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JĒKABPILS  BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA 
GADA ATSKAITE PAR IEST ĀDES DARBU 

2018./2019. m. g. 
 
PASĀKUMS DAL ĪBNIEKI, 

ATBILD ĪGAIS 
DATUMS, VIETA REZULT ĀTS 

Atvērto durvju nedēļa L.Ražinska-direktora 
vietniece, pedagogi 

03.-07.09.2018., BJC Apmeklē 85 interesenti. Piedāvājam iespēju iepazīties ar 
iestādi, interešu izglītības programmām, pedagogiem. 
Darbošanās 9 radošajās darbnīcās. Iespēja iepazīties ar auto 
trasi no Valmieras. Sadarbības veicināšana, pulciņu darbības 
popularizēšana. Publicitāte. 

Pārgājiens uz dzīvnieku 
patversmi 

I.Balode, I.Rogoļeva, 
BLK “Laipa” 

19.09.2018., Jēkabpils 
dzīvnieku patversme 

Audzēkņi iepazīstas ar dzīvnieku patversmes ikdienu. 
Līdzcietības un pienākuma pret dzīvniekiem audzināšana.  

Erudīciju spēle “Kurš gudrāks”  I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēga” 

20.09.2018., BLK 
“Atslēga” 

12 kluba audzēkņi attīsta uzmanību, iztēli. Prasmju, zināšanu 
un attieksmju vērtējums. Sadarbības veicināšana, 
apbalvošana. 

Seminārs tautas deju kolektīvu 
vadītājiem 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

24.09.2018., BJC Dalībnieku skaits-4 

Muzikālā pēcpusdiena “Mūsu 
pulkā nāc” 

L.Ražinska-direktora 
vietniece, jaunieši 
 

26.09.2018., Resursu 
centrs, biedrība 
“Sasaiste” 

Sadarbībā ar pilsētas NVO tika izdziedātas 100 latviešu 
dziesmas. Sadarbības veicināšana, pozitīva atmiosfēra. 

Latvijas Mazpulku vietējais 
rudens projektu forums 

S.Āriņa, mazpulks 26.09.2018., BLK 
“Smaids” 

Pilnveidotas prasmes aizstāvēt un prezentēt savu darbu. 
Attīsta prasmi uzklausīt, aizstāvēt un diskutēt. 

Apsveikumu gatavošana “Mana 
skolotāja” 

I.Balode, BLK “Smaids” 28.09.2018, BLK 
“Smaids” 

Dažādu materiālu un tehniku izmantošana apsveikuma 
kartiņas izgatavošanā. Rokdarbu prasmju attīstīšana. 

Ikmēneša sarunu cikls ar radošām 
un iedvesmojošām personībām 
“K āpēns” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

28.09.2018., BJC 27 jaunieši tiekas ar jauno talantīgo mūziķi, dziesmu un 
mūzikas autori Annu Sērumu. Informācijas apmaiņa. 
Publicitāte 

Orientēšanās spēle “Eiropa Tev!” L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

05.10.2018., NVO 
Resursu centrs 

36 jauniešiem iespēja neformālā gaisotnē iegūt informāciju 
par Eurodesk. Aktīvi un jautri pavadīta pēcpusdiena, 
veicināšanas balvas. 
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HIP-HOP deju maratons 
jauniešiem 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

08.10., 15.10., 22.10., 
29.10., Resursu centrs 

Brīvprātīgā darba popularizēšana. Iespēja jauniešiem izkopt 
savus talantus. Saturīgs brīvais laiks 

Jēkabpils BJC Mazpulka mācību 
ekskursija “Iepazīstam Līvānu 
novadu” 

S.Āriņa, mazpulks 09.10.2018., Līvānu 
novads 

Iepazīstas ar ražotni “Jersikas čipsi”, kā arī ar jauniešu brīvā 
laika centru “Kvartāls”. Darbošanās stikla darbnīcā. 
Sadarbības veicināšana ar citiem mazpulkiem. 

Latvijas Mazpulka rudens 
projektu forums 

S.Āriņa, mazpulks 10.10.2018., Nautrēnu 
vsk., Rēzekne 

Diploms 
2-I vietas 
II vieta 

Tikšanās ar video rullīša 
filmēšanas autoriem projekta 
“runarmanijekabpils” ietvaros 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

11.10.2018., BJC 20 jaunieši piedalās video rullīša tapšanas procesā. Iegūst 
informāciju par projektu. 

