JĒKABPILS BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA
GADA ATSKAITE PAR IESTĀDES DARBU
2021./2022. m. g.
PASĀKUMS

Projekts “Proti un dari”

DALĪBNIEKI,
ATBILDĪGAIS

DATUMS, VIETA

REZULTĀTS

L.Upīte, direktora
vietniece
E.Ziediņa, jaunatnes
darbiniece
E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

septembris-maijs

Profilēti un projektā iesaistīti 8 jaunieši

septembris-maijs

Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas projekta “Radi
rotājot” izstāde
Projekts #piedzīvot, covid –
19 seku mazināšana

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

21.07.-15.08., Rīga, VEF
kultūras pils

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists

Jūlijs – augusts,
Jēkabpils veikparks

“Migrācija Citā perspektīvā ”

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists

17. augusts, Jēkabpils
BJC

Jauniešu un lēmumpieņēmēju
dialoga aktivitāte Sūnās
(agrākais Krustpils novads)
Projektā Erasmus+ Jaunatnes
dialoga projekts
“ĀR(a)POLITIKA”
Jauniešu un lēmumpieņēmēju
dialoga aktivitāte Zasā

A.Tukiša, jaunatnes lietu
speciāliste

18. augusts, Sūnu
pamatskolas Zaļā klase

18 Jēkabpils novada vispārējās izglītības iestāžu kultūras
norišu plānošanas, īstenošanas koordinēšana programmas
ietvaros. Mācību gada 1.semestrī klātienē un tiešsaistē
apmeklētas 466, 2.semestrī 234 kultūras norises, kas
sasaistītas ar mācību procesu. Sasniegts unikālais skaits –
ikviens skolēns semestrī apmeklējis vienu pasākumu.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu
#dziediundejo izstāde, kurā no Jēkabpils izvirzīti četri
audzēkņu darbi.
Kopumā notikušas 8 neformālas SUP aktivitātes Jēkabpils
jauniešiem, lai stiprinātu garīgo veselībnu, kounikācijas,
socializācijas prasmes un būtu dabā.
Piedalījušies 100 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Aktivitātes notikušas Jēkabpils Veikparks.
Klubs “Māja” organizēta aktivitāte par migrāciju, tās
cēloņiem un ietekmi uz sabiedrību un jauniešiem, Vadīja
Eiropas Solidaritātes Korpusa brīvprātīgais no Turcijas.
Aktivitātē piedalījās 10 jaunieši.
Aktivitāti pameklēja 8 lēmumpieņēmēji – deputāti un 16
jaunuieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības, grūtības un
izaicinājumi agrākajā Krustpils novadā ciemā, analizēti
iespējamie risinājumi.
Moderatore: Inese Šubēvica

E.Sēle, jaunatnes lietu
speciāliste

25. augusts, Zasas pils
parks

Programma “Latvijas skolas
soma”

Aktivitāti pameklēja 8 lēmumpieņēmēji – deputāti un 16
jaunuieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības, grūtības un
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(agrākais Jēkabpils novads)
Projektā Erasmus+ Jaunatnes
dialoga projekts
“ĀR(a)POLITIKA
Jēkabpils BJC mazpulku
ekskursija
Atvērto durvju nedēļa

izaicinājumi agrākajā Jēkabpils novadā, analizēti iespējamie
risinājumi.
Moderatore: Inese Šubēvica

