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JĒKABPILS  BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA 
GADA ATSKAITE PAR IEST ĀDES DARBU 

2020./2021. m. g. 
 

PASĀKUMS DAL ĪBNIEKI, 
ATBILD ĪGAIS 

DATUMS, VIETA REZULT ĀTS 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkurss “Radi rotājot” 

Anda Ozoliņa-Krūmiņa, 
mākslas studijas, 
E.Stradiņa 

30.06.2020., Rēzekne Diploms 
3-II pakāpes 

Projekts “Latvijas skolas soma” E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

septembris-maijs Sadarbība ar skolām, pašvaldību un 
Kultūras ministriju 
50 attālinātās aktivitātes 
(koncerti, izrādes, kino, koncertsarunas, 
muzejprogrammas) 

Projekts “Proti un dari” L.Ražinska, E.Ziediņa septembris-maijs Profilēti un projektā iesaistīti 12 jaunieši 
Nodarbība “Personīgās izaugsmes 
treniņš”, projekts “Soli pa solim” 

E.Ziediņa, E.Stradiņa, 
jaunatnes lietu 
speciālists, izglītības 
metodiķis 

15.07.2020., BJC Aktivitāti apmeklēja 13 jaunieši vecumā n o 13-17 gadiem. 
Tika piedāvāta iespēja apgūt  konceptu “Komforta zonas 
teorija” un analizēt, kādas zināšanas, prasmes un attieksmes 
jāpiemīt cilvēkam, lai veiksmīgi komunicētu. 

Foto stendu atklāšanas pasākums 
“Iegriezt pasauli kopā” 

L.Ražinska-direktora 
vietniece, jaunieši 
 

16.07.2020., Jēkabpils 
skeitpars 

Pilsētā pie skeitparka atklāj 2 foto stendus. Tiek piedāvāts 
darboties 3 radošajās darbnīcās, konkursos un loterijā. 
Piedalās pilsētas pašvaldības pārstāvji, mediji. 

Akcija, globālo mērķu autobuss 
“Iegriezt pasauli kopā!” 

L.Ražinska-direktora 
vietniece, jaunieši 

21.07.2020., Jēkabpils Pilsētā izbrauc ar globālajiem mērķiem reklamēts autobuss. 
Svinīgā atklāšana. Konkursi, balvas. Piedalās mediji. 

Nodarbība “Personīgās izaugsmes 
treniņš”, projekts “Soli pa solim” 

E.Ziediņa, E.Stradiņa, 
jaunatnes lietu 
speciālists, izglītības 
metodiķis 

29.07.2020., BJC Jaunieši attīstīja komunikācijas prasmes un iepazina dažādus 
saskarsmes stilus. 

Jēkabpils Jauniešu diena E.Ziediņa, E.Stradiņa, 
Jauniešu dome 

01.08.2020., Jēkabpils Aktivitāti apmeklēja apmēram  400 jaunieši. Iespēja 
piedalīties sekojošās sporta aktivitātēs: basketbols, volejbols, 
florbols, apmeklēt radošas un iedvesmojošas darbnīcas.  
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Vasaras nometne 
“ABRAKADABRA” 

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

03.-07.08.2020., BJC Darbojas 24 bērni vecumā no 6-9 gadiem. Darbošanās 4  
radošajās darbnīcās,  konkursos, rotaļāsDarbošanās 
individuāli, pa pāriem un grupās. Ekskursija uz izklaides 
parku “Avārijas brigāde”, Lēdmanes pagasts. Izveidota 
nometnes dienasgrāmatu ar bērnu iespaidiem par katru 
nometnes dienu un foto galeriju. 

Jēkabpils BJC mazpulku 
ekskursija 

S.Āriņa, mazpulks 

18.08.2020., Preiļi 

Mazpulcēni papildināja savas zināšanas un praktiskās 
iemaņas par porcelāna veidošanas tehnikām. Zināšanu 
papildināšana par bioloģisko saimniekošanu laukos un 
vīngliemežu audzēšanu. Praktiskas idejas par atkritumu 
otrreizēju izmantošanu. Zināšanu papildināšana par Preiļu 
pilsētas vēsturi. 

