JĒKABPILS BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA
GADA ATSKAITE PAR IESTĀDES DARBU
2015./2016. m. g.
Kopā
Aktivitātes: 95
Pasākumi BJC/cita iestāde: 17
Novadītie kursi (dalībnieku skaits ) : 35 (2393)
Konkursi, festivāli, skates: 36
Nometnes/radošās darbnīcas: - 2/3
Projekti: 2
PASĀKUMS

DALĪBNIEKI,
ATBILDĪGAIS

DATUMS, VIETA

REZULTĀTS

Projekts “Jēkabpils-lieliska izvēle
ģimenes kopīgajam pārgājienam!”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

L.Ražinska-direktora
vietniece, jauniešu klubs

01.05.- 30.09.2015.,
BJC

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 mājas lapā.
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IV Starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss “Ūdens melodijas”

I.Kovaļevska, mākslas
studija “Ota”

09.09.2015., Balvi

Sanāksme par karjeras nedēļas norisi

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants

10.09.2016.,
Jēkabpils pilsētas
pašvaldība
11.09.2016., JVĢ

Nodarbība-Jaunākās aktualitātes
karjeras izglītībā.
Skolēnu pils kauss 2015

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants
I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
Jēkabpils jauniešu ar mazākām
A.Kļaviņa-izglītības
iespējām profesionālo un individuālo metodiķis, S.Stikānekompetenču attīstīšana, pielietojot
pedagogs karjeras
neformālas mācīšanās metodes
konsultants

26.09.2015., Rīga
01.04. - 30.09.2015.,
BJC

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra. Jēkabpils
pilsētas pašvaldība

Atvērto durvju nedēļa
Preses konference par jauniešu
realizētajiem projektiem: “Profesiju
ekspedīcija X” un “Jēkabpils-lieliska

L.Ražinska-direktora
vietniece, pedagogi
L.Ražinska-direktora
vietniece, jaunieši

07.-11.09.2015., BJC
24.09.2015., BJC

Izveidota reklāma-video materiāls par aktīvas atpūtas
iespējām Jēkabpils pilsētā.
Pateicības
Evelīnai Cirponei
Rēzijai Kurnosenko
par interesantām radošajām idejām un aktīvu piedalīšanos
Informācijas apmaiņa. Piedalās 14 speciālisti, kuri koordinē
karjeras pasākumu ciklu izglītības iestādēs
Piedalās 37 audzēkņi.
Diploms
I vietas
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.
Atvēro durvju nedēļa. Iepazīšanās ar BJC interešu izglītības
programmām un pedagogiem.
Prese konferencē piedalās 35 dalībnieki, to skaitā jaunieši no
pilsētas skolām, NVO, preses pārstāvji.
Informējam sabiedrību par projektu gaitu, rezultātiem.
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izvēle ģimenes kopīgajam
pārgājienam!”
Latvijas Mazpulku LatgalesZemgales forums.

Diskusija. Publicitāte.
S.Āriņa, BJC mazpulks

09.10.2015., JVĢ

Karjeras nedēļas atklāšanas
pasākums “Atver durvis un satiec
savu karjeru!”
Orientēšanās konkurss “Atver un
uzzini!”

S.Stikāne- pedagogs
karjeras konsultants

12.10.2015., BJC

S.Stikāne- pedagogs
karjeras konsultants

14.10.2015., BJC

Karjeras nedēļas noslēguma
pasākums “Atver durvis nākotnei!”

S.Stikāne- pedagogs
karjeras konsultants,
L.Ražinska-direktora
vietniece

16.10.2015., BJC

Dancer Cup

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

17.10.2015., Rīga

Sporta deju sacensības „Dejas pērle”

Seminārs pilsētas/novadu mūzikas
skolotājiem
Seminārs pilsētas tautas deju
kolektīvu vadītājiem
Stāstnieku konkurss “Teci, teci,
valodiņa”. Sēlijas novada pusfināls

V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis

26.10.2016., 3.vsk.

