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

01.08.30.11.2017.,
BJC

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.
Pasākumu apmeklē 150 pilsētas iedzīvotāji. Brīvprātīgā darba pieredze,
palīdzot organizēt radošās darbnīcas un aktivitātes.
Vokālio ansambļu sagatavotā 30 min garā koncertprogramma ar rudens
dziesmām.

Atvērto durvju nedēļa
Lielais rudens reitings “Saldus
kauss 2017”

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

Video konkurss “Sirds draugs”
I kārta

I.Rimeiķe, I.Pūcīte,
BLK “Atslēga”

18.09.2017.,
BLK “Atslēga”

Tradicionālā latviešu danču
pēcpusdiena
Sporta deju sacensības “Kauss
2017”

V.Talla, izglītības
metodiķis
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”

Ābolu diena Sēļu sētā

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

30.09.2017.,
Sēļu sēta

23.09.2017.,
Rīga
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Sporta deju sacensības
“Mārtiņrožu laiks”

I.Vāvere, sporta dejas

30.09.2017.,
Rīga

Seminārs tautu deju kolektīvu
vadītājiem
Vidzemes, Latgales, Zemgales
forums
Tautas deju kolektīvu
repertuāra apguves un atlases
seminārs
Seminārs mūzikas skolotājiem

V.Talla, izglītības
metodiķis
S.Āriņa, mazpulks

01.10.2017.,
BJC
07.10.2017.,
Salaspils
10.10.2017.,
BJC

Sporta deju sacensības
“Dinaburgas kauss”

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

Latvijas kausa posms
“Siguldas rudens 2017”

I.Vāvere, sporta dejas

Sporta deju sacensības
“Daugavpils kauss”

I.Vāvere, sporta dejas

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

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

Mācību ekskursija “Iepazīsti
profesijas”
Seminārs folkloras kopu
vadītājiem

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

Diploms
2-I vietas
1-IV vietas
Apmeklētāju skaits-4
Diploms
I pakāpe
Apmeklētāju skaits-5

12.10., Jēkabpils Apmeklētāju skaits-16
3.vsk.
15.10.2017.,
Diploms
Daugavpils
2-I vietas
3-II vietas
2-III vietas
5-IV vietas
21.10.2017.,
Diploms
Sigulda
2-II vietas
2-IV vietas
22.10.2017.,
Diploms
Daugavpils
2-I vietas
3-II vietas
3-IV vietas
2-V vietas
26.10.2017., TN Apmeklē 150 skolu audzēkņi un kluba jaunieši. Izglītojoša informācija un
pieredzes apmaiņa.
31.10.2017.,
Diskusiju apmeklē 12 skolu audzēkņi. Izglītojoša informācija un
kafejnīca
pieredzes apmaiņa.
“Lauku šiks”
02.11.2017.,
Piedalās 17 dalībnieki, kuri apmeklē Rīgas Motormuzeju un Cosmos
Rīga
Ilūziju muzeju.
02.11.2017.,
Apmeklētāju skaits-4
BJC
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Sēlijas novada Stāstnieku
konkurss “Teci, teci valodiņa
2017”
Metodiskais darbs “Latviešu
tautas mūzikas instrumenti”

V.Talla, izglītības
metodiķis

02.11.2017.,
BJC

Piedalās 27 dalībnieki. Labāko dalībnieku izvirzīšana nākamajai kārtai.

V.Talla, izglītības
metodiķis

03.11.2017.,
Salas vsk.

Informatīvais seminārs
“Eiropas pilsēta Jēkabpils”
I.Ziedoņa muzeja organizētais
pasākums ”Kas ir ideja, kur tā
rodas”

L.Ražinska, jauniešu
klubs
L.Ražinska, jauniešu
klubs
E.Puķe, izglītības
metodiķis
I.Januševska, vokālie
ansambļi

10.11.2017.,
BJC
15.11.2017.,
BJC

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”

17.11.2017., TN

Piedalās 150 dalībnieki. Muzikāla sveiciena sagatavošana, pulciņa darba
popularizēšana

I.Rimeiķe, I.Pūcīte,
pedagogi
L.Ražinska-direktora
vietniece

22.11.2017.,
BLK “Atslēga”
23.11.2017.,
BJC

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
L.Ražinska, direktora
vietniece
L.Ražinska, jauniešu
klubs

29.11.2017.,
JAK
01.12.2017.,
Igaunija
01.12.2017., TN

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.
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.