Vasaras nometne 
“DEBESMANNA” 

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

10.-14.08.2020., BJC Darbojas 22 bērni vecumā no 8-13 gadiem. Darbošanās 4  
radošajās darbnīcās,  konkursos, rotaļās. Darbošanās 
individuāli, pa pāriem un grupās. Ekskursija uz karameļu 
darbnīcu Madonā un piedzīvojumu improvizētu izrādi ar 
Gulbenes bānīti. Izveidota nometnes dienasgrāmata ar bērnu 
iespaidiem par katru nometnes dienu un foto galeriju. 

Atvērto durvju nedēļa L.Ražinska, direktora 
vietniece,  
pedagogi 

07.-11.09.2020., BJC 
Piedāvājam iespēju iepazīties ar iestādi, interešu izglītības 
programmām, pedagogiem. Sadarbības veicināšana, pulciņu 
darbības popularizēšana. Publicitāte. 

Jauniešu domes  organizētā 
aktivitāte dzejas dienu ietvaros 
“Ļaujies dzejas straumei” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

11.09.2020., Daugmales Dzejas lasījumi laivās. Izzinoša aktivitāte jauniešiem. 

Poļu valodas pulciņa 5 gadu 
Jubilejas svinības 

J.Grahoļska-Krkukovska, 
poļu valoda 

12.-13.09.2020., 
Gārsenes pils 

Pasākumā piedalās pārstāvji no Latvijas Poļu vēstniecības, 
poļu biedrībām, izglītības iestādēm un audzēķņu ģimenes. 
Svinīgais pasākums, koncerts, tējas pauze. Sadarbības 
veicināšana, poļu valodas pulciņa darbības popularizēšana. 

Pilsētas tautas deju kolektīvu 
virsvadītāju un vadītāju sanāksme 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

15.09.2020. BJC Piedalās 6 Jēkabpils pilsētas tautas deju kolektīvu vadītāji. 
Zoom vidē. Informatīva sanāksme par aktualitātēm un 
resursiem interešu izglītības programmu īstenošanai. 
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Neformālā aktivitāte jauniešiem 
“Sports un uzturs”. Projekts 
“Augšup” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists, E.Stradiņa 

16.09.2020., Jēkabpils 14 jaunieši apmeklē un iepazīstas ar fitnesa VFS studiju. 
Darbojas sporta treniņā, cienājas ar veselīgiem našķiem. 

Projekta “Dzīves prasmju 
laboratorija” nodarbība “Stils un 
imidžs” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

17.09.2020., Kāzu 
pasaule, Jēkabpils 

16 jaunieši iepazīstas ar uzņēmējdarbību, stilu un imidžu. 
Praktiskā nodarbība “Makeup” 

Kūku MTB Maratons L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

20.09.2020., Kūkas 9 jaunieši darbojas kā brīvprātīgie. Iegūst jaunu pieredzi, 
draugus.  

Projekta “Dzīves prasmju 
laboratorija” nodarbība “Mans 
budžets” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

24.09.2020., Jēkabpils 
BJC 

12 jaunieši mācās plānot savu budžetu. Naudas aprite. Bruto 
un neto. 

Projekta “HOP, dodamies iepazīt 
Jēkabpili”, ekskursija, radošās 
darbnīcas 

E.Ziediņa, E.Stradiņa 25.09.2020., Jēkabpils Sveču gatavošana, senās spēles Sēļu sētā. Autobusa 
ekskursija ar gidu pa Jēkabpili. 

Veselības diena jauniešiem. 
Projekts “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi 
Jēkabpilī” 

E.Ziediņa, E.Stradiņa, 
Jauniešu dome 

27.09.2020., Jēkabpils 
Mežaparks 

Projekta aktivitātē piedalījās 60 jaunieši. Piedalīšanās 
vairākos treniņos un iegūta informācija par veselīgu uzturu. 
Speciālistu konsultācijas. 

Solidaritātes projekta “Darām visi 
kopā” atklāšanas pasākums 

E.Ziediņa, E.Stradiņa 27.09.2020., Jēkabpils 
Mežaparks 

Iepazīstināšana ar projekta aktivitātēm. Balansēšanas treniņi 
ģimenēm. Aktivitātes bērniem. Piedalījās 50 pilsētas 
iedzīvotāji. 