140 mazpulcēni aizstāvēja individuālos un grupu projektus,
ieguva sertifikātus un piemiņas veltes.
Izglītojošas nodarbības mazpulku vadītājiem, kas pilnveidoja
zināšanas un prasmes dažādās jomās.
Izglītojošas nodarbības mazpulcēniem, kas pilnveidoja savas
zināšanas un prasmes dažādās jomās.
Atklāšanas pasākumā piedalās 3 skolu pašpārvalžu
komandas 10 cilvēku sastāvā. Kopā 40 dalībnieki. Darbojas
3 profesiju darbnīcās. Piesaistīti eksperti. Publicitāte.
Konkursā piedalās 50 4.-7.klašu komandas. Pasākuma laikā
komandām, orientējoties pilsētā, bija jāsameklē 9
kontrolpunkti ( iestādes) un jāatbild uz ekspertu
jautājumiem. Publicitāte.
Noslēguma pasākumā piedalījās 7 10.-12.klašu skolēnu
komandas, kopā 60 cilvēki. Pasākuma dalībnieki, apmeklējot
profesiju darbnīcas, tika iepazīstināti ar 4 profesijām.
Publicitāte. Kopā karjeras nedēļas pasākumos piedalījās
20306 interesenti
Diploms
IV vieta
Diploms
4-I vietas
5-II vietas
3-IV vietas
Piedalās 16 dalībnieki. Informācijas apmaiņa.

28.10.2016., BJC

Piedalās 6 dalībnieki. Informācijas apmaiņa.

05.11.2016.,
Jēkabpils pilsētas
bērnu bibliotēka

Piedalās 16 dalībnieki. Rezultātu apkopojums

18.10.2015., Rīga
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Seminārs Sēlijas novada folkloras
kopu vadītājiem

V.Talla, izglītības
metodiķis

05.11.2016.,
Jēkabpils pilsētas
bērnu bibliotēka
05.11.2015., BJC

Tikšanās ar Eiropas brīvprātīgajām.

S.Stikāne- pedagogs
karjeras konsultants,
L.Ražinska-direktora
vietniece

Projekta “Latvijas karavīrs laikmetu
griežos” noslēguma pasākums.

S.Āriņa, BJC mazpulks

05.-06.11.2016.,
Daugavpils

Sporta deju sacensības „Baltijas
zvaigznītes”

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

07.11.2015.,Rīga

Vidusdaugavas NVO forums

L.Ražinska-direktora
vietniece, jaunieši

13.11.2015.,
Krustpils pils

Sporta deju sacensības
“Ziemas akordi”
Konkurss 9.kl.skolēniem “Erudītākie
Lāčplēši un Laimdotas 2015!”

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
L.Ražinska, direktora
vietniece, S.Stikāne,
pedagogs karjeras
konsultants

15.11.2015., Rīga

Sporta deju konkurss
“Ķeguma rudens”

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

28.11.2015., Ķegums

26.11.2015., BJC

Piedalās 4 dalībnieki. Informācijas apmaiņa.

Tikšanos apmeklē 25 jaunieši. Brīvprātīgās no Armēnijas un
Rumānijas iepazīstina ar sevi un savas valsts vēsturi, kultūru.
Diskusija neformālā gaisotnē par brīvprātīgo darbu Eiropā,
grūtībām un ieguvumiem Latvijā, Jēkabpilī. Sadarbības plāni
un redzējumi. Publicitāte
Pasākumā piedalās ap 200 dalībniekiem. Sadarbība ar citām
Latvijas jauniešu organizācijām. Daugavpils pilsētas
apskate. Iepazīšanās ar profesiju “Karavīrs” un ģenerālu
kluba biedriem.
Diploms
3-II vietas
1-IV vieta
2-V vietas
Forumu apmeklē 150-200 dalībnieki, NVO pārstāvji,
Vidusdaugavas reģiona pašvaldības. Mērķis-NVO darba
popularizēšana, brīvprātīgo godināšana. Kluba jaunieši
piedalās foruma vadīšanā un savas pieredzes un darba
popularizēšanā. Publicitāte.
Diploms
V vieta
Konkursā startē 4 komandas. Iziet 5 pārbaudes posmus.
Publicitāte.
Nominācijas: “Erudītākie”(“Savējie sapratīs”, JVĢ, 9.a),
“Interesantākie” (“Vipīši”, JVĢ, 9.b), “Radošākie”(“Nu tik
būs!”, 3.vsk., 9.b), “Saliedētākie”(“Prātotāji”, J.2.vsk., 9.a un
9.b)
Diploms
I vieta
II vieta
III vieta
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Informatīva tikšanās ar Jēkabpils
pilsētas vizuālās mākslas
skolotājiem
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
“Ziemassvētki Siguldā 2015”

