
finansētājs

Skolas ieguvumi projektā

2012. gadā
„Iedvesmojies un NO-TI-CI Vissvarīgākais rezultāts, kurš tika sasniegts – tika apzināti
pilsētas talantīgie jaunieši un sniegta iespēja apzināties
sev!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība savu unikalitāti un iegūt iemaņas savu iekšējo resursu
atrašanai un izmantošanai, personības profesionālās un
garīgās izaugsmes attīstībai, savas pašapziņas celšanai.
Apzināti mūsu pilsētas talantīgie jaunieši, jauniešu interešu
grupas, izveidojot 100 informatīvos flajerus.
Jēkabpils TN noorganizēts sadraudzības pasākums „Atklāj
jaunus talantus!”, kur uzstājās talantīgie jaunieši, muzikālās
grupas, interešu grupas. Koncerta laikā tika pasniegta
„Jauniešu Gada balva” 10 dažādās Nominācijās, aptaujājot
170 jauniešus. Koncertā kā viesis piedalījās un uzstājās
Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Pasākuma ietvaros
bija pulcējušies arī jauniešu kluba vecbiedri, lai nosvinētu
klubiņa 10 gadu jubileju.
Noorganizētas 2 dienu talantu darbnīcu „Es varu!”. Tas bija
pasākums ar nakšņošanu BJC telpās.
Kluba jaunieši ieguva brīvprātīgā darba pieredzi, veicot
aptaujas, izstrādājot flajerus. Darbs pie scenārija izstrādes
un pasākuma organizēšanas darba.
Informācija par nometni plaši izskanēja masu saziņas
Vasaras nometne Ala –
līdzekļos. Apguva jaunas prasmes un iemaņas, izkopa savus
2012, „ Pa Lūša pēdām!”
talantus. Ieguva jaunus draugus un domu biedrus un
Jēkabpils pilsētas pašvaldība saturīgi un interesanti pavadīja brīvo laiku. Kopīgiem spēkiem izveidojām nometnes dienasgrāmatu. Piedalījās 2
ekskursijās,
Visi 27 nometnes dalībnieki saņēma Nometnieka apliecības,
kopīgo foto uzņēmumu no leļļu muzeja un visus pašrocīgi
darinātos darbus.
Nometnes darbībā un organizēšanā bija iesaistījušies 4
brīvprātīgie jaunieši.
Darbojas 22 bērni. Ekskursijas uz tipogrāfiju „Brīvā
Vasaras nometne
Daugava”, „Ērante”, laikrakstu „Ceturtdiena”, apmeklē
„Reklāmas pasaulē!”
„Vidusdaugavas TV”.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22 bērni darbojas radošajās darbnīcās, apmeklē galeriju
Vasaras nometne „Papīra
„Manss” un granulu rūpnīcu Zīlānos.
pārvērtības”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
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„Mana istaba-Tava istaba”
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Noorganizēta 7 dienu tūre pa bērnu namiem un SOS
ciematiem
(b.n. „Līkumi” (Sēlpils),b.n. „Dzeguzīte”(Kokneses nov.),
Valmieras SOS bērnu ciemats, b.n. „Laubere” (Ogres nov.),
SOS jauniešu māja Iecavā). Katrā bērnu namā/SOS ciematā
notika iepazīšanās aktivitātes, radošās darbnīcas, diskusijas
par bērnu un jauniešu motivēšanu un iespējām attīstīties,
sporta aktivitātes un tematiskais vakars. Uz katru no bērnu
namiem tika aicināti arī profesionāli mūziķi un mākslinieki,
tas palīdzēs bērniem un jauniešiem atrast sevī talantu un
mērķtiecīgi to attīstīt, kā arī kopīgi tika izveidots priekšnesums, kas pēc tam tiks rādīts „Pagalma svētkos”.
„Pagalma svētki”
7.jūlijs, Augstā kalna estrāde, Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.) – svētki bērniem un jauniešiem, talantiem, radošumam un labdarībai. Uz svētkiem tika aicināti visi projektā
iesaistītie bērni un jaunieši, kā arī visi, kuri vēlējās darīt labu, priecāties kopā ar mums un atvērt savas sirdis. Tā kā
„Pagalma svētki” bija labdarības pasākums, ieeja bija par
ziedojumiem