Projekta “HOP, dodamies iepazīt 
Jēkabpili”, ekskursija, radošās 
darbnīcas 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

03.10.2020., Jēkabpils Autobusa ekskursija ar gidu pa Jēkabpili. Radošās darbnīcas 
Krustpils pilī un noslēguma pasākums Mežaparkā. Piedalās 
24 interesenti. 

Pilsētas/ novadu  izglītības iestāžu 
mūzikas skolotāju sanāksme 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

10.10.2020. Jēkabpils Piedalās 14 Jēkabpils pilsētas/ novadu mūzikas skolotāji. 
Informatīva sanāksme par aktualitātēm un metodiskā atbalsta 
iespējām mūzikas apmācībā. 

Neformālā aktivitāte jauniešiem 
“Iepazīsti sevi”. Projekts 
“Augšup” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

14.10.2020., Jēkabpils 16 jaunieši iegūst informāciju kā apgūt prasmi vadīt stresu 
un dažādas konfliktu risināšanas stratēģijas. 

Labdarības akcija “Paēdušai 
Latvijai” 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 

17.10.2020., Jēkabpils 12 brīvprātīgie iegūst pieredzi un jaunas prasmes. 
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Seminārs skolu koru diriģentiem, 
gatavojoties XII Latvijas skolu 
Jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

24.10. 2020., Jēkabpils Piedalās 7 pilsētas/ novadu izglītības iestāžu koru diriģenti. 
Par repertuāru apguves iespējām, gatavojoties XII Latvijas 
skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2021.gadā. 

Konkurss “Ziedi manai Latvijai” 
(attālināti) 

E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

30.10.-18.11.2020., 
Jēkabpils 

Piedalās 20 dalībnieki. Izveidoti radošie darbi-Ziedu 
sveicieni  Latvijai. 

Stāstnieku konkursa „Teci, teci, 
valodiņa 2020” ,I kārta, Sēlijas 
novads 

V.Talla, izglītītbas 
metodiķe 

06.11.2020., Tiešsaistē/ 
attālināti 

Piedalās 11 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu un jauniešu 
folkloras kopām. 7 dalībnieki tiek izvirzīti uz konkursa 
finālu Rīgā, 05.12.2020. 

Konkurss mazpulcēniem “Ko tu 
zini par trušiem?” 

S.Āriņa, mazpulks 15.11.2020., Jēkabpils Diploms 
III vieta 

Konkurss “Mana Ziemassvētku 
eglīte” 

E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

02.-22.12.2021., BJC Aktivitātē piedalās 155 BJC pulciņu audzēkņi un brīvā laika 
klubiņi. Publicitāte. Konkurss zoom vidē. 

Tiešsaistes seminārs ģimenēm 
“K ā saglabāt pozitīvu skatu uz 
nākotni?” 

E.Ziediņa,jaunatnes lietu 
speciālists 

26.01.2021., Jēkabpils Piedalās 15 jaunieši. Semināru vada psiholoģe Zane 
Veinberga 

Neformālā aktivitāte jauniešiem 
“Iepazīsti sevi”. Projekts 
“Augšup” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

28.01.2021., Jēkabpils, 
tiešsaistē 

Piedalās 16 jaunieši. Iegūst informāciju par prasmi vadīt 
stresu. Iepazīst dažādas konfliktu risināšanas stratēģijas. 
Garīgā veselība un covid-19 ietekme. 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki 
Tautas deju kopprojekta  “Svinēt 
sauli” repertuāra apguves 
mēģinājums 

V.Talla, izglītītbas 
metodiķis  

29.01.2021. Zoom Praktiska nodarbība- seminārs. Piedalās 16 Jēkabpils pilsētas 
tautas deju kolektīvu dalībnieki  no 4 tautas deju 
kolektīviem. Pieredzes apmaiņa repertuāra apguvei. 