A.Kļaviņa, metodiķis

01.12.2015., BJC

Informācijas apmaiņa. Piedalās 15 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.

A.Kļaviņa, metodiķis

03.12.2015., BJC

Informācijas apmaiņa

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

06.12.2015., Sigulda

Muzikālā izrāde “Tālās zvaigznes”

Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”

15.12.2016., p.i.i.
Zvaniņš

Starptautiskās sporta deju
sacensības, Baltic Grand Prix
Muzikālā izrāde “Tālās zvaigznes”

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”

18.12.2015., Rīga

Ziemassvētku ZIBakcija

A.Kļaviņa, metodiķis

Bluķa vakars. Ziemas Saulgrieži.

V.Talla-izglītības
metodiķis, D.KalniņaAleksandrova

22.12.2016., T/C
“Sēlija”
10.01.2015., BJC

Diploms
2-I vietas
II vieta
III vieta
V vieta
Izrāde tapa 2.5 mēnešos. Tika iesaistīti 23 pulciņa dalībnieki.
Dziesmām ierakstītas fonogrammas. Pasākums kupli
apmeklēts, labas atsauksmes.
Diploms
VI vieta
Izrāde tapa 2.5 mēnešos. Tika iesaistīti 23 pulciņa dalībnieki.
Dziesmām ierakstītas fonogrammas. Pasākums kupli
apmeklēts, labas atsauksmes.
Piedalās 11 dalībnieki, kas pārstāv Jēkabpils 2.vsk., 3.vsk.,
JVĢ. Z-u dziesmu un deju flashmob.
Tradicionālo pasākumu apmeklē 90-100 interesenti, kuri tiek
iepazīstināti ar ziemas Saulgriežu tradīcijām. Pasākuma
norise ļāva iesaistīties rotaļās, spēlēs, darboties radošajās
darbnīcās un apmeklēt tirdziņu. Izrādes noskatīšanās. Kočas
un zāļu tējas baudīšana pie ugunskura. Bluķa vilkšana un
laimes liešana.

Latvijas kauss

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
A.Kļaviņa, metodiķis

11.01.2016., Rīga

V.Talla-izglītības

21.01.2016., BJC

Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas

15.12.2016., BJC

14.01.2016., BJC

Diploms
V vieta
Informācijas apmaiņa. Piedalās 10 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Piedalās 24 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.
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sacensības “Lakstīgala 2016”,
1.kārta
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
Jēkabpils pilsētas skolu 8.12.kl.
pašpārvalžu tūre pa izglītības
iestādēm.
Augstskolu un koledžu diena

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas
sacensības “Lakstīgala 2016”,
2.kārta
Ēnu diena

Nodarbība par karjeras izglītību
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
Jauniešu karjeras izvēles un prasmju
apguves skola “Atspēriens2”

10.deju Pasaules profesionāļu

metodiķis
A.Kļaviņa, metodiķis
A.Kļaviņa, metodiķis

27.01.2016.,
Jēkabpils 3.vsk.
27.01.-09.03.2016.,
Jēkabpils

Informācijas apmaiņa. Piedalās 12 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Piedalās 56 dalībnieki, kas pārstāv JVĢ, 2.vsk., 3.vsk., JAK.
Iepazīšanās un informācijas apmaiņa par pašpārvalžu darbu
par 4 pilsētas izglītības iestādēm. Publicitāte.
Pasākumu apmeklē 198 audzēkņi no Jēkabpils psk., 2.vsk.,
3.vsk., vakara vsk., Salas vsk.
Pasākumā piedalās 11 augstskolas un koledžas.
Publicitāte. Kontakti. Noderīga informācija skolu
audzēkņiem.

