JĒKABPILS BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA
GADA ATSKAITE PAR IESTĀDES DARBU
2019./2020. m. g.
PASĀKUMS

DALĪBNIEKI,
ATBILDĪGAIS

DATUMS, VIETA

REZULTĀTS

Atvērto durvju nedēļa “Svētki
mūsu pagalmā”

L.Ražinska-direktora
vietniece, pedagogi

02.-06.09.2019., BJC

Darbnīca 9.-12.kl. skolēniem
“Gudra līdzdalība pret viltus
ziņām”
Konkurss “Rīga, mana Rīga,
Tevi mīlu es”

L.Ražinska-direktora
vietniece

04.09.2019., BJC

I.Pūcīte, I.Rimeiķe,
BLK “Atslēga”

20.09.2019., BLK
“Atslēga”

Globālo pasākumu nedēļa.
Loģikas kļūdu spēle
“Populists”
Ikmēneša sarunu cikls
jauniešiem “Kāpiens”
Pasaules tūrisma diena

L.Ražinska, jauniešu
klubs

26.09.2019.,Jēkabpils
galvenā bibliotēka

Apmeklē 150 interesenti. Piedāvājam iespēju iepazīties ar iestādi,
interešu izglītības programmām, pedagogiem. Darbošanās 12
radošajās darbnīcās. Svētku koncerts, karaoke, piepūšamās
atrakcijas. Labāko un rezultatīvāko audzēkņu un pedagogu
sumināšana. Sadarbības veicināšana, pulciņu darbības
popularizēšana. Publicitāte.
Apmeklē 25 pilsētas jaunieši, kuri iegūst informāciju par
metodēm, kā atpazīt viltus ziņas. Saturīgi pavadīts laiks.
Publicitāte.
Tiek sekmēta izziņas interese un veicināta prasme izteikties,
pamatot savu viedokli. Piedalās 10 audzēkņi, kuri iepazīst A.Čaka
daiļradi.
Apmeklē 50 dalībnieki, kuri noklausās mini lekciju par kritisko
domāšanu un debašu prasmēm. Iepazīstas ar spēli “Populists”

L.Ražinska, jauniešu
klubs
I.Pūcīte, klubs
“Prātnieks”

28.09.2019., TN

Latvijas Mazpulku vietējais
rudens projektu forums

S.Āriņa, mazpulks

01.10.2019.,Ābeļu psk.

Konkurss “Ziedi mūsu
Latvijai”

A.Ozoliņa-Krūmiņa,
pulciņu audzēkņi un
pedagogi
S.Āriņa, mazpulks

14.10.-27.11., BJC

Biedrības “Latvijas Mazpulki”
novada forums

29.09.2019., Jēkabpils

19.10.2019,Biržu psk,
veikals “Sedumi”

Diskusijā piedalās 15 jaunieši. Tikšanās ar novadnieku Lauri
Zalānu.
Dalībnieki piedalās Krustpils pils organizētajā pasākumā –
orientēšanās pa pilsētu.
Diploms-I vieta
Pilnveidotas prasmes aizstāvēt un prezentēt savu darbu. Attīsta
prasmi uzklausīt, aizstāvēt un diskutēt.
Visi 25 mazpulcēni iegūst III pakāpes sertifikātus. 4 labākie darbi
tiek izvirzīti novada forumam.
Piedalās 124 audzēkņi. Izstādes izveide un noslēguma pasākums
27.11.. Koncertprogrammā: popgrupa “Zvanotiņas” un mūsdienu
deju grupa “Super Mix”. Balvas
Piedalās 200 apmeklētāji.
4-I pakāpes Sertifikāti
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Konkurss “Šķiro un radi”

I.Pūcīte, I.Rimeiķe,
BLK “Atslēga”

29.10.2019., Jēkabpils
pakalpojumi

Konkurss “Ziedi mūsu
Latvijai”
Elektronikas diena 2019

I.Pūcīte, I.Rimeiķe,
BLK “Atslēga”
M.Spaskovs, robotikas
pulciņš

07.11.2019., BLK
“Atslēga”
09.11.2019., Rīga

Labdarības akcija “Paēdušai
Latvijai”