Pasākums veltīts Latvijas un 
Polijas valstu sadarbībai 

J.Grahoļska-Krjukovska, 
poļu valodas pulciņš 

03.02.2021., Rīga Medaļa pedagogam par ieguldījumu diplomātisko attiecību 
stiprināšanai starp Latviju un Poliju 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki 
Sēlijas novada folkloras kopu 
repertuāra apguves 
kopmēģinājums 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

04.02.2021., MS Team Praktiska nodarbība- seminārs. Piedalās  Sēlijas novada 
bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki. Sēlijas novada 
koprepertuāra izveide XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku video priekšnesumam. 
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Neformālā aktivitāte jauniešiem 
“Es un attiecības”. Projekts 
“Augšup” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

17.02.2021., Jēkabpils, 
tiešsaistē 

Piedalās 14 jaunieši. Iegūst informāciju par uzticēšanos un 
drošību attiecībās. Par 3 attiecību fāzēm. 

Zīmējumu konkurss “Lieldienu 
raibumi” 

E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

marts/aprīlis, Jēkabpils Konkursā piedalās 400 dalībnieki no pilsētas izglītības 
iestādēm. Bērnu darbi digitalizētā veidā tika izvietoti 
pilsētvidē - rotājot pilsētas reklāmas stabus. Dalībnieki 
saņēma balviņas. 

Zero Waste Dzīvesveids 
Iedvesmojoša saruna ar 
beziepakojuma veikala “Bodnīca” 
vadītāju 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

10.03.2021., Jēkabpils, 
tiešsaistē 

Tikšanās zoom vidē. Piedalās 10 jaunieši 

Vebināru cikls jauniešiem par 
garīgo veselību “Es varu!” 
“Emocijas” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

11.03.2021., Jēkabpils Zoom platforma. Vada biedrība “Papardes zieds”. Piedalās 
11 jaunieši 

Neformālā aktivitāte jauniešiem 
“K ā labāk komunicēt un 
sadarboties”. Projekts “Augšup” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

17.03.2021.,Jēkabpils, 
tiešsaistē 

Piedalās 15 jaunieši. Iegūst informāciju par to, kā labāk 
komunicēt un sadarboties. Kas ir koučings, prakses 
izaugsmei.  Ideju vētras. Nodarbības noris attālināti 

Stāstnieku konkursa „Anekdošu 
virpulis 2021” ,I kārta, Sēlijas 
novads 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

17.03.2021., Jēkabpils, 
attālināti 

Piedalās 11 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu un jauniešu 
folkloras kopām. 3 dalībnieki tiek izvirzīti uz konkursa 
finālu Rīgā, 01.04.2021. ( tiešsaistē) 

Spēļu vakars kopā ar Albāņu 
brīvprātīgo Latvijā-Markelian 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

19.03.2021.,Jēkabpils Spēle notika attālināti. Piedalījās 10 jaunieši. Sadarbības 
veicināšana un informācija par brīvprātīgo darbu. 

Vebināru cikls jauniešiem par 
garīgo veselību “Es varu!” 
“Stress un trauksme” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

25.03.2021., Jēkabpils Zoom platforma. Vada biedrība “Papardes zieds”. Piedalās 
13 jaunieši 

Skolēnu skatuves runas konkurss E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

aprīlis-maijs Konkurss tiek organizēts attālināti, iesūtot video ierakstus. 
Konkursā piedalās 41 dalībnieks no Jēkabpils pilsētas, 
Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Salas, Aknīstes novadu 
izglītības iestādēm. 
Diplomi 
3-augstākās pakāpes 
17-I pakāpes  
21-II pakāpes 
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10 dalībnieki izvirzīti uz VISC rīkoto 2.kārtu 
Vebināru cikls jauniešiem par 
garīgo veselību “Es varu!” 
“Nomāktība un depresija” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

08.04.2021., Jēkabpils Zoom platforma. Vada biedrība “Papardes zieds”. Piedalās 
12 jaunieši 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki 
Tautas deju kopprojekta  “Svinēt 
sauli” repertuāra apguves 
mēģinājums 

V.Talla, izglītītbas 
metodiķis  

16.04.2021. Zoom Praktiska nodarbība- seminārs. Piedalās Jēkabpils pilsētas 
tautas deju kolektīvu dalībnieki  no 4 tautas deju 
kolektīviem. Pieredzes apmaiņa repertuāra apguvei. 