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants

28.01.2016., TN

V.Talla-izglītības
metodiķis

04.02.2016., BJC

Piedalās 47 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants

10.02.20165.,
Jēkabpils pilsēta,
novads

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants
A.Kļaviņa, metodiķis

12.02.2016.,
Jēkabpils psk.
15.02.2016., JVĢ

Piedalās 58 skolu audzēkņi no Jēkabpils 2.vsk., 3.vsk.,
pamatskola, JVĢ
Izveidots priekšstats par dažādu nozaru profesijām. Izveidota
sadarbība starp skolām, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai
jauniešu integrācijai sabiedrībā.
Piedalās 28 pamatskolas 5.klases skolēni

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants
L.Ražinska

18.02.-06.05.2016.,
BJC

I.Vāvere, sporta deju

20.02.2016., Rīga

Informācijas apmaiņa. Piedalās 14 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Skolu apmeklē 25 vidusskolēni, kas pārstāv JVĢ, 2.vsk.,
3.vsk., JAK, “13.pirmdiena”. Mēnesī 1 nodarbība. Apgūtas
sekojošas tēmas: “Pamodini līderi sevī!”, “Staro 7
varavīksnes krāsās-sāc iekarot biznesa pasauli jeb 7
veiksmes postulāti”, “Komunikācijas psiholoģija un ētika”.
Praktiskā nodarbība augstskolā RISEBA. Ekskursija uz
Līvānu amatniecības un stikla muzeju. Stikla darbnīca.
Diploms
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čempionāta pusfināls

pedagogs

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis
2016”, 1.kārta
Latvijas Mazpilku konference.

V.Talla, izglītības
metodiķis
S.Āriņa, BJC mazpulks

Rīgas atklātās bērnu un jaunatnes
meistarsacīkstes skolēnu pils
75.jubilejas kauss
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
1.-6.klašu tautas deju kolektīvu
Sadancis
Sēlijas novada Folkloras konkursa
pusfināls
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu pedagogu
metodisko darbu konkursa “Manas
mājas” 1.kārta
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
Nodarbība “Karjeras izglītība-mana
izglītība”
Skolēnu skatuves runas un mazo
formu uzvedumu konkursa 1.kārta
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru skate, Latgales novads
Lieldienu darbnīcas “Iegriez saulīti
Lieldienām”
Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

28.02.2016., Rīga

A.Kļaviņa, metodiķis

29.02.2016.,
Jēkabpils 2.vsk.
01.03.2016.,
Jēkabpils 3.vsk.
03.03.2016.,BJC

Informācijas apmaiņa. Piedalās 13 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Piedalās 145 dalībnieki. Pieredzes un radošās informācijas
apmaiņa.
Piedalās 52 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.

07.03.2016., BJC

Piedalās 5 dalībnieki, kas pārstāv BJC un JVĢ. Darbu
vērtēšana, izvirzīšana uz konkursa 2.kārtu.

A.Kļaviņa, metodiķis

09.03.2016., JAK

S.Stikāne, pedagogs,
karjeras konsultants
A.Kļaviņa, metodiķis

10.03.2016.,
Krustpils psk.
10.03.2016., BJC

Informācijas apmaiņa. Piedalās 17 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Piedalās 35 Jēkabpils novadu 9.kl. skolēni

V.Talla, izglītības
metodiķis
L.Ražinska, pedagogi

12.03.2016.,
Jēkabpils 2.vsk.
15.03.2016., BJC

A.Kļaviņa, metodiķis

17.-18.03.2016., BJC

V.Talla, izglītības
metodiķis
V.Talla, izglītības
metodiķis
A.Kļaviņa, metodiķis

24.02.2016., TN
27.02.2016., Rīga

V vieta
II vieta
Piedalās 92 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.
Konferenci apmeklē ap 200 dalībnieki. Sadarbība ar citām
Latvijas jauniešu organizācijām. Izglītojošas nodarbības par
klimata izmaiņām. Iepazīšanās ar Latvijas Mazpulku gada
pārskatu, svinīgais noslēgums.
Diploms
III vieta