L.Ražinska, jauniešu
klubs

09.11.2019., T/C
“Sēlija”, Rimi veikals

Jēkabpils BJC Mazpulka
mācību ekskursija

S.Āriņa, mazpulks

22.11.2019.,Bebrenes
pagasts

Radošā darbnīca “Katram savs
vainadziņš”

I.Pūcīte, I.Rimeiķe,
BLK “Atslēga”
S.Utināne, BLK
“Smaids”
J.GrahoļskaKrjukovska, poļu
valodas pulciņš

27.11.2019., BLK
“Atslēga”

Saulgriežu pasākums “Bluķa
vakars”

V.Talla, D.KalniņaAleksandrova, BJC
pedagogi

12.12.2019., BJC

Z-u koncerta uzvedums “Tava
sirds ir Tavas mājas”

I.Januševska, grupas
“Kamolītis”,
“Supermeitenes”
I.Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”
M. Jostsone, TDK
“Ābolēni”

14.12.2019., TN

Mikolajki

Opera bērniem “Puteklīšu
Ziemassvētki”
Skolu deju kolektīvu sadancis
- priekšskate “Daugavas

07.12.2019., TN

23.12.2019.,BJC
30.01.2020.,
Jaunjelgava

12 jaunieši piedalās intelektuāla galda un dārza spēles izveidošanā
“Prāts laikam”, ko izlietojam PET pudelēm un lietotam kartonam.
Dalība noslēguma pasākumā BJC 08.10.2019. Pārsteiguma balvas.
8 kluba audzēkņi veido darbu “Rožu koks Latvijai” izstādei-BJC
konkursam. Radošo prasmju attīstība.
6 dalībnieki piedalās 2 komandās. Rezultātā
2-II vietas
Apliecība
Brīvprātīgā darba popularizēšana. Piedalās un darbojas 22 jaunieši,
kuri mācās komunicēt, attīsta sadarbības prasmes. Tolerances un
iecietības ieaudzināšana jauniešos.
19 mazpulcēniem bija iespēja papildināt zināšanas par Bebrenes
vēsturi, dzirnavu nozīmi senatnē un to darbību. Pilnveidoja
zināšanas par tādiem mājdzīvniekiem kā alpakām un to nozīmi
cilvēka dzīvē.
Radošajās darbnīcās darbojas 16 audzēkņi, kuri izveido radošos
darbus-pērlīšu vainagus. Sadarbības veicināšana.

Pasākumu apmeklē 300 interesenti no Poļu vēstniecības Rīgā un
audzēkņi no izglītības iestādēm Daugavpilī, Jelgavas, Rēzeknes.
Sadarbības veicināšanas pasākums, kurā dažādu paaudžu cilvēki
iepazina un stiprināja poļu tradīcijas. Publicitāte
200 pasākuma apmeklētāji darbojās 12 radošajās darbnīcās, kā arī
piedalījās tirdziņā. Gāja rotaļās, noskatījās BJC audzēkņu un
Ābeļu psk. folkloras kopas “Mikalēni” sagatavoto koncertu.
Iepazinās ar latviešu tradīcijām: rotaļām, bluķa vilkšanu, laimes
liešanu, kočas baudīšanu pie ugunskura. Publicitāte, tradicionāls
saliedēšanās pasākums.
Koncertprogramma veidota kopā ar dziedošajām ģimenēm.
Scenārijs pēc pasakas “Vientuļais Namiņš” motīviem. Publicitāte.
Popgrupas izaugsmes popularizēšana un sadarbības ar vecākiem
veicināšana.
Pateicība
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krastā”
Latvijas Mazpulku konference
“Mūsu pēdas šodien”
Latgales reģiona skolēnu
skatuves runas konkurss,
2.kārta