Vebināru cikls jauniešiem par 
garīgo veselību “Es varu!” 
“Apzinātība un meditācija” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālists 

22.04.2021., Jēkabpils Zoom platforma. Vada biedrība “Papardes zieds”. Piedalās 
10 jaunieši 

Projekts “Draudzīga ģimene 
pašvaldībai” (SIF) 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 
 E.Ziediņa, jaunatnes 
lietu speciālists 

01.05.-31.10.,2021., BJC SIF atbalstīts projekts, kura ietvaros norisināsies 5 
aktivitātes ģimenēm un diennakts nometne jauniešiem 
vecumā 13-16 gadiem.  

Tradicionālās dziedāšanas 
konkursa „Dziesmu dziedu, kāda 
bija” , I kārta, Sēlijas novads 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

25.05.2021., Jēkabpils, 
attālināti 

Piedalās 14 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu un jauniešu 
folkloras kopām. 7 dalībnieki tiek izvirzīti uz konkursa 
finālu Rīgā, jūnijā ( tiešsaistē) 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Foto/ 
video galerijas izveide 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

Maijs, Jēkabpils Individuāla kolektīvu priekšnesumu un video sveicienu 
filmēšana un fotogrāfēšana, ievietošanai Svētku datu bāzē un 
www.nacgavilet.lv Piedalās 22 Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestāžu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 

Erasmus+ Jaunatnes dialoga 
projekta “ĀR(a)POLITIKA” 
apmācības jauniešiem 
“Komunikācija- atslēga uz 
panākumiem” 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
specialists 
E.Stradiņa, izglītības 
metodiķis 

15.06.2021., Jēkabpils 
BJC 

Piedalās 25 jaunieši no jaunā Jēkabpils novada. Vada lektore 
un apmācību vadītāja Ieva Johansson. 

Aktivit āte ģimenēm “Iegriezt 
saulīti”. SIF projekts “Draudzīga 
ģimene pašvaldībai” 

L.Upīte, E.Ziediņa, 
jauniešu klubs 

20.06.2021., Pils rajons 30 ģimenes iesaistās rotaļās un izzinošajās aktivitātēs, lai 
iepazītos ar Līgo svētku svinēšanas tradīcijām. Līgo vainagu 
pīšana, siera vārīšana, pīrāgu cepšana un kopējā muzicēšana. 
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Erasmus+ Jaunatnes dialoga 
projekta “ĀR(a)POLITIKA” 
Dialoga aktivitāte Nr.1 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
specialists 
 

28.07.2021., Jēkabpils 
BJC 

Piedalās 24 jaunieši un lēmumu pieņēmēji no Jēkabpils 
novada pašvaldības. Moderatore Inese Šubēvica 

Projekts “Dzīves prasmju 
laboratorija-2” (Pilsētas 
pašvaldība) 

L.Ražinska, jauniešu 
klubs 
  

01.07.-31.10.,2021., BJC Pilsētas pašvaldības atbalstīts projekts jauniešu aktivitātēm.  

Vasaras radošās darbnīcas 
“Bagātību sala-4” 

I.Rogoļeva, I.Balode, 
BLK “Laipa” 

05.-09.07.2021., Radži 20 bērni darbojas radošajās darbnīcās. Dodas ekskursijā uz 
piedzīvojumu parku “Avārijas brigāde”.  

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa E.Stradiņa 14.07.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku notikums 
“Saulesvija” 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

16.07.2021., Jēkabpils Dziesmu un deju svētku Svētku auto sagaidīšanas un 
pateicības pasākums Svētku dalībniekiem un kolektīviem. 
Svētku veidotāju tikšanās ar jauno pašvaldību vadību, 
intervijas. Piedalās Jēkabpils novada ( pēc ATR) kolektīvu, 
kuri gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, vadītāji. Sižeta filmēšana LTV īsfilmai “Saulevija. 
Citāds dziesmu svētu gājiens”. 

Vasaras nometne “Veselības 
bode-2” 

L.Upīte, S.Stikāne, 
A.Ozoliņa-Krūmiņa, 
V.Liepiņa 

19.-23.07.2021., BJC 20 pilsētas skolu audzēkņi vecumā no 7-10 gadiem piedalījās 
bezmaksas vasaras veselīga dzīvesveida nometnē, kurā tika 
piedāvātas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, konkursi un 
ekskursija uz piedzīvojumu trasi “Tarzāns”, Daugavpilī.  