Konkurss “Mūsu laiks” I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēga” 

15.10.2018., BJC Veicinātas prasmes publiski uzstāties, izteikt un pamatot 
savu viedokli. Apgūt iemaņas IT tehnoloģijās un medij 
Pratībā.  Attīstītas sadarbības prasmes. 

Seminārs pilsētas/novadu 
mūzikas skolotājiem 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

16.10.2018., Jēkabpils 
3.vsk. 

Dalībnieku skaits-16 

Nodarbība par Sēlijas tradicionālo 
mūziku 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

17.10.2018., Zasa Dalībnieku skaits -30 

Latvijas Mazpulku reģionālais 
projektu forums 

S.Āriņa, mazpulks 20.10.2018., Aizpute Diploms 
I pakāpe 
II pakāpe 

Seminārs folkloras kopu 
vadītājiem 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

20.10.2018., Ābeļu psk. Apmeklētāju skaits-4 

Jēkabpils BJC Mazpulka “Svinīgā 
solījuma svētki” 

S.Āriņa, mazpulks 21.10.2018., Krustpils 
pils 

6 jauno mazpulcēnu uzņemšana. Ekskursija pa Krustpils pili 
ar uzdevumiem. Piederības sajūtas Latvijas Mazpulkiem 
pilnveide un kolektīva saliedēšanās.  

Konkurss “Labo manieru lāde” I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēgas” 

24.10.2018., BLK 
“Atslēga” 

14 kluba audzēkņiem apgūtas un pilnveidotas zināšanas un 
prasmes, kas saistītas ar sociālajām zinībām. Pilnveidotas 
konfliktu un problēmu risināšanas prasmes. 

Kulinārijas pēcpusdiena I.Balode, BLK “Smaids” 24.10.2018., BLK 
“Smaids” 

Pankūku gatavošanas prasmju apgūšana. Mācās strādāt 
komandā. 
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Ikmēneša sarunu cikls ar radošām 
un iedvesmojošām personībām 
“K āpēns” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

26.10.2018., BJC 27 jaunieši izzinošā un neformālā pasākumā tiekas ar EBD 
jauniešiem, kuri pārstāv Azerbaidžānu, Lietuvu, Franciju. 
Publicitāte. 

Pasākums “Sevis iepazīšana citā 
vidē jauniešiem”. Orientēšanās 
brīvā dabā 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

28.10.2018., Jēkabpils Pateicība 
Orientēšanās pasākums ar 7 kontrolpunktiem pilsētas 
iedzīvotājiem. 20 jaun iešiem brīvprātīgā darba pieredze. 
Publicitāte. Sumināšanas balvas. 

Tehnoprofesijas (9.-11.kl.) S.Stikāne, karjeras 
konsultants 

29.-31.10.2018., 
Jēkabpils 

Tiek iesaistīti 309 JVĢ, Jēkabpils 3.vsk., 2.vsk. un vakara 
vsk. audzēkņi.  

Helovīnu ballīte E.Puķe, pulciņš “Burtiņš 
pie burtiņa” 
L.Ābola, TDK 
“Ābolēni”, mūsdienu 
dejas “SuperMix” 

30.10.2018., BJC Piedalās 42 audzēkņi, kuri attīsta  sadarbības iemaņas, mācās 
jaunas rotaļas,  attīsta fantāziju un runāšanas prasmes. 

Helovīnu pasākums “Jautrie 
zirneklīši” 

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēgas” 

31.10.2018., BLK 
“Atslēga” 

Pilnveidotas stāstīšanas prasmes, bagātināts vārdu krājums. 
Komandas darbs, veidojot muzikālus priekšnesumus. 

HIP-HOP deju maratons 
jauniešiem 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

05.11., 12.11., 26.11., 
29.10.2018., Resursu 
centrs 

Brīvprātīgā darba popularizēšana. Iespēja jauniešiem izkopt 
savus talantus. Saturīgs brīvais laiks 

Publisko debašu turnīrs par pret 
diskriminācijas jautājumiem, 
toleranci un sabiedrības 
saliedētību. 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

06.11.2018., JAK Piedalās 5 komandas no izglītības iestādēm, kopā 80 
dalībnieki. Informācijas apmaiņa, sadarbības veicināšana. 