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
deju lielkoncerta “Saule vija
zelta rotu” repertuāra apguves
un dalībnieku atlases skate
XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
deju lielkoncerta “Saule vija
zelta rotu” repertuāra apguves
un dalībnieku atlases skate
XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
deju lielkoncerta “Saule vija
zelta rotu” repertuāra apguves
un dalībnieku atlases skate
Mākslas projekts “Radi
rotājot”

A.Rūliete, TDK
“Pastalnieki”

190 dalībnieki. Iegūst zināšanas par NVO mērķiem un
uzdevumiem. Mērķu izvirzīšana 2020.gadam. BJC mazpulka
darba popularizēšana. Publicitāte
28.02.2020., BJC
50 dalībnieki. Rezultātā:
I pakāpe-2 Jēkabpils psk., 2 JVĢ, II pakāpre-3.vsk., 2.vsk.
VISC novērtējums par pasākuma organizēšanas kvalitāti. Liela
atsaucības un popularitāte norāda uz pasākuma nozīmīgumu.
12.03.2020., Līvānu KC Diploms
5-Augstākās pakāpes

M. Jostsone, TDK
“Ābolēni”

12.03.2020., Līvānu KC Diploms
I pakāpe

I, Feldmane, TDK “”

12.03.2020., Līvānu KC Diploms
I pakāpe

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

13.03.2020.,BJC

L.Ražinska, direktora
vietniece
L.Ražinska, direktora
vietniece
E.Ziediņa, Jaunatnes
lietu speciālists
E.Stradiņa, izglītības

01.05.2020., Jēkabpils

Pasākums ar mērķi veicināt talantu un spēju attīstību. No 19
dalībniekiem, kuri pārstāvēja JVĢ, 3.vsk., psk. un BJC, 6 darbi
izvirzīti uz 2.kārtu, Latgales novadā, Rēzeknē.
JVĢ-3 darbi, 3.vsk.-1 darbs, BJC-1 darbs, psk.-1 darbs. Covid-19
ierobežojumu dēļ, nebija iespējams izveidot izstādi, kā arī
dalībnieku sveikšanu klātienē, arī vērtēšana notika attālināti.
Apstiprinātas 2 vasaras nometnes

21.05.2020., Jēkabpils

Apstiprināti 2 projekti

18.06.2020., Jēkabpils

Velo braucienā piedalās 6 jaunieši. Saliedēšanās aktivitāte,

Vasaras nometņu projektu
konkurss
NVO projektu konkurss

Velo brauciens “Iebraucam

S.Āriņa, mazpulks

22.02.2020.,Rīga

3

vasarā”

metodiķis
E.Ziediņa, Jaunatnes
lietu speciālist
E.Ziediņa, Jaunatnes
lietu speciālists

Mežaparks

veselīga dzīves veida popularizēšana.

19.06.2020., T/C
“Sēlija”

Aktivitāte “Dāvana manai
pilsētai”

E.Ziediņa, Jaunatnes
lietu speciālists
J.GrahoļskaKrjukovska, pedagogs

20.06.2020., Jēkabpils

Mākslas projekts “Radi
rotājot”, 2.kārta

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

30.06.2020., Rēzekne

Projektu konkurss

L.Ražinska, direktora
vietniece
L.Ražinska, direktora
vietniece

09.06.2020., Jēkabpils

Globālo mērķu autobuss

L.Ražinska, direktora
vietniece

21.07.2020., Jēkabpils
autoosta

Radošā darbnīca “Sēlijas
šarms”

27.07.-31.07.2020.,
Gārsenes pils

Radošā darbnīca “Domā zaļi,
dzīvo zaļāk-4!”

S.Utināne, D.KalniņaAleksandrova, BLK
“Smaids”
I.Rimeiķe, I.Pūcīte,
BLK “Atslēga”

Vasaras nometne
“ABRAKADABRA!”