S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
M.Saskovs, robotikas
pulciņš

04.-06.12.2017.,
Jēkabpils
07.12.2017.,
Rīga

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

Izskaitļo līderi!
Izglītojoša ekskursija uz
AHHA centru Igaunijā, Tartu
Ikmēneša sarunu cikls ar
radošām un iedvesmojošām
personībām “Kāpiens”
Ceļojošā darbnīca
“Tehnobuss”
Elektronikas diena 2017

Kopā apmeklē 330 skolu audzēkņi, kur iegūst informāciju par jaunākajām
tehnoloģijām. Tiek piedāvāta iespēja izmēģināt praktiski.
Diploms
III vieta
3

Kafija ar politiķiem

Jauniešu kluba Sadraudzības
vakars.
Pasākums “Ziemas saulgriežiBluķa vakars”

Winter Workshop.
Meistarklases šova deja, vogue
Ziemassvētkiem veltīts
pasākums ar Polijas republikas
NATO militārā kontingenta
pārstāvi, Polijas Republikas
konsulu un Polijas Republikas
vēstniecības padomnieku.
Ziemassvētku darbnīcas
Ziemassvētku muzikālais
stāsts “Piparkūku sirds”
Ikmēneša sarunu cikls ar
radošām un iedvesmojošām
personībām “Kāpiens”
Muzikālā izrāde “Eža Pukša
zelta zābaciņi”

L.Ražinska, direktora
vietniece
S,Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
E.Puķe, izglītības
metogiķis
L.Ražinska, jauniešu
klubs
V.Talla, izglītības
metodiķis
D.KalniņaAleksandrova,
pedagogs
Laura Ābola,
pulciņu skolotāji
L.Ražinska, jauniešu
klubs

07.12.2017.,
BJC

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.

08.12.2017.,
BJC
14.12.2017.,
BJC

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.

15.12.2017.,
BJC

J.GrahoļskaKrjukovska, poļu
valodas pulciņš
L.Ābola, TDK
“Ābolēni”, mūsdienu
dejas
I.Balode, I.Rogoļeva,
pedagogi
I.Januševska, vokālie
ansambļi

16.12.2017.,
BLK “Vanagi”

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 valodā, iepazīstināja ar latviešu
tradīcijām. Sadarbības veicināšana.

L.Ražinska, jauniešu
klubs

08.01.2018., TN

I.Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”

10.01.2018.,
BJC

20.12.2017.,
BLK “Laipa”
23.12.2016., TN

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.
Tikšanās ar Dailes teātra aktieri Ediju Zalaku. Publicitāte. Informācijas un
pieredzes apmaiņa.
Izrādes tapšanā tiek iesaistīti 15 ansambļa audzēkņi. Sadarbības
veicināšana ar vecākiem. Pulciņa popularizēšana. Izveidots video ieraksts.
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Meistarklases HIP-HOP dejās
“No A-Z”
Jēkabpils Sporta Laureāts

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

12.01.2018.,
BJC
12.01.2018., TN

Zvaigznes dienas koncerts

I.Feldmane, TDK
“Delverēni”

Kristus piedzimšanas svētku
svētrīts

M.Bērziņa, kristīgā
mācība

Pēcpusdiena Kā sevi prezentēt
sociālajos tīklos“”

E.Puķe, izglītības
metodiķis

16.01.2018.,
Jēkabpils
pansionāts
18.-19.01.2018.,
p.i.i.
”Zvaigznīte”
18.01.2018.,
BJC

Koncertizrāde “Piparkūku
sirds”

I.Januševska, vokālie
ansambļi

Konkurss “Garšu pasaule”

I.Rimeiķe, BLK
“Atslēga”
S.Stikāne, pedagogs
karjeras konsultants
M.Bērziņa, kristīgā
mācība
L.Ražinska, jauniešu
klubs

Augstskolu un koledžu diena
10.-12.kl.
Kristus piedzimšanas svētkiem
veltīts koncerts.
Ikmēneša sarunu cikls ar
radošām un iedvesmojošām
personībām “Kāpiens”
Mākslas nedēļa “Extreeme
sketching”

“Ideju pavasaris”-I.Ziedoņa
fonds

19.01.2018.,
p.i.i.
“Auseklītis”
24.01.2018.,
BLK “Atslēga”
25.01.2018., TN
31.01.2018.,
p.i.i. “Bērziņš”
16.02.2018., TN

E.Puķe, izglītības
metodiķis. J.GrahoļskaKrjukovska, pedagogs

12.-16.02.2018.,
BJC

E.Puķe, izglītības
metodiķis

15.02.2018.,
BJC

Nakts deju meistarklasēs piedalās 17 audzēkņi. Nofilmētas un iestudētas 2
HIP-HOP dejas. Publicitāte. Video sižets TV.
Pasākuma apmeklētāju skaits 120 interesenti. Ansambļa dalībnieces
saģērbušās Jēkabpils basketbola un volejbola komandu fanu krekliņos
sniedz priekšnesumus. Pozitīvas emocijas un sadarbības veicināšana.
Koncerts pansionāta iemītniekiem. Sadarbības veicināšana. Pietātes un
cieņas audzināšana jauniešos pret vecāka gada gājuma cilvēkiem.
Apmeklētāju skaits-60 intreresenti.
Izglītojošais pasākums par Pestītāju. Sadarbības veicināšana ar vecākiem,
pulciņa darbības un ieceres popularizēšana par kristīgās pirmsskolas
iestādes veidošanu. Apmeklētāju skaits 175-200.
Jaunieši iegūst informāciju par sociālajiem medijiem, pieredzi par to, kā
sevi prezentēt sociālajos tīklos, kā veidot savu digitālo pēdu, kā attīstīt
sadarbības un komunikācijas prasmes.
Apmeklētāju skaits 160. Koncerta programmas prezentācija. Sadarbības
veicināšana un pulciņa darba popularizēšana.
Konkursā piedalās 17 kluba audzēkņi. Erudītu konkurss. Sadarbības
veicināšana, pozitīvas atmosfēras radīšana.
Piedāvātajās radošajās darbnīcās darbojas 170 skolu audzēkņi.
Informācijas iegūšana, publicitāte
Kristīgās mācības popularizēšana un sadarbības veicināšana ar vecākiem.
Pasākumu apmeklē 115 dalībnieki.
Iepazīšanās ar “Ghetto Games” pasākuma organizatori Sandu Brūnu.
Publicitāte.
Piedalās 40 pilsētas un novada skolēni. Kopā 200 bērnu un jauniešu
zīmējumi, skices. Attīstītas jauniešu sevis prezentēšanas prasmes interneta
vietnē www.facebook.lv. Izveidota skiču galerija interneta vietnē. 40
dalībnieki 5 dienu garumā zīmēja skices, mācījās tās prezentēt.
Apmeklētāju skaits-78. Informācijas un ideju apmaiņa. Radošuma
aktualizēšana. Publicitāte.

5

Strukturētā dialoga nacionālā
konference

E.Puķe, izglītības
metodiķis

15.-16.02.,
Madona

Skatuves runas 2.kārta

E.Puķe, izglītības
metodiķis
I.Feldmane, TDK
“Delverēni”

08.03.2018.,
BJC
09.03.2018.,
Viesīte

L.Ražinska, jauniešu
klubs

09.03.2018.,
T/C “Sēlija”

Pieredzes apmaiņas brauciens
uz Ogri, p.i.i. “Zelta sietiņš”
Darbnīca “Stilīgas idejas, kas
pamodinās pavasari”
Jauniešu diena “Kompass uz
100”

I.Januševska, vokālie
ansambļi
I.Rimeiķe, BLK
“Atslēga”
L.Ražinska, jauniešu
klubs

16.03.2018.,
Ogre
16.03.2018.,
BLK “Atslēga”
17.03.2018.,
Talsi

TDK “Kauranieši” koncerts

L.Ābola, TDK
“Ābolēni”
L.Ražinska, E.Puķe

17.03.2018., TN

XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI deju svētku
TDK skate
Labdarības akcija “Paēdušai
Latvijai!”

Starptautiskā konference
“Open Commision meeting”
Ikmēneša sarunu cikls ar
radošām un iedvesmojošām
personībām “Kāpiens”
Mūsdienu deju radošais
konkurss
Nemateriālās kultūras
mantojuma pārmantošana un
tālāknodošana Sēlijā
Lieldienu pasākums

L.Ražinska, jauniešu
klubs
L.Ābola, mūsdienu
dejas
V.Talla, izglītības
metodiķis

Piedalās 80 interesenti. Tika izstrādātas rekomendācijas tēmām: izglītība
un attīstība, Līdzīgas iespējas visiem, izaicinājumi un nepieciešamais
atbalsts, kādu veidosim Eiropu nākotnē. Sadarbība jaunatnes darbinieku
un jauniešu vidū.
69 Jēkabpils pilsētas un novada skolu audzēkņi piedalās konkursā.
Rezultātā I pakāpes diplomi Jēkabpils 3.vsk.-3, Jēkabpils 2.vsk.-2.
Diploms
I pakāpe
Sadarbības veicināšana ar Samariešu apvienību un biedrību “Apeirons”.
Latgalē kopā saziedotas 1100 pakas, Latvijā kopā 6293 pakas. Publicitāte.
Brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū.
25 dalībnieku grupa apmeklē muzikālu pasākumu, kas veltīts Latvijas 100
gadei “Mazie Dziesmu svētki”. Pieredzes apmaiņa.
19 kluba audzēkņi piedalās pētnieciskajā darbībā, analizējot un
eksperimentējot. Apģērba stils, matu sakārtojums.
Pateicība par piedalīšanos. Pārstāv Jēkabpils jauniešus ar 2 komandām.
Sagatavotas prezentācijas par jauniešu darbu. Jaunatnes darba
popularizēšana, sadarbības veicināšana. Jauni draugi, idejas un kontakti.
Sadarbības veicināšana. Pulciņa darba popularizēšana

19.-22.03.2018.,
Igaunija, Narva
23.03.2018., TN

Pieredzes apmaiņa, sadarbības veicināšana. Latvijas valsts un Jēkabpils
pilsētas pašvaldības pārstavniecība.
Tikšanos apmeklē 25 interesents. Iepazīstas ar interneta vietnes “Kurp es”
dibinātāju un vadītāju Gustavu Upmani. Profesijas aizkulises, publicitāte.

22.03.2018.,
Birži
27.03.2018.,
Zasa

Diploms
I pakāpe
Pateicība

L.Ābola, mūsdienu deju 01.04.2018.,
pulciņš
BJC
I.Januševska, vokālie
ansambļi

Piedalās pulciņu audzēkņi. Pasākumu apmeklē 250 interesenti.
Koncertēšanas pieredze. Pulciņa darbības popularizēšana.
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Starptautisks pētījums par
jauniešu dzīves kvalitāti
reģionos, Baltijas valstīs.

L.Ražinska, jauniešu
klubs

05.04.2018.,
BJC

Jēkabpils deju nakts maratons

L.Ražinska, jauniešu
klubs
L.Ražinska, V.Talla

06.04.2018.,
BJC
06.04.2018., TN

I.Januševska, vokālie
ansambļi
I.Feldmane, TDK
“Delverēni”

07.04.2018., TN

Putnu būrīšu darbnīca

I.Rimeiķe, BLK
“Atslēga”

Radošās darbnīcas “Kur
brauksieti sīki putni”
Koncertprogramma “Manī
ienācis pavasaris”

L.Ražinska, A.ozoliņaKrūmiņa, pedagogi
I.Januševska, ansambļi
“Kamolītis”,
“Supermeitenes”

07.04.2018.,
Saukas dabas
parks “Bincāni”
11.04.2018.,
BJC
20.04.2018., TN

Vides objektu un mākslas
darbu konkurss “Visa Dieva
radībiņa saulītē līgojas”,
2.kārta
Lieldienu radošās darbnīcas

A.Ozoliņa-Krūmiņa,
mākslas studija

20.04.2018.,
Rīga

I.Balode, I.Rogoļeva,
BLK “Laipa”
S.Āriņa, mazpulks

26.04.2018.,
BLK “Laipa”
02.05.2018.,
BLK “Smaids”

Labdarības pasākums īpaši
talantīgiem un sabiedriski
aktīviem bērniem un
jauniešiem.
Bērnu ansambļa “Dziesmiņa”
sveikšana
Deju kolektīvu sadancis
“Ļausim sirdīm runāt-dejosim”

Latvijas Mazpulku rudens
projektu forums

07.04.2018., TN

15 kluba jaunieši piedalās 3h garā aptaujā, ko veica pārstāvji no Latvijas
Bērnu labklājības tīkla Erasmus+, projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes
izpēte Baltijas valstīs”(01.09.2017.-28.02.2019.). Pētījums sadarbībā ar
SIA “Excolo Latvia”
25 pilsētas skolu audzēkņi un kluba jaunieši apguva 4 dejošanas stilus.
Kopības izjūta, pozitīvas emocijas, publicitāte.
Piedalās 170 skolu jaunieši, pedagogi, vecāki. Stipendijas saņēma 7
izglītības iestāžu dalībnieki. Bezmaksas koncerts, ko sniedz
Z.Muktupāvels un J.Lūsēns. Publicitāte.
Apmeklētāju skaits 100. Līdzdalība un sadarbības veicināšana ar
ansambļa “Dziesmiņa” dalībniekiem viņu 10 gadu jubilejas koncertā.
Dalībnieku skaits 120. Kolektīva 11 gada dienas pasākums. Sadraudzības
stiprināšana ar kolektīviem: “Kodoliņš (Koknese), “Strūga” (Riebiņi),
“Spāre” (Suntaži), “Landi” (Zasa), “Kauranieši” (Jēkabpils) un Kokneses
deju kolektīvu. Pulciņa darba popularizēšana.
Pozitīva un radoša gaisotne, kuras laikā notiek putnu būrīšu gatavošana un
izvietošana. Putnu dzīvesveida īpatnību izzināšana un izvietošana.
Piedalās 12 BLK audzēkņi.
Piedalās 150 audzēkņi. Piedāvātas 3 radošās darbnīcas. Pulciņu darba
popularizēšana, sadarbības veicināšana’Publicitāte.
Apmeklētāju skaits 140. Ansambļi sniedz 60min garu koncertprogrammu,
kurā dziesmas vijas ar dzejoļiem. Koncerta noformējumā tiek izmantoti
bērnu zīmējumi par tēmu “Manī ienācis pavasaris”, kuri tika projecēti uz
lielā ekrāna. Publicitāte. Sadarbības veicināšana ar vecākiem.
Diploms
I pakāpe
2-III pakāpes
Apgūst Lieldienu tradīcijas un ticējumus. Pagatavo Lieldienu dekoru
mājai. Bērni iepazīstas ar tautas folkloru.
20 mazpulcēni piedalās projektu izvērtēšanā, sadarbības veicināšanā ar
citiem mazpulkiem. Novadītas radošās darbnīcas. Pilnveidota prasme
prezentēt savus darbus.

7

Gada atskaites koncerts
“Krāsainie sapņi”

L.Ražinska, pedagogi

10.05.2018., TN

Sadraudzības pasākums ar
biedrību no Valmieras
“Virziens uz A”

L.Ražinska, jauniešu
klubs

12.05.2018.,
BJC

Vides objektu un mākslas
darbu konkurss “Visa Dieva
radībiņa saulītē līgojas”,
3.kārta
Ģimenes svētki “Ģimene
Latvijas lepnums un spēks”

A.Ozoliņa-Krūmiņa,
mākslas studija

17.05.2018.,
Mazmežotne

M.Bērziņa, kristīgā
mācība

Latvijas Mazpulku vietējais
rudens projektu forums

S.Āriņa, mazpulks

19.05.2018.,
Krustpils
luteriskā baznīca
24.05.2018.,
BLK “Smaids”

Tautas deju festivāls “Latvju
bērni danci veda”
Ģimenes festivāls “Mēs
Latvijai”

L.Ābola, TDK
“Ābolēni”
I.Januševska, vokālie
ansambļi “Kamolītis”,
“Supermeitenes”
I.Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”
I.Januševska, vokālie
ansambļi “Kamolītis”,
“Supermeitenes”
L.Ražinska, S.Stikāne,
A.Ozoliņa-Krūmiņa,
L.Ābola

26.05.2018.,
Daugavpils
27.05.2018.,
Rubeņi

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

11.-15.06.2018.
BJC

Koncerts “Mēs šodien
paliekam mājās”
Bērnu svētki Kena parkā

Vasaras nometne “Veselības
bode”

Vasaras nometne “Veselā
miesā vesels gars!”

28.05.2018.,
BJC
02.06.2018.,
Kena parks
4.-6.06.2018.,
BJC

Apmeklētāju skaits 250. Koncertprogramma 1,5h garumā, kurā piedalās
BJC kolektīvi. Prezentācija/pārskats par BJC mācību gada novadītajām
aktivitātēm. Laureātu sumināšana. Publicitāte.
Piedalās 14 jaunieši. Ekskursija pa Krustpils pili un ziepju radošā
darbnīca. Jauniešu kluba un BJC darbības popularizēšana. Prezentācija
par kluba darbību, mājas lapas popularizēšana. Pieredzes apmaiņa,
sadarbības veicināšana.
Diploms
III pakāpe

Tradicionāls pasākums kopš 2007.gada. Sadarbības veicināšana ar
vecākiem. Apmeklē 140 dalībnieki.
Projektu prezentēšana.Ziedojumu nodošana Jēkabpils dzīvnieku
patversmei.Radošā darbnīca “Mans mājdzīvnieks”. Atbildības sajūtas par
mājdzīvnieku audzināšana.
Pateicība
2-Pateicības
300 pasākuma apmeklētāju skaits. Dalība koncertā “Zem zilajām
debesīm” un citos pasākumos. Publicitāte.
Izstrādāta koncertprogramma. Veicināta sadarbība ar vecākiem. Pulciņa
izaugsmes popularizēšana.
Piedalīšanās pasākumā un koncertprogrammā, kuru apmeklē 300 pilsētas
iedzīvotāji. Pulciņa darbības popularizēšana, publicitāte.
24 pilsētas skolu audzēkņi piedalījās bezmaksas vasaras veselīga
dzīvesveida nometnē, kurā tika piedāvātas radošās darbnīcas, HIP-HOP
dejas, konkursi un ekskursija uz piedzīvojumu trasi “Tarzāns”,
Daugavpilī.
26 pilsētas bērni vecumā no 13-16 gadiem darbojās 4 radošajās
darbnīcās,piedalījās sporta aktivitātēs-stafetēs, orientēšanās, konkursos
par veselīgu dzīvesveidu. Ekskursija uz piedzīvojumu trasi “Tarzāns”,
Daugavpilī. Dienasgrāmata, publicitāte, bezmaksas pusdienas.
Pašvaldības projekts.
8

Vasaras nometne “Kāpēc
zābaki nelido-1?”

L.Ražinska, S.Stikāne,
A.Ozoliņa-Krūmiņa,
E.Puķe

18.-22.06.2018.
BJC

Vasaras nometne “Kāpēc
zābaki nelido-2?”

L.Ražinska, S.Stikāne,
A.Ozoliņa-Krūmiņa,
E.Puķe

25.-29.06.2018.
BJC

Starptautiskā vasaras nometne

L.Ražinska, S.Stikāne

14.-21.07.2018.,
Igaunija,
Maardu

Pasākumi
70

Nometnes/darbnīcas
5

Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece

Konkursi/festivāli/skates
16

17 pilsētas bērni vecumā no 6-8 gadiem darbojās 4 radošajās darbnīcās,
eksperimentos par tēmām: ūdens, gravitācija, gaiss. Ekskursija uz ZOO
“Rakši”, Cēsīs un baskāju taku Priekuļos. Dienasgrāmata, publicitāte.
Pašvaldības projekts.
24 pilsētas bērni vecumā no 9-12 gadiem darbojās 4 radošajās darbnīcās,
eksperimentos par tēmām: ūdens, gravitācija, gaiss. Ekskursija uz ZOO
“Rakši”, Cēsīs un baskāju taku Priekuļos. Dienasgrāmata, publicitāte.
Pašvaldības projekts.
8 dienu diennakts nometnē piedalās 6 pilsētas skolu audzēkņi vecumā no
12-13 gadiem. Sadarbības veicināšana starp Maardu un Jēkabpils pilsētas
pašvaldībām. Dalība Maardu pilsētas svētkos. Publicitāte

Kursi (cilvēku skaits)
4/29

Projekti
1

Kopā
100

/ L.Ražinska
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