Uzņemti vairāk nekā 10 jauni Jēkabpils jauniešu domes
dalībnieki
L.Upīte, direktora
Piedāvājam iespēju iepazīties ar iestādi, interešu izglītības
vietniece, pedagogi
01.-03.09.2021., BJC
programmām, pedagogiem. Sadarbības veicināšana, pulciņu
darbības popularizēšana. Publicitāte.
Vizuālās un vizuāli plastiskās E.Stradiņa, izglītības
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu
06.-24.septembris, ARPC
mākslas projekts “Zeme mūsu metodiķis
#dziediundejo izstāde, kurā no Jēkabpils piedalījās trīs
“Zeimuļs”, Rēzekne
rokās” - izstāde
audzēkņu darbi.
Ideju fitness jauniešiem
A. Tukiša, jaunatnes lietu
Radoša darbnīca kopā ar “Ideju un inovāciju institūta”
speciālsite
valdes priekšsēdētāju Elīnu Miķelsoni par un ap jaunu ideju
07.09.2021. Jēkabpils
ģenerēšanu un Jēkabpils novada jauniešu mājaslapas dizaina
Agro biznesa koledža
izstrādi.
Aktivitāti apmeklēja 20 jaunieši \
Valsts programmas projekts “Kopā vienā virzienā”
Jauniešu un lēmumpieņēmēju E.Ziediņa, jaunatnes lietu
Aktivitāti pameklēja 8 lēmumpieņēmēji – deputāti un 16
dialoga aktivitāte Salā
speciālists
jaunieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības, grūtības un
08.09.2021, Salas
Projektā Erasmus+ Jaunatnes L.Kalniņa, jaunatnes
izaicinājumi Salas ciemā, analizēti iespējamie risinājumi. \
Kultūras nams
dialoga projekts
lietu specialiste
Moderatore: Inese Šubēvica
“ĀR(a)POLITIKA”
Jauniešu domes jauno
E.Ziediņa, jaunatnes lietu 11.09.2021., Jauniešu
Uzņemti vairāk nekā 10 jauni Jēkabpils jauniešu domes
dalībnieku uzņemšana
speciālists
domes telpās
dalībnieki
Ekskursija uz Jaunpils pili
I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK 11.09.2021., Jaunpils pils 18 kluba dalībnieki piedalās izglītojošā, jautrā un aizrautīgā
“Atslēga”
ekskursijā, iepazīstot viduslaika atmosfēru un baudot
viduslaiku mielastu.
Foreļu makšķerēšanas
aktivitāte “Pērtniekos”
(Jēkabpils pašvaldības
projekts “Dzīves prasmju
laboratorija-2”
Novada tautas deju kolektīvu
vadītāju sanāksme

S.Āriņa, mazpulks

11.06.2021., Madonas
novads

L.Upīte, Jauniešu klubs

11.09.2021., Rēzekne
“Pērtniekos”

13 jaunieši saturīgi un noderīgi pavada laiku maksķerējot,
apgūstot jaunas dzīves kompetences. Jaunu kontakstu
veidošana. Publicitāte.

V.Talla, izglītības
metodiķe

29.09.2021. BJC

Piedalās 8 Jēkabpils novada tautas deju kolektīvu vadītāji.
Zoom vidē. Informatīva sanāksme par aktualitātēm un
resursiem interešu izglītības programmu īstenošanai.
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Neformālas aktivitātes
“Iepazīsti koučingu” Covid19 seku mazināšanas projekta
“#piedzīvot” ietvaros.
Finansējuma Valsts jaunatnes
programma, JSPA
BJC klubiņu iniciatīvas
projekta “piedzīvot” ietvaros

E.Ziediņa, , jaunatnes
lietu speciālists
BJC brīvā laika klubiņu
pedagogi

BJC brīvā laika klubiņi
“Laipa”, “Smaids”,
“Vanagi”, “13
pirmdiena”, “Atslēga”
Laika posms no
septembra līdz oktobrim
BJC brīvā laika klubiņi
“Laipa”, “Smaids”,
“Vanagi”, “13
pirmdiena”, “Atslēga”
Laika posms no oktobra
līdz decembrim