2013. gadā
Vasaras nometne
„Iegriez saulīti!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometne
„Trejdeviņi spēlmanīši!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometne „Kedas
ceļojums”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Nometnes ietvaros 21 bērnam tika piedāvāta iespēja
piedalīties 3 radošajās darbnīcās katru dienu, izkopjot savas
prasmes un spējas, darbojoties rokdarbu, māla, muzicēšanas,
batikošanas un c. darbnīcās.
Katru dienu darbojās rotaļu, muzicēšanas un danču
pēcpusdienā, sēja Jāņu sieru, dedzināja mālu, pina ziedu
vainagus un cepa svētku pīrāgus. Ekskursijā uz ekoloģisko
zemnieku saimniecību „Martaskalns” Atašienē un
tradicionālo latgaļu kultūras centru Varakļānos.
Nometnes ietvaros 17 bērniem tika piedāvāta iespēja
piedalīties 3 radošajās darbnīcās katru dienu, izkopjot savas
prasmes un spējas, darbojoties rokdarbu, māla,
muzicēšanas, aušanas, skaņu rīku darināšanas, pīšanas un c.
darbnīcās. Iepazīties ar dažādām latviešu tradīcijām.
Kopīgi gatavoja svētku tērpus, spieda ābolu sulu un cepa
svētku pīrāgus.
Ekskursijā uz Zasu, iepazinās ar Zasas parku un gatavoja
māla bļodas.
Kopīgi muzicējot, tapa 3 muzikāli video priekšnesumi un
dienasgrāmata ar foto uzņēmumiem par dienas norisi.
Darbošanās 3 radošajās darbnīcās . Konkursi. Iepazīšanās ar
Zemessargu profesiju , ekipējumu. Talantu šovs „Kedas
talanti”. Ekskursija uz Kokneses amatniecības centru
„Kāpiņa” un Likteņdārzu. Nometnes ietvaros tiek izveidots
video sveiciens Jēkabpils pilsētas skolotājiem, kas tiek
rādīts skolotāju konferencē. Visi nometnes dalībnieki saņem
piemiņas balvas.
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2014. gadā
“Iepako, izpako un šķiro”
Latvijas vides aizsardzības
fonds, Jēkabpils pilsētas
pašvaldība