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

03.-07.08.2020., BJC

Pasākumu apmeklē 200 Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji. Tiek
demonstrētas 2 filmas. Sadarbības veicināšana ar pašvaldību un
iestādēm pilsētā. Jauniešu dome iegūst pieredzi pasākumu
plānošanā. Publicitāte.
Pasākumā piedalās 20 jaunieši, kuri veica skrējienu-stafeti pa
Jēkabpils ielām, noteiktā maršrutā. Katrs noskrēja 350m garu
distanci ar Jēkabpils karogu. Noslēgumā karogs tika nodots
priekšsēdētājam. Jaunieši saņēma Jēkabpils pilsētas Jubilejas
monētas. Publicitāte.
Jēkabpils startē ar labiem rezultātiem. 4 darbi tika izvirzīti uz
3.kārtu, kas notiks 2021.gadā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku laikā.
Apstiprināti 2 projekti-vasaras nometnes “ANRAKADABRA” un
“DEBESMANNA”
Ielu akcijas laikā piedalījās 70-80 dalībnieki, kuriem bija iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās-henna, sejiņu apgleznošana,
momentloterija “Labās domas pasaulei” un darbnīcā ‘’Kopā
varam”. Publicitāte, sadarbības
veicināšana.
Pasākumā piedalās 50 dalībnieki. Svinīgi tiek pārgriezta lenta
globālo mērķu starppilsētu autobusam, kurš tos popularizēs.
Novadīts konkurss. Publicitāte.
11 dalībnieki piedalījās radošajās darbnīcās, pārgājienos. Iepazina
Sēlijas skaistākās vietas. Devās ekskursijā uz Aknīsti, Rubeņiem,
Bebreni, Dvieti. Atrakcijas, spēles.
Darbnīcās piedalījās 17 bērni un pusaudži. Izzinošas ekskursijas uz
Siguldas tauriņu māju un Cēsīm, sportiskas aktivitātes Ērgļu
atrakciju parkā “Braku takas”. Dalība radošajās darbnīcās –tērpu
un tauriņu virteņu izgatavošana. Pārgājiens ar orientēšanās
uzdevumiem un ekspertu spēle “Bērni pret vecākiem”.
25 pilsētas bērni vecumā no 6-9 gadiem darbojās 4 radošajās
darbnīcās, piedalījās sporta aktivitātēs-stafetēs, orientēšanās,
konkursos. Ekskursija uz piedzīvojumu paku “Avārija brigāde”,
4

Filmu nakts ar auto

Ielu akcija “Iegriezt pasauli
kopā!”

16.07.2020., Jēkabpils

03.-07.08.2020., BLK
“Atslēga”

Vasaras nometne
“DEBESMANNA”

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

10.-14.08.2020., . BJC

Radošās darbnīcas “350 soļi
savā pilsētā”

I.Balode, I.Rogoļeva,
BLK “Laipa”

10.-14.08.2020., BLK
“Laipa”

Pasākumi
Nometnes/darbnīcas
77
8
Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece

Konkursi/festivāli/skates
31
/ L.Ražinska

publicitāte, bezmaksas pusdienas. Pašvaldības apstiprināts
projekts.
25 pilsētas bērni vecumā no 9-13 gadiem darbojās 4 radošajās
darbnīcās, piedalījās sporta aktivitātēs-stafetēs, orientēšanās,
konkursos. Ekskursijas ietvaros apmeklē karameļu darbnīcu
Madonā un piedzīvojumu improvizētu izrādi ar bānīti Gulbenē.
Dienasgrāmata, publicitāte. Pašvaldības apstiprināts projekts.
13 pilsētas bērni darbojās radošajās darbnīcās, gatavojot telpu
dekorus un rotas. Aktīvi pavadīja laiku svaigā gaisā. Apmeklēja
pilsētas ievērojamus dabas objektus: Strūves parku, Kena parku,
Krustpils pili, Sēļu sētu un Mežaparku. Devās ekskursijā uz
izklaides parku “Avārijas brigāde”.

Kursi ( cilvēku skaits)
1283

Projekti
4

Kopā
116

5