Katrā no bjc brīvā laika klubiņiem notikušas 3 neformālās
izglītības metodēs balstītas aktivitātes kopā ar kouču Olitu
Spēku. Kopā notikušas 15 aktivitātes Jaunieši iepazinuši
koučinga konceptu, dažādas metodes un to kā koučings
viņiem var būt noderīgs.
Aktivitātēs piedalījušies līdz 60 jauniešiem.
Ar bjc klubiņu pedagogu atbalstu klubiņu bērni un jaunieši
realizējuši savas idejas un iniciatīvas. Piemēram, adventes
vainagu meistarklasi, rotu darināšanas meistarklasi, kopīgu
laiku Mežaparkā.
Finansējums no projekta “#piedzīvot”
Iesaistīti vismaz 50 bjc klubiņu bērni un jaunieši.
Attīstītas ideju ģenerēšanas, aktivitāšu plānošanas un
īstenošanas prasmes.

Projekts #piedzīvot, covid –
19 seku mazināšana

E.Ziediņa,, jaunatnes
lietu speciālists

Tiešsaistē vai klātienē

Jēkabpils pilsētas jaunieši projekta ietvaros varēja saņemt
bezmaksas 1-2 konsultācijas pie psihologa vai kouča,
kopumā 30 jaunieši saņēmuši individuālu atbalstu covid
seku pārvarēšanai/

Neformālas iepazīšanās un
saliedēšanās aktivitātes
Jēkabpils skolu pašpārvalžu
jauniešiem

E.Ziediņa,, jaunatnes
lietu speciālists

Jēkabpils 2. vidusskola
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils Valsts
ģimnāzija
Jēkabpils Agrobiznesa
koledža
Laika posms no
septembra līdz
novembrim

Katrā no izglītības iestādēm notikušas 3 neformālās
izglītības metodēs balstītas iepazīšanās un saliedēšanās
aktivitātes, lai veicinātu skolēnu pašpārvalžu darbības
atsākšanos 2021. gada rudens semestrī. Kopumā notikušas
12 aktivitātes.
Aktivitātes vadīja treneri Ieva Johansson un Reinis Širokovs
un Elīna Ziediņa
Aktivitātes apmeklēja līdz 80 jaunieši vecumā no 13-19
gadiem

Neformālas aktivitātes
skolēnu pašpārvalžu
jauniešiem “Līderība” un
“Vērtības”

E.Ziediņa,, jaunatnes
lietu speciālists

Jēkabpils 2. vidusskola
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils Valsts
ģimnāzija
Jēkabpils Agrobiznesa
koledža
Notika attālināti

Attālinātas apmācības uz kurām tika aicināts ikviens
interesents no skolēnu pašpārvaldēm.
Tēmas “Līderība” un “Vērtības un ideju ģenerēšana”
Aktivitātes apmeklēja līdz 40 jaunieši vecumā no 13-19
gadiem

E.Ziediņa,, jaunatnes
lietu speciālists
BJC brīvā laika klubiņu
pedagogi
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Laika posms no
novembra līdz
decembrim
Koučs-Covid-19 seku
mazināšanai jauniešu vidū.

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK
“Atslēga”

22.09.-29.09.2021., BLK
“Atslēga”

Motivējošs pasākums
jauniešiem “Kā pelnīt ar savu
hobiju?”
Seminārs “Koučings””

L.Upīte, jauniešu klubs

23.09.2021., Jēkabpils
BJC

L.Upīte, jauniešu klubs

Rudens talka “Labo darbu
diena” (SIF projekts
“Draudzīga ģimene
pašvaldībai”)
Jauniešu un lēmumpieņēmēju
dialoga aktivitāte Aknīstē
Projektā Erasmus+ Jaunatnes
dialoga projekts
“ĀR(a)POLITIKA”
Velo pārgājiens
“Izaicinājums
piedzīvojumam” (Jēkabpils
pilsētas pašvaldība projekts
“Dzīves prasmju laboratorija2”
Pārgājiens “Baudām zelta
rudeni”

L.Upīte, direktora
vietniece
E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists
E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists
E.Ķiķēna, Aknīstes bjc
direktore

30.09., 07.