Vasaras nometne “Mazie
sēļu amatnieki”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometne Pilsētas
mantinieki “Transports”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometne “3x9
EKSPERIMENTI”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometni brīvā laika klubā “Smaids” laikā no 2.6.06.2014. apmeklēja 20 skolēni vecumā no 9-15 gadiem.
Bērni iepazinās ar atkritumu šķirošanas nozīmīgumu , to
apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā. Tika veikts pētījums
“Atkritumi un to samazināšanas iespējas mājsaimniecībā”.
Ekskursija uz atkritumu pārstrādes uzņēmumu “Dziļā vāda”
SIA “Vidusdaugavas SPAAO ”. Dzīvnieku patversmes
apmeklējums un viesošanās kokaudzētavā “Meža rasas”.
BJC mazpulku darba popularizēšana masu plašsaziņas
līdzekļos un sabiedrībā. Foto materiāls.
Vasaras nometni Jēkabpils BJC laikā no 9.-13.06.2014.
apmeklēja 20 skolēni vecumā no 5-12 gadiem.
Nometnes ietvaros bērniem tika piedāvāta iespēja
piedalīties 2 radošajās darbnīcās katru dienu, izkopjot savas
prasmes un spējas, darbojoties rokdarbu, podnieka,
skrodera, muzicēšanas, filcēšanas darbnīcās. Iepazīties ar
tradīcijām, kas tiek piekoptas vasaras latviešu saulgriežu
svētkos. Ekskursijā apmeklēja Skrīveru mājas saldējumu,
kur noklausījās prezentāciju par mājas saldējuma ražošanu,
nogaršoja 5 saldējuma veidus. Dendroloģiskajā parkā
piedalījās “Brīnumu meklēšanas” spēlē, izpētot 8
ievērojamus parka objektus un sameklējot nozaudētos
dārgumus.
BJC darba popularizēšana masu plašsaziņas līdzekļos un
sabiedrībā. Foto materiāls.
Vasaras nometni brīvā laika klubā “Smaids” laikā no 16.20.06.2014. apmeklēja 17 skolēni vecumā no 7-14 gadiem.
Ieguva informāciju par pilsētas vēsturi, dažādiem transporta
līdzekļiem. Apmeklēja Jēkabpils autobusu parku, Krustpils
dzelzceļa staciju un lidlauku. Ar velosipēdiem devās uz
Ābeļu pag. “Luģenieku” zirgu staļļiem.
BJC darba popularizēšana masu plašsaziņas līdzekļos un
sabiedrībā. Foto materiāls.
Vasaras nometni Jēkabpils BJC laikā no 16.-20.06.2014.
apmeklēja 30 skolēni vecumā no 5-12 gadiem.
Nometnes ietvaros bērniem tika piedāvāta iespēja
piedalīties 3 radošajās darbnīcās, kur izkopa savas prasmes,
darbojoties ar dažādiem dabas un mūsdienu materiāliem par
tēmām ŪDENS, ZEME, GAISS. Veidoja gaisa lidaparātus,
marmorēja audumu, darināja māla rāmīšus utt.
Eksperimentēja, novēroja un izdarīja secinājumus. Demonstrēja savus eksperimentus. Apmeklēja izziņas un
eksperimentu centru „Lielvārde”, kur darbojās darbnīcā
“Skaņa”. Izmēģināja uz eksponātiem, kā darbojās fizikas
likumi uz smagumu celšanu un pārvietošanu.
BJC darba popularizēšana masu plašsaziņas līdzekļos un
sabiedrībā. Jaunas interešu izglītības programmas
aprobēšana. Video un foto materiāls.
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BĒRNU PĒTNIECISKI
EKSPERIMENTĀLAIS
CENTRS „GUDRO.LV”
Rietumu Bankas labdarības
fonds
Jēkabpils BJC

Projekts “Jēkabpils NVO
Jauniešu acīm!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Uz Jēkabpils BJC esošās bāzes izveidots, ar materiāli
tehnisko bāzi un mēbelēm daļēji aprīkots pētnieciski
eksperimentālais centrs bērniem „GUDRO.LV”.
Izstrādāta jauna zinātniski pētnieciska programma 3 gadiem
bērniem vecumā no 6-10 gadiem „GUDRO.LV”.
Sākot ar 2014.g. 1.septembri pētnieciski eksperimentālā
interešu izglītības programma „GUDRO.LV” tiek piedāvāta
kā jauns pulciņš.
Skolām centrs piedāvās pētnieciski-eksperimentālās
nodarbības sākumskolas vecuma bērniem.
Piesaistīti 3700 EUR finansējums no RBLF materiāli
tehniskai bāzei un mēbelēm. BJC darba popularizēšana
masu plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā. Jauna
mūsdienīga interešu izglītības programma.
Pats nozīmīgākais rezultāts, kurš tika sasniegts – jauniešiem
bija iespēja iepazīties ar Jēkabpils NVO Resursu centra 26
biedrībām. Paplašināt savu redzesloku un izpratni par to, ar
ko nodarbojas organizācijas nevalstiskajā sektorā, kādi ir to
mērķi un uzdevumi. Iepazīties ar mērķauditoriju, kuru
intereses biedrība lobē un aizstāv. Vislielāko iespaidu
atstāja viesošanās biedrībā “Cerību sala”, kur tikām
viesmīlīgi sagaidīti, izrādītas telpas un jaukā pašu rokām
darināto darbu izstāde. Arī paši jaunieši varēja iemēģināt
sporta telpās esošos trenažierus. Uzzināt, kā tie tiek
pielietoti. Uzzinājām par mācīšanas metodēm, kas palīdz
attīstīt bērnu ar īpašām vajadzībām motoriku.
Sadarbībā ar Jēkabpils NVO Resursu centru izveidots un
tipogrāfiski pasūtīts Sienas kalendārs 2015.gadam ar
NVO biedrību resursu apkopojumu.
Foto materiāli, publikācijas.