3D vai 4D (4.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

06.11.2018., Jēkabpils Piedalās 204 Jēkabpils 2.vsk. un Jēkabpils psk. audzēkņi 

Starptautiskais kultūras apmaiņas 
projekts, I posms 

J.Grahoļska-Krjukovska, 
poļu valodas pulciņš 

07.-14.11.2018., 
Červjonka-Leščina, 
Polija 

Piedalās 26 dalībnieki. Pilnveidotas prasmes starptautisko 
projektu izveidošanā, poļu valodas apguvē. Iepazina Polijas 
neatkarības atjaunošanas vēsturi, dalība pilsētas pasākumos, 
jauni kontakti. Publicitāte. 

Stāstnieku konkursa „Teci, teci, 
valodiņa 2018” ,I kārta 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

08.11.2018., Dignājas 
pamatskola 

Apmeklētāju skaits-25 
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Sūnu mazpulka Jubilejas 
pasākums 

S.Āriņa, mazpulks 09.11.2018., Sūnu psk. Sadarbības veicināšana. 

Ikmēneša sarunu cikls ar radošām 
un iedvesmojošām personībām 
“K āpiens” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

09.11.2018., TN 27 jaunieši tiekas ar BK “Jēkabpils Lūši”. Informācijas 
apmaiņa, publicitāte 

Akcija “Paēdušai Latvijai” L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

10.11.2018., T/C “Sēlija” Strādā 15 jaunieši, popularizējot brīvprātīgo darbu un 
līdzcietību pret cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 
Publicitāte 

Bluķa vakars V.Talla, izglītības 
metodiķis 
D.Kalniņa-Aleksandrova, 
teātra pulciņš 
BJC pedagogi 

12.11.2018., BJC Pasākumu apmeklē 150 interesenti. 15min gara teātra 
uzvedums, rotaļas, dziesmas. Tirdziņš un radošās darbnīcas. 
Bluķa vilkšana, laimes liešana, biezputras baudīšana pie 
ugiunskura. 

Mīklas minēšanas pēcpusdiena I.Balode, BLK “Smaids” 12.11.2018., BLK 
“Smaids” 

Piedalās 2 komandas. Darbošanās komandā, saliedē 
audzēkņus. Iepazīst jaunas latviešu tautas mīklas. 

Elektronikas diena 2018, 
konkurss “Jaunais elektroniķis 
2018” 

M.Spaskovs, robotikas 
pulciņš 

15.11.2018., Rīga Diploms 
II vieta 

Starptautiskais kultūras apmaiņas 
projekts, II posms 

J.Grahoļska-Krjukovsa, 
poļu valodas klubs 

15.-19.11.2018., BLK 
“Vanagi” 

30 viesu uzņemšana no Červjonkas-Leščinas (Polija). 
Sadarbības veicināšana, iepazīšanās ar latviešu tradīcijām. 
Ekskursija uz Rīgas Motormuzeju, “Staro Rīga” pasākumu 
apmeklēšana. Kopā ar viesiem no Polijas apmeklē Latvijas 
neatkarībai veltītos pasākumus. Iegūtas prasmes 
starptautisku projektu organizēšanā, publicitāte 

Radošā darbnīca projekta 
“Kult ūras apmaiņa ar Červjonku-
Leščinu” ietavaros. 

I.Balode, A.Ozoliņa-
Krūmiņa, pedagogi 

16.11.2018., BJC 22 apmeklētājiem tiek dota iespēja iepazīties ar latviešu 
ornamentu, veidojot atstarotāju. Kopīgi gatavotas un ceptas 
piparkūkas un iepazītas Latviešu tautas tradīcijas. 
Publicitāte. Sadarbības veicināšana starp valstīm. 

Ziemassvētku koncerts p.i.i. 
“Auseklītis” 

I.Januševska, vokālie 
ansambļi 

18.11.2018., TN Piedalās 150 dalībnieki. Muzikāla sveiciena sagatavošana, 
pulciņa darba popularizēšana. Sadarbības veicināšana. 

Latvijas 100 gadu Jubilejas 
pasākums 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

18.11.2018., Jēkabpils Brīvprātīgā darba popularizēšana pilsētas organizētajā 
pasākumā. Iesaistās 13 kluba jaunieši.  
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Izziņas un radošo tehnoloģiju 
diena skolā (8. un 9.kl.) 