Aktivit āte ģimenēm “Slapjie 
pludmales starti”. SIF projekts 
“Draudzīga ģimene pašvaldībai” 

L.Upīte, E.Ziediņa, 
jauniešu klubs 

21.07.2021., Mežaparks, 
Jēkabpils 

30 ģimenes iesaistās stafetēs, orientējas ar uzdevumiem. 
Spēlē volejbolu. Veido mākslu smiltīs. Pikniks. Publicitāte.  

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa  21.07.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā Veikborda nodarbībā 
trenera pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana 
Jēkabpils jauniešiem 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas projekta “Radi rotājot” 
izstāde 

E.Stradiņa 21.07.-15.08., Rīga VEF 
kultūras pils 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu 
#dziediundejo izstāde, kurā no Jēkabpils izvirzīti četri 
audzēkņu darbi. 
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Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 22.07.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

Vasaras nometne “Veselā miesā 
vesels gars-2!” 

L.Upīte, S.Stikāne, 
A.Ozoliņa-Krūmiņa, 
V.Liepiņa 

26.-30.07.2021., BJC 20 pilsētas skolu audzēkņi vecumā no 11-14 gadiem 
piedalījās bezmaksas vasaras veselīga dzīvesveida nometnē, 
kurā tika piedāvātas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, 
konkursi un ekskursija uz piedzīvojumu trasi “Tarzāns”, 
Daugavpilī.  

BJC radošās darbnīcas 
“Bezrūpīgās dienas” 

S.Utināne, D.Kalniņa-
Aleksandrova, BLK 
“Smaids” 

27.-29.07.2021., BJC 20 dalībnieki iejūtas Marinzejas muižas ikdienā, ciemojas 
pie ķeramiķes Annas, apmeklē motociklu muzeju un purva 
taku. Dodas ekskursijā uz Preiļiem. 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 28.07.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

Vasaras diennakts nometne 
“Sēlijas amatnieki”,  SIF projekts 
“Draudzīga ģimene pašvaldībai” 

L.Upīte, E.Ziediņa, 
V.Liepiņa, S.Stikāne, 
A.Ozoliņa-
Krūmiņa,V.Talla 

02.-06.08.2021.,  
Gārsenes pils, Gārsene 

20 pilsētas bērni vecumā no 13-16 gadiem, 6 brīvprātīgie 
jaunieši  piedalījās izglītojošā atpūtas nometnē, kuras mērķis 
bija latviešu seno tradicionālo amatu iepazīšana. Devās 
ekskursijā uz ādas amatniecības centru “Kāpiņa”, Koknesē 
un mājas saldējuma ražotni “Skrīveru saldējums”. 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 04.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 05.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā Veikborda nodarbībā 
trenera pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana 
Jēkabpils jauniešiem 

Radošā darbnīca “Domā zaļi, 
dzīvo zaļāk-5!” 

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 
“Atslēga” 

09.-13.08.2021., BLK 
“Atslēga” 

18 audzēkņi bagātina zināšanas par ogu serberta gatavošanu, 
piedalās sportiskās aktivitātēs. Piedalās aktīvā atpūtā 
“Zanzibārā”, Ķekavā. Iepazīst Rūjienas saldējuma fabriku un 
Madonas struklakas. 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 11.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 
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Gleznainais izbrauciens ar laivām 
un supiem. SIF projekts 
“Draudzīga ģimene pašvaldībai” 

L.Upīte, E.Ziediņa, 
jauniešu klubs 

13.08.2021., 
Zvejnieklīcis, Salas 
pagasts 

Aktivit āte ģimenēm. Piedalās 30 interesenti. Zvejnieklīča 
iepazīšana, kopējā sadziedāšanās, izglītojoši konkursi, 
pikniks. 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 18.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

Erasmus+ Jaunatnes dialoga 
projekta “ĀR(a)POLITIKA” 
Dialoga aktivitāte Nr.2 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
specialists 
 