2015. gadā
”Jēkabpils-lieliska izvēle
ģimenes kopīgajam
pārgājienam!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Izplānots un iepazīts velo maršruts pa 7 pilsētas dabas un
atpūtas objektiem. Uzfilmēts un samontēts 20 min garš
video materiāls DVD formātā par ģimeni, kura apceļo 7
dabas un atpūtas objektus Jēkabpilī, kas ir pavairots 50
eksemplāros. Izveidots informatīvais buklets par 7 dabas un
atpūtas objektiem Jēkabpilī latviešu, angļu un krievu
valodās papīra un elektroniskā formātā. Iegūta brīvprātīgā
darba pieredze, darbojoties pie video materiāla un
informatīvā bukleta sagatavošanas 12 kluba audzēkņiem
un uzaicinātajai ģimenei. Video materiāla un informatīvā
bukleta prezentācija prese konferencē septembrī, skolās,
tūrisma centrā, bibliotēkās, NVO resursu centrā, NVO
forumā, kas notiks novembrī, pašvaldībā un sociālajos
tīklos. Veicināta interese par aktīvu atpūtas tūrisma
veidu, ceļojot ar velo, aicinot cilvēkus domāt par šo
objektu saglabāšanu un pilnveidošanu. Informācija par
projektu izskanēja masu medijos, sagatavotas 3
publikācijas vietējos laikrakstos, Jēkabpils pilsētas mājas
lapā, Jēkabpils NVO Resursu centra, Jēkabpils BJC
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Vasaras nometne
„ELSPERIMENTĒKNAUĶI!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Vasaras nometne
„ELSPERIMENTĒŽIPERI!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

STARPTAUTISKĀ
VASARAS NOMETNE
JĒKABPILS (LATVIJA) –
MIRGOROD (UKRAINA)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