Piedalās 65 dalībnieki, kas pārstāv JVĢ, Jēkabpils 2., 3.vsk.,
Jēkabpils psk., JAK. Informācijas apmaiņa, publicitāe.
Piedalās 360 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.
Apmeklē ap 70 audzēkņiem. Atvērto durvju diena. Iespēja
apmeklēt 5 radošās darbnīcas.
Informācijas un ideju apmaiņa. Piedalās 9 skolēnu
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pašpārvalžu tikšanās
Pavasara kauss

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

19.03.2016., Rīga

Deju vilnis 2016

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

20.03.2016.,
Daugavpils

Sēlijas novada bērnu un jauniešu
folkloras kopu reģionālais
sarīkojums
Sēlijas novada folkloras skolotāju
seminārs
Rīgas 45.vsk. radošo kolektīvu
koncerts “Vai dzirdi…! Pavasaris!”

V.Talla, izglītības
metodiķis

21.03.2016., Sēlpils
KN, Salas pag.

V.Talla, izglītības
metodiķis
L.Ražinska. S.Stikāne

21.03.2016., Sēlpils
KN, Salas pag.
23.03.2016., TN

Lieldienu darbnīcas

I.Balode. I.Rogoļeva,
pedagogi

23.03.2016., klubs
“Laipa”

Skolu tautas deju kolektīvu skate

V.Talla, izglītības
metodiķis
A.Rūliete

23.03.2016., KN

Sporta deju sacensības “Mirada Cup
2016”
Skolēnu skatuves runas un mazo
formu uzvedumu 2.kārta

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
A.Kļaviņa, metodiķis

26.03.2016., Rīga
30.03.2016., BJC

pašpārvalžu dalībnieki. Ideju un informācijas apmaiņa.
Diploms
I vieta
2-II vietas
Diploms
2-II vietas
IV vieta
Piedalās 85 dalībnieki. Pieredzes apmaiņa.

Piedalās 4 dalībnieki. Pieredzes un informācijas apmaiņa.
500 Rīgas 45.vsk. audzēkņi un pedagogi, kopējais koncerta
apmeklētāju skaits 850.
Kontaktu veidošana, iespēja iepazīties ar citas izglītības
iestādes talantiem, vērojot 3h garu koncertprogrammu.
Publicitāte.
Apmeklē 23 dalībnieki. Florālo Lieldienu dekoru
gatavošana. Olu krāsošanas tehniku apguve. Iepazīšanās at
Lieldienu tradīcijām.
Piedalās 210 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.
Augstākās pakāpes diploms
1.-2.kl. grupai
3.kl. grupai
4.-5.kl.grupai
Diploms
I pakāpe
5.-9.kl.grupai
Diploms
V vieta
Piedalās 200 dalībnieki un 16 novadu pārstāvji no Ilūkstes
BJC, Līvānu 1.vsk., Aglonas vsk. Informācijas apmaiņa,
publicitāte. Rezultātu apkopojums.
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Karjeras diena 8.-9.kl.

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants

31.03.2016., TN

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu
2.-4. kl. koru konkurss “Tauriņu
balsis”, 1.kārta
Karjeras vadības prasmju attīstīšana
mācību priekšmetu saturā.
Koncerts “Man dziesmiņu
nepietrūka”

V.Talla, izglītības
metodiķis

01.04.2016., TN

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
I.Januševska, pedagogs

06.04.2016., Rīga

Sporta deju sacensības “Pavasara
skaņas”
Karjeras vadības prasmju attīstīšana
mācību priekšmetu saturā.
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu
2.-4. kl. koru konkurss “Tauriņu
balsis”, 2.kārta
Metodisko darbu izstāde-konkurss
“Manas mājas” Latgalē

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs
S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
V.Talla, izglītības
metodiķis

09.04.2016., Rīga

I.Kovaļevska, pedagogs

14.04.2016., Līvāni

Konkurss “Augsim Latvijai!”