18.08.2021., Sūnu 
pamatskolas Zaļā klase 

Piedalās 24 jaunieši un lēmumu pieņēmēji no agrākā 
Krustpils novada un Jēkabpils novada pašvaldības deputāti 
un pašvaldības specialisti. Moderatore Inese Šubēvica 

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros 
neformāla improvizācijas teātra 
laboratorija jauniešiem  

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
speciālsite 

18.08.2021., Jēkabpils  Piedalās 10 jaunieši, darbnīcu vada “Riga Improv Lab” 
improvizators Rolands Ratfelders 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 19.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā Veikbora nodarbībā 
trenera pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana 
Jēkabpils jauniešiem 

Ziedoņa klase aktivitāte Jēkabpils 
jauiešiem pilsētas svētku ietvaros  

E.Ziediņa, E.Stradiņa 19.08.2021. Jēkabpils 
Bērnu un jaunatnes lietu 
nodaļas bibliotēkas 
iekšpagalmā  

Piedalās apmēram 50 bērni un jaunieši un viņu ģimenes – 
radošās darbnīcas, āra spēles un aktivitātes, izlaušanās 
kastes, influencere Beta Beidz un dziedātājas Kato koncerts  

Aktivit āte jauniešiem “Draugos ar 
Sup dēli”. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības projekts 

L.Upīte, jauniešu klubs 19.08.2021., Laukezers Aktivitātē piedalās 13 jaunieši. Gleznainā Laukezera 
iepazīšana  supojot. 

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Mūsdienu 
deju lielkoncerts “Augstāk par 
zemi” 

V.Talla, izglītības 
metodiķe 

25.08.2021., Kena parks Jēkabpils BJC mūsdienu deju grupas “Super Mix” filmēšana 
LTV koncertfilmas/ koncertstāsta “Augstāk par zemi” 
izveidei. 

Erasmus+ Jaunatnes dialoga 
projekta “ĀR(a)POLITIKA” 
Dialoga aktivitāte Nr.2 

E.Ziediņa, jaunatnes lietu 
specialists 
 

25.08.2021Zasas muižas 
parks 

Piedalās 24 jaunieši un lēmumu pieņēmēji no agrākā 
Jēkabpils novada un Jēkabpils novada pašvaldības deputāti 
un pašvaldības specialisti. Moderatore Inese Šubēvica 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 25.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 
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Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 26.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā VEIK nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

Vasaras nometne “Debesmanna-
2”. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projekts 

L.Upīte, A.Ozoliņa-
Krūmiņa, I.Balode, 
D.Semjonova 

23.-27.08.2021., BJC Nometni apmeklē 20 dalībnieki vecumā no 6-13 gadiem. 
Izglītojošas aktivitātes, kuras attīsta dalībnieku radošumu, 
veido sadarbības prasmes un iemaņas. Devās ekskursijā uz 
ādas amatniecības centru “Kāpiņa”, Koknesē un mājas 
saldējuma ražotni “Skrīveru saldējums”. 

Aktivit āte jauniešiem “Būt zirgā”. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projekts 

L.Upīte, jauniešu klubs 25.08.2021., zirgu stallis 
“Ūsiņš”, Ābeļu pagasts 

Aktivit ātē piedalās 13 jaunieši. Iegūst informāciju par 
uzņēmējdarbību. Iepazīstas ar zirgkopja darba ikdienu. 
Izjādes ar zirgiem. 

Latvijas atklātais čempionāts 
MTB maratonā 

L.Upīte, jauniešu klubs 29.08.2021., Kūkas Darbojas 5 jaunieši-brīvprātīgie.  

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 30.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā Veikborda nodarbībā 
trenera pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana 
Jēkabpils jauniešiem 

Projekts #piedzīvot  E.Ziediņa 31.08.2021.Jēkabpils 
Veikparks  

10 jaunieši piedalījušies neformālā SUP nodarbībā trenera 
pavadībā, neformālas socializācijas veicināšana Jēkabpils 
jauniešiem 

 
 

Nometnes/darbnīcas Konkursi/festivāli/skates Kursi  Projekti Kopā aktivitātes 
6/3 8 4 14 88 

 
Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece L. Upīte 
 