S.Stikāne, karjeras 
konsultants 

22.-23.11.2018., 
Jēkabpils 

Piedalās 357 JVĢ, 3.vsk. un 2.vsk. audzēkņi 

Viktorīna “Mana Latvija III” I.Rimeiķe, I.Pūcīte, 
pedagogi 

23.11.2017., BLK 
“Atslēga” 

Piedalās 17 audzēkņi. Patriotiskā audzināšana, izglītošana 
par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem. 
Kritiskās un radošās domāšanas sekmēšana. Sadarbības 
veicināšana ar BLK “Laipa” un “Smaids”. 

Medijpratība (10.-12.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

26.11.2018., 03.12.2018. 
12.12.2018.,Jēkabpils 

Iesaistīti 405 audzēkņi. 

Globālās izglītības nedēļas filma 
“Patiesā cena” un radošās 
darbnīcas. 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

27.11.2018., JAK Jauna un pamācoša informācija par to, kādi resursi tiek 
izmantoti apģērba ražošanā, vide un negatīvā ietekme uz 
dabu. 

Adventes vainagu gatavošanas 
darbnīca 

I.Balode, I.Rogoļeva, 
BLK “Laipa” 

28.11.2018., BLK 
“Laipa” 

11 kluba audzēkņi darbojas pie adventes vainagu 
izgatavošanas. Mācās saskatīt skaisto, kā arī izmantot 
dažādus dabas materiālus vainagos. 

Komiksu zīmējumu konkurss S.Āriņa, mazpulks 30.11.2018., BLK 
“Smaids” 

Iepazīšanās ar Latvijas Mazpulki tradīcijām. Savas ieceres 
realizēšana atbilstoši nolikumam. 

HIP-HOP deju maratons 
jauniešiem 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

03.12., 10.12., 17.12., 
Resursu centrs 

Brīvprātīgā darba popularizēšana. Iespēja jauniešiem izkopt 
savus talantus. Saturīgs brīvais laiks 

Svētā Nikolaja dienas 
pēcpusdiena 

J.Grahoļska-Krjukovska, 
poļu valodas klubs 

08.12.2018., TN Apmeklē 286 interesenti. Iegūta pieredze lielo pasākumu 
organizēšanā. Kopīga filmas “Listy Dom” skatīšanās, dalība 
radošajās darbnīcās. Koncerts.  

Konference jauniešiem veltīta 
Latvijas 100 gadei. 

E.Puķe, izglītības 
metodiķis 

13.12.2018., BJC Piedalās 120 dalībnieki. Komndas prezentē mājas darbus 
“Kas ir veiksmes kods”. Darbojas 6 ekspertu darbnīcās: 
līdzdalība, brīvprātīgie, kustība, komunikācija, drosme. 
Jaunieši pilnveidoja savu personību un cēla pašapziņu. 
Sadarbības veicināšana, jauni kontakti. Publicitāte. 

Ziemassvētku muzikālais stāsts 
“12 dāvanas Z-os” 

I.Januševska, vokālie 
ansambļi 

15.12.2018., TN Tiek sagatavota un prezentēta klausītājiem 50 min gara 
koncertprogramma. Pārsteigumi, dāvanas, Sadarbības ar 
vecākiem veicināšana. 

Ikmēneša sarunu cikls ar radošām 
un iedvesmojošām personībām 
“K āpiens” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

17.12.2018., TN 26 jaunieši tiekas ar fotogrāfu-blogeri Alekseju Stepanovu. 
Labās prakses piemērs. Informācijas apmaiņa, publicitāte 
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Piparkūku darbnīca E.Puķe, pulciņš “Burtiņš 
pie burtiņa” 
V.Talla, pulciņš 
“Skanošie burtiņi” 

18.12.2018., BJC Attīstītas prasmes piparkūku cepšanā, Z-u dziesmu 
dziedāšanā, tradīciju apzināšanā. Sadarbības prasmju 
attīstīšana. 

Ziemassvētku darbnīcas I.Balode, I.Rogoļeva, 
BLK “Laipa” 

19.12.2018., BLK 
“Laipa” 

Iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām. Pagatavoti Z-u 
rotājumi eglei, vainagam. Cep piparkūkas, iepazīstas ar Z-u 
tradīcijām un dziesmām. 