S.Āriņa, pedagogs

15.04.2016, Rīga

Sporta deju sacensības “Siguldas
pavasaris”

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

16.04.2016., Sigulda

Daugavpils kauss

I.Vāvere, sporta deju
pedagogs

17.04.2016.,
Daugavpils

Jēkabpils pilsētas 1.-4.kl. skolēnu
A.Kļaviņa, metodiķis
mākslas diena “Mēs dienu krāsojam”

09.04.2016., TN

13.04.2016., Rīga
13.04.2016., TN

18.04.2016., BJC

Tika piedāvātas 10 radošās aktivitātes.
Pasākumā piedalās 11 profesionālās izglītības iestādes.
Publicitāte.
Piedalās 115 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.

Informācijas apmaiņa. Piedalās 27 mācību priekšmetu
skolotāji, klašu audzinātāji, karjeras atbalsta skolotāji
Apmeklē ap 150 dalībniekiem. Koncertprogramma veidota,
pamatojoties uz tēmu “Cilvēka mūžs dziesmā”. Ansambļa
radošā veikuma popularizēšana vietējā sabiedrībā.
Diploms
3-II vietas
Informācijas apmaiņa. Piedalās 25 mācību priekšmetu
skolotāji.
Piedalās 540 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.

Diploms
I pakāpe
Pateicība
Goda Nominācija
Silvijai Aizporietei
Diploms
2-I vietas
4 II vietas
Diploms
I vieta
II vieta
Piedalās 36 dalībnieki, kas pārstāv BJC mākslas studiju,
Jēkabpils 3.vsk., psk. Darbnīcas. Ekskursija ar darbnīcu
Diānas pinumu fabrikā Staburagā. Brīvprātīgo piesaiste.
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Pavasara koncerts “Man dziesmiņu
nepietrūka”
Zēnu vokālistu konkurss

V.Talla, izglītības
metodiķis
A.Kļaviņa, metodiķis

19.04.2016.,
p.i.i.”Auseklītis”
19.04.2016.,
Jēkabpils 3.vsk.
22.04.2016., BJC

L.Ražinska, pedagogi

11.05.2016., TN

I.Januševska, pedagogs

07.05.2016., TN

CSDD sacensības “Ģērbies
koši#brauCSDDroši”

J.Svilpe, pedagogs

19.05.2016.,
Jēkabpils

Ģimenes svētki

M.Bērziņa, pedagogs

Tautas deju kolektīvu
kopmēģinājums
Mākslas skolas audzēkņu izlaidums

V.Talla, izglītības
metodiķis
I.Januševska, pedagogs

21.05.2016.,
Jēkabpils
23.-24.05.2016.,
Krustpils saliņa
25.05.2016., TN

Ansambļa “Kamolītis” koncerts.

I.Januševska, pedagogs

26.05.2016., TN

Skolu koru kopmēģinājums

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

26.05.2016.,
Krustpils KN
26.05.2016.,
Jēkabpils 2.vsk.

Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu
pašpārvalžu tikšanās
Jēkabpils BJC gada atskaites
koncerts”Par prieku sev!...Par prieku
Tev!”…Un pasaulei par prieku!”
Ģimenes dienai veltīta konference.