mājas lapā.
Izveidota reklāma-video materiāls par aktīvas atpūtas
iespējām Jēkabpils pilsētā.
Nometnē iesaistītie 19 bērni apguva jaunas prasmes un
iemaņas, darbojoties radošajās un izglītojošajās ekspertimentu darbnīcās, veicot eksperimentus par gaisu, gaismu.
Izpētījuši garšas pasauli.
Attīstījuši novērotāja prasmes, izdarījuši secinājumus, iejutušies zinātnieku lomā
Izveidota radošo darbu izstāde un nometnes dienasgrāmata
un fotogrāfijas elektroniskā formātā.
Devušies ekskursijā pa Jēkabpils un Salas novadu (ugunsdzēsēju DEPO, maizes ceptuvi DONA, Salas vsk. muzeju,
atpūtušies piknikā ZVEJNIEKLĪCĪ).
Visi 19 saņēma “Zinātnieka Grāda” titulu, pašu rokām
darinātos darbus un piemiņas balvas. Rādīja savus sagatavotos eksperimentus noslēguma pasākumā. Nodarbību
vadīšanā tiek piesaistīti 2 brīvprātīgie jaunieši.
Sagatavoti un ievietoti 2 raksti un relīzes reģionālajos
laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jaunais vēstnesis”, reklāmas
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv,
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mājas lapā
www.jekabpils-bjc.lv, ziņu portālā www.jekabpilszinas.lv
, Vidusdaugavas TV, Jēkabpils Radio-1, Divu krastu radio.
Nometnē iesaistītie 26 bērni apguva jaunas prasmes un
iemaņas, darbojoties dažādās izglītojošajās eksperimentu
darbnīcās
Veica eksperimentus par gaisu, gaismu. Izpētīja garšas pasauli. Attīstīja novērotāja prasmes, izdarīja secinājumus,
iejutās zinātnieku lomā
Devās ekskursijā uz Z(IN)OO centru Cēsīs, kur piedalījās
nodarbībā “Lego Mindstorms NXT” , uzbūvējot savu
robotu.
Visi 26 saņēma “Zinātnieka Grāda” titulu, pašu rokām
darinātos darbus un piemiņas balvas.
Nodarbību vadīšanā tiek piesaistīti 2 brīvprātīgie jaunieši.
Sagatavoti un ievietoti 2 raksti un relīzes reģionālajos
laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jaunais vēstnesis”, reklāmas
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv,
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mājas lapā
www.jekabpils-bjc.lv, ziņu portālā www.jekabpilszinas.lv
, Vidusdaugavas TV, Jēkabpils Radio-1, Divu krastu radio.
Novadīta 12 diennakšu starptautiska nometne 30 bērniem,
no kuriem 23 bija ieradušies no Ukrainas. Novadītas darbnīcas, sagatavota radošu darbu izstāde, noslēguma koncerts.
Ekskursijas uz Rīgu, Jūrmalu, Siguldu.
Raksti un relīzes reģionālajos laikrakstos „Brīvā Daugava”,
„Jaunais vēstnesis”, reklāmas Jēkabpils pilsētas
pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, Jēkabpils Bērnu
un jauniešu centra mājas lapā www.jekabpils-bjc.lv, ziņu
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Jēkabpils jauniešu ar
mazākām iespējām
profesionālo un individuālo
kompetenču attīstīšana,
pielietojot neformālas
mācīšanās metodes
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Pie dabas ar tīru
sirdsapziņu!’
Latvijas vides aizsardzības
fonds

portālā www.jekabpilszinas.lv, Vidusdaugavas TV,
Jēkabpils Radio-1, Divu krastu radio.
Iesaistīti 25 Jēkabpils mazāk motivēti jaunieši vecumā no
15-19 gadiem, kuri piedalījās:
2 dienu informatīvi motivējošās lekcijās, darbnīcās un
diskusijās par jauniešu personīgā potenciāla izmantošanu,
kā arī izaugsmes un karjeras iespējām;
5 praktiski izglītojošās ekskursijās gan Jēkabpilī, gan citās
Latvijas pilsētās (Rīga, Madona, Liepāja);
Jauniešu un ekskursijā iesaistīto profesiju pārstāvju
diskusijās pēc katras izglītojošās ekskursijas, izklāstot
piedzīvoto, veicot pārdomas un secinājumus;
Projekta gaitā notiekošais iemūžināts video materiālā.
Projektā nofilmētā video materiāla prezentēšana projekta
noslēguma pasākumā.
Interaktīvā mācīšanās un mācīšana „Pļava”, „Kas dzīvo un
aug pļavā?”, „Vai Latvijas pļavas ir apdraudētas?”. Mācību
ekskursija „Es pļavā....!” (grupu darbs ar darba lapām un
fotoaparātu). Interaktīva mācīšanās, mācīšana un izstāde
„Koks.”
Radošās darbnīcas“ Mans koks ”, „Mana koka stāsts...”,
“Koka magnētiņš” (individuāls darbs), ”Dzīvosim ar zaļu
domu un tīru sirdsapziņu...!“
Mācību ekskursija uz Jēkabpils ugunsdzēsēju un glābšanas
dienestu.
Publicitāte.

Sagatavoja direktora vietniece L.Ražinska
Tālrunis 65231284, lilija.razinska@inbox.lv
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