Tematiskā pēcpusdiena 
“Ziemassvētku zvaigzne” 

A.Miezāka, kristīgā 
pulciņa audzēkņi 

21.12.2018., p.i.i. 
“Zvaigznīte” 

Iepazīšanās ar Z-u stāstu Bībelē. Jautras aktivitātes, dāvanas 

IT pasaule (6.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

14.-18.01.2019., 
Jēkabpils 

Iesaistīti 167 Jēkabpils 2.vsk. un Jēkabpils psk. audzēkņi 

Pilsētas/ novadu Latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
skolu jaunatnei „Lakstīgala 
2018”, I kārta 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 
 

16.01.2019., BJC Apmeklētāju skaits-45 

Latviešu tautas dziesmu 
dziedāšanas sacensības skolu 
jaunatnei „Lakstīgala 2019”, II 
kārta 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 
 

23.01.2019., BJC Apmeklētāju skaits-50 

Muzikāla izrāde “Kā eglīte 
dziesmu mācīja” 

I.Burnaševa, popgrupa 
“Zvanotiņas” 

23.01.2019., BJC Interesantās un humoristiskās izrādes tapšanā piedalās 12 
pulciņa audzēkņi. Vērojama audzēkņu izaugsme, 
artistiskums, saliedētība un muzikalitāte. Sadarbības 
veicināšana ar audzēkņu vecākiem  

Biedrības “Cerību sala” Jubilejas 
pasākums 

I.Januševska, vokālie 
ansambļi “Kamolītis”, 
“Supermeitenes” 

26.01.2019., TN Apmeklētāju skaits 120. Audzēkņiem jauna pieredze 
uzstāties pieaugušo auditorijai un bērniem ar īpašām 
vajadzībām un attīstības traucējumiem. Līdzjūtības un 
izpratnes audzināšana pret dažādo sabiedrību.  

Soli pa solim (10., 11., 12.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

28.-31.01.2019., 
Jēkabpils 

Iesaistīti 146 audzēkņi 

Manas iespējas izaugsmei (7.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

05.-06.02.2019., 
Jēkabpils 

Iesaistīti 183 JVĢ, Jēkabpils 2. un 3.vsk. audzēkņi 
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Tematiskā pēcpusdiena “Ziemas 
prieki” 

I.Rimeiķe, BLK 
“Atslēga” 

08.02.2019., BLK 
“Atslēga” 

15 audzēkņi pilnveido komunikācijas prasmes. Saliedēšanās 
un fizisko aktivitāšu prieks. 

Domā, pēti, pielāgo! (1.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

14.-15.02.2019., 
Jēkabpils 

Iesaistās 167 Jēkabpils 2.vsk., Jēkabpils psk. audzēkņi 

Tematiskā pēcpusdiena 
“Sirdsdraugi” 

I.Rimeiķe, BLK 
“Atslēga” 

15.02.2019., BLK 
“Atslēga” 

16 audzēkņi apgūst un pilnveido zināšanas un prasmes, kas 
saistītas ar sociālajām zināšanām. Izpratnes veidošana par 
draudzību un attieksmēm.  

Latvijas Mazpulku konference 
“Uzdrīkstēties iesaistīties” 

S.Āriņa, BJC Mazpulks 16.02.2019., Rīga Latvijas Mazpulka darba izvērtējums. Galveno uzdevumu 
nospraušana, valdes ievēlēšana. Balvas konkursa 
uzvarētājiem, BJC mazpulka darba popularizēšana. 

Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis 2019”, I kārta 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

19.02.2019., BJC Apmeklētāju skaits-120 

Labdarības akcija “Palīdzēsim 
Jēkabpils dzīvnieku patversmes 
ķepām” 

S.Āriņa, BJC Mazpulks 21.02.2019., BLK 
“Smaids”, dzīvnieku 
patversme 

Materiāls atbalsts dzīvnieku patvermei. Radošā darbnīca 
“Suņa cepumi”. Pilnveidota prasme dalīties, veidota izpratne 
par palīdzības nozīmi un nepieciešamību palīdzēt grūtībā 
nonākušajiem.  