Nodarbība-Izglītības iespējas pēc
9.klases

I.Januševska, pedagogs

Publicitāte.
Prezentēta programma “Man dziesmiņu nepietrūka”.
Ansambļa darbības popularizēšana.
Piedalās 9 dalībnieki. Rezultātu apkopojums.
Informācijas apmaiņa. Piedalās 17 skolēnu pašpārvalžu
dalībnieki.
Koncerta apmeklētāju skaits -250. Apskatei piedāvāta radošo
darbu izstāde, koncerts. Labāko un rezultatīvāko audzēkņu
un pedagogu godināšana. Publicitāte.
Apmeklētāju skaits 40. BJC un ansambļa darbības
popularizēšana vietējā sabiedrībā.
Diploms
4-I vietas
Svens Spēks
Bogoviča Anda
Ozoliņa Laura Kristiāna
Igors Čibisovs
“Sapņu komanda” izvirzīta uz Latvijas Jauno satiksmes
dalībnieku Foruma 2. kārtas sacensībām
Pasākumu apmeklē ap 400 dalībniekiem. Dievkalpojums,
aizlūgums par ģimenēm. Ekskursija uz Krustpils pili.
Piedalās 96 dalībnieki. Pieredzes apmaiņa.
Ansambļa “Supermeitenes” koncerta programmas
popularizēšana.
Apmeklētāju skaits 50. Ansambļa radošās darbības
popularizēšana.
Piedalās 260 dalībnieki. Pieredzes apmaiņa.
Piedalās 17 skolu audzēkņi.
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Bērnu un jauniešu svētki-ģimenes
diena
Koncerts-izrāde “Draugi naktī”

I.Januševska, pedagogs

29.05.2016., Rubeņi

Pateicība par piedalīšanos

I.Burnaševa, pedagogs

30.05.2016., BJC

Karjeras izglītības un sadarbības
iespējas Jēkabpils pilsētā.

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants

02.06.2016., BJC

Pieredzes apmaiņas seminārs
“Karjeras izglītība Jēkabpilī”

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants

04.06.2016., BJC

Dienas vasaras nometnes bērniem no
5-7 gadiem un no 8-12 gadiem “Pa
Kolumba pēdām ar ĶIPARIEM”,
“Pa Kolumba pēdām ar ŽIPERIEM”
Radošās darbnīcas “Brīnišķīgais
ceļojums”

L.Ražinska, pedagogi
S.Stikāne, A.Kļaviņa,
A.Ozoliņa-Krūmiņa

06.-10.06.2016.
13.-17.06.2016., BJC

S.Utināne

13.-17.06.2016.,
BLK “Smaids”

“8. Lielais Latgaļu tirgus”
BJC darbnīcas “Ceļotprieks”

I.Feldmane
L.Ražinska, pedagogi

Bērnu un jauniešu svētki-ģimenes
diena

I.Januševska, pedagogs

18.06.2016., Ludza
15.-19.08.2016.
22.-26.08.2016., BJC
29.08.2016., Rubene

Koncerta veidošanā piedalās 21 vokālās grupas audzēknis.
Scenārijā 2 daļas: 1.daļā jaunākā grupa sniedza koncertu ar
pavasara tematiku. 2.daļā vecākā grupa rādīja muzikālo
pasaku. Pasākumam tika sagatavoti fonogrammu ieraksti.
Skanēja “dzīvās balsis”. Tika izmantoti vecāku pašu
gatavotie tērpi.
Pieredzes un informācijas apmaiņas seminārs Daugavpils
pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagogi, karjeras
konsultanti. Dalībnieku skaits kopā 19.
Piedalās 24 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošu skolu
karjeras izglītības speciālisti. Sadarbības veidošana ar
Daugavpils pilsētas pedagogiem karjeras konsultēšanā.
Jaunu kontaktu veidošana.
Nometnēs kopā darbojās 55 audzēkņi. Tika piedāvātas
iespējas darboties radošajās darbnīcās, doties pārgājienā un
izglītojošās ekskursijās. Izveidota radošo darbu izstāde un
foto materiāls.
Darbnīcās darbojas 9 dalībnieki. Radošās darbnīcas,
pārgājiens pa Jēkabpili. Ekskursija uz Viesīti, Vārkavu,
Sunāksti. Vienas dienas ekskursija uz Roķišķiem. (Roķišķu
muiža, Bajorai leļļu māja-muzejs)
Pateicības
Kopā apmeklēja 21 audzēknis. Bērni darbojas radošajās
darbnīcās, spēlē attīstošās spēles. Publicitāte.
Apmeklētāju skaits ap 200. Koncertprogrammas
popularizēšana. Sportiskas un izklaidējošas aktivitātes
bērniem. Iespēja iepazīties ar citu kolektīvu darbu.

Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece

/ L.Ražinska
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