Bērnu deju kolektīvu sadancis 
“Brālīts māsu dancināja” 

I.Feldmane, TDK 
“Delverēni” 

22.02.2019., Jaunjelgava Pateicība 

Bērnu deju kolektīvu sadancis 
“Brālīts māsu dancināja” 

L.Ābola, TDK “Ābolēni” 22.02.2019., Jaunjelgava Pateicība 

Konkurss “Siguldas Robotu 
kauss” 

M.Spaskovs, robotikas 
pulciņš 

23.02.2019., Sigulda Diploms 
5.vieta 
Piedalās 2 komandas (7./8.vieta) 
Pieredze, pulciņa darba popularizēšana 

Skolēnu skatuves runas konkurss E.Puķe, izglītības 
metodiķis 

26.02.2019., BJC Konkursā piedalās 39 dalībnieki no JVĢ, JAK, 2. un 3.vsk. . 
Noskaidroti I kārtas uzvarētāji, kuri tiek izvirzīti II kārtai.  
I pakāpe-11, II pakāpe-13, III pakāpe-14 audzēkņi. Pozitīvas 
atsauksmes, publicitāte. 

Izstāde “Skola 2019” (11.-12.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

01.03.2019., Rīga Apmeklē 144 JVĢ, Jēkabpils 3.vsk. un 2.vsk. audzēkņi 
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Tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skates, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju svētkiem 

A.Rūliete, TDK 
“Pastalnieki” 

04.03.2019., Krustpils 
KN 

Diploms 
5-Augstākās pakāpes 

Tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skates, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju svētkiem 

L.Ābola, TDK “Ābolēni” 04.03.2019., Krustpils 
KN 

Diploms 
III pakāpe 

Tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skates, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju svētkiem 

I.Feldmane, TDK 
“Delverēni” 

04.03.2019., Krustpils 
KN 

Diploms 
II pakāpe 

Veselības veicināšanas pasākums I.Rimeiķe, BLK 
“Atslēga” 

22.03.2019., Jēkabpils 
AC “Domus” 

Pozitīva, radoša atmosfēra veselīga dzīvesveida un slimību 
profilakses izzināšanā. Iepazīšanās ar veselīgo produktu 
grozu, to analīze, etiķešu skaidrojums un produktu 
sastāvaizpratne. Salīdzinājums starp uztura grupām. 

Ansambļa “Kamolītis” 20 gadu 
Jubilejas pasākums 

I.Januševska, vokālie 
ansambļi “Kamolītis”, 
“Supermeitenes” 

06.04.2019., TN Apmeklētāju skaits-150. Koncerts 2 daļās. Darbs pie vizuālā 
izskata un tērpiem. Sadarbības veicināšana ar bijušajiem 
ansambļa dalībniekiem un viņu vecākiem. Publicitāte.  

Mūsdienu deju radošais konkurss L.Ābola, mūsdienu deju 
kolektīvs “SuperMix” 

11.04.2018., Jēkabpils 
BJC 

Diploms 
2 Augstākās pakāpes diplomi 
2-I pakāpes 

Jauniešu diena “Tas Fests” L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

15.03.2019., Talsi Pateicība 

Latvijas izglītības iestāžu 5. -9.kl. 
un 5. -12.kl. koru konkurss I kārta 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

19.03.2019., TN, 
Jēkabpils 3.vsk. 

Apmeklētāju skaits-318 

Sēlijas novada bērnu un jauniešu 
folkloras kopu reģionālais 
sarīkojums 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

22.03.2019., Viesītes KN Apmeklētāju skaits-85 

Seminārs folkloras kopu 
vadītājiem  

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

22.03.2019., Ābeļu psk. Apmeklētāju skaits-4 
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Sēlijas novada folkloras konkursi, 
pusfināls 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

09.04.2019., BJC Apmeklētāju skaits-54 

Mūsdienu deju kolektīvu skate V.Talla, izglītības 
metodiķis 

11.04.2019., BJC Apmeklētāju skaits-220 

Izveido pats (5.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

16.-17.04.2019., 
Jēkabpils 

Piedalās 155 Jēkabpils psk. un Jēkabpils 2.vsk. audzēkņi 

Lieldienu radošās darbnīcas I.Balode, I.Rogoļeva, 
BLK “Laipa” 

17.04.2019., BLK 
“Laipa” 

22 audzēkņi apgūst Lieldienu tradīcijas un paražas. Pagatavo 
Lieldienu dekoru mājai. Aktualizētas latviešu tradīciju 
izzināšana. 

Zēnu vokālistu konkurss V.Talla, izglītības 
metodiķis 

17.04.2019., Jēkabpils 
3.vsk. 

Apmeklētāju skaits-12 

Ģimenes festivāls 2019“ koncerts 
“Sapņu zemē viss iespējams” 

I.Januševska, ansambļi 
“Kamolītis”, 
“Supermeitenes” 

20.04.2019., TN 2-Pateicības 

Iepazīsti profesiju prasmes  
(9.-8.kl.) 

S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

29.-30.04.2019., 
Jēkabpils 

Piedalās 264 JVĢ un 2.vsk. audzēkņi 
 

Jēkabpils BJC Mazpulku  
projektu pavasara pieteikums 

S.Āriņa, mazpulks 08.05.2019., BLK 
“Smaids” 

22 mazpulcēni piedalās projektu izvērtēšanā, papildināšanā. 
Pilnveidota prasme prezentēt savus darbus. 

Tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skates, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju svētkiem 

L.Ābola, mūsdienu deju 
kolektīvs “SuperMix” 

10.05.2019., Daugavpils Diploms 
II pakāpe 

Es un mana nākotne (8.kl. un 
10.kl.) 

S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

14.05.-16.05.2019., 
Jēkabpils 

Piedalās 185 JVĢ un Jēkabpils 2.vsk. jaunieši.. 

Pavasara koncerts I.Januševska, vokālie 
ansambļi “Kamolītis”, 
“Supermeitenes” 

21.05.2019., p.i.i. 
“Auseklītis” 

Sagatavota un prezentēta 30 min gara koncerta programma. 
Apmeklē 180 dalībnieki.Sadarbības veicināšana, publicitāte 

Koncerts-izrāde “’Hei, saulīte!” I.Burnaševa, popgrupa 
“Zvanotiņas” 

21.05.2019.,p.i.i. 
“Zvaigznīte” 

Koncertā piedalās 10 audzēkņi. Sadarbības veicināšana ar 
vecākiem, kuriem ir iespēja vērot bērnu muzikālo izaugsmi.  

Dižkoncerta tautas deju kolektīvu 
koncerta kopmēģinājums 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

21.-23.05.2019., 
Krustpils saliņa 

Apmeklētāju skaits-65 
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Dižkoncerta pilsētas skolu koru 
koncerta kopmēģinājums 

V.Talla, izglītības 
metodiķis 

23.05.2019., Jēkabpils 
3.vsk. 

Apmeklētāju skaits-300 

Koncerts-izrāde “Mazā Ķipara 
piedzīvojumi” 

I.Burnaševa, popgrupa 
“Zvanotiņas” 

24.05.2019.,p.i.i. 
“Zvaigznīte” 

Koncertā piedalās 16 audzēkņi. Sadarbības veicināšana ar 
vecākiem, kuriem ir iespēja vērot bērnu muzikālo izaugsmi.  

Prasmes mākslā (2. un 3.kl.) S.Stikāne, pedagogs 
karjeras konsultants 

24., 27.un 28.05.2019., 
Jēkabpils 

Iesaistīti 311 Jēkabpils psk. un  Jēkabpils 2.vsk. audzēkņi 

Tautas deju festivāls “Latvju 
bērni danci veda” 

L.Ābola, TDK “Ābolēni” 26.05.2019., Rubeņi Pateicība 

Koncerts-izrāde “Pļavas ziedu 
pasaka” 

I.Burnaševa, popgrupa 
“Zvanotiņas” 

27.05.2019.BJC Koncertā piedalās 12 audzēkņi. Iespēja baudīt dalībnieku 
skaisto sniegumu, efektīvas galvas mazkas un 
horeogrāfiju.Sadarbības veicināšana ar vecākiem, kuriem ir 
iespēja vērot bērnu muzikālo izaugsmi.  

Bērnu svētki Kena parkā I.Januševska, vokālie 
ansambļi “Kamolītis”, 
“Supermeitenes” 
I,Burnaševa, popgrupa 
“Zvanotiņas” 
l.Ābola, TDK “Ābolēni”, 
mūsdienu dejas 
“SuperMix” 
A.Sēruma, ģitārspēles 
pulciņš 

01.06.2019., Kena parks Piedalīšanās pasākumā un koncertprogrammā, kuru apmeklē 
300 pilsētas iedzīvotāji. Bērniem iespēja noklausīties 
koncerta programmu “Mīļdziesmiņas”. Iespēja demonstrēt 
savu dziedāt prasmi un redzēt citu kolektīvu uzstāšanos. 
Pulciņa darbības popularizēšana, publicitāte. 

Sumināšanas pasākums L.Ābola, mūsdienu deju 
kolektīvs 

05.06.2019., Jēkabpils Pateicība 
 

Sumināšanas pasākums M.Spaskovs, robotikas 
pulciņš 

05.06.2019., Jēkabpils Pateicība 

Sumināšanas pasākums L.Ābola, TDK “Ābolēni 05.06.2019., Jēkabpils 2 Pateicības 
Projektu konkurss L.Ražinska 06.06.2019., Jēkabpils Apstiprināti 2 projekti-vasaras nometnes “Iegriez saulīti” un 

“Br īnumu pavēlnieki” 
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Vasaras nometne “Veselības 
bode” 

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

03.-07.06.2019., BJC 23 pilsētas skolu audzēkņi vecumā no 7-12 gadiem piedalījās 
bezmaksas vasaras veselīga dzīvesveida nometnē, kurā tika 
piedāvātas radošās darbnīcas, HIP-HOP dejas, konkursi un 
ekskursija uz piedzīvojumu trasi “Tarzāns”, Daugavpilī.  

Radošā darbnīca “Domā zaļi, 
dzīvo zaļāk!” 

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēga” 

10.-14.06.2019., BLK 
“Atslēga” 

18 audzēkņi bagātina zināšanas par medijprasmes 
veicināšanu. Attīsta komunikācijas prasmes, veicina 
sadarbību. Sportiskas aktivitātes “Tarzāna trasē”, 
Daugavpilī. Jaunu zināšanu iegūšana erudīcijas spēlē 
“Ekspedīcijas dalībnieki pret vecākiem”. Publicitāter 

Vasaras nometne “Veselā miesā 
vesels gars!” 

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

10.-14.06.2019. BJC 20 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. 

Vasaras nometne “Iegriez 
saulīti?” 

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

17.-21.06.2019. BJC 24 pilsētas bērni vecumā no 5-7 gadiem darbojās 4 radošajās 
darbnīcās, izzina Saulgriežu tradīcijas. Patriotiskā 
audzināšana, dzīves ziņa. Ekskursijas ietavaros apmeklē 
karameļu darbnīcu Madonā un piedzīvojumu improvizētu 
izrādi ar bānīti Gulbenē. Dienasgrāmata, publicitāte. 
Pašvaldības projekts. 

Radošās darbnīcas “Bagātību 
sala-3” 

I.Balode, I.Rogoļeva, 
BLK “Laipa” 

17.-21.06.2019.Radži 16 pulciņa un pilsētas bērni apzinš savu radošo potenciālu, 
pagatavo stilīgus aksesuārus Līgo svētku sagaidīšanai un 
telpu dekorus. Rīgas Zoo apmeklējums. Publicitāte. 

Pasākums “Izzini gleznaino 
Sēliju” 

I.Rimeiķe, BLK 
“Atslēga” 

26.06.2019., Viesītes 
novads, Sauka 

Pētnieciska un izzinoša ekskursija 11 audzēkņiem Viesītes 
muzejā “Sēlija”, ,kur apzinātas Sēlijas bagātības un 
skaistums. Vizināšanās ar laivām un makšķerēšana. Pozitīvu 
emociju iegūšana, audzēkņu saliedēšana. 

Vasaras nometne “Brīnumu 
pavēlnieki” 

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

01.-05.07.2019. BJC 24 pilsētas bērni vecumā no 9-12 gadiem  darbojās 4 
radošajās darbnīcās, iegūst jaunas prasmes un iemaņas 
Sportiskas aktivitātes un saturīgi pavadīts brīvais laiks. 
Ekskursija uz izklaides parku “Avārijas brigāde”. 
Dienasgrāmata, publicitāte. Pašvaldības projekts. 
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Pilsētas svētki E.Puķe, izglītības 
metodiķis 

06.07.2019., Jēkabpils Brīvprātīgā darba koordinēšana. Tika iesaistīti 40 
brīvprātīgie jaunieši. 

 
 

Pasākumi Nometnes/darbnīcas Konkursi/festivāli/skates Kursi ( cilvēku skaits) Projekti Kopā 
77 8 31 1283 4 116 

 
Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece                          / L.Ražinska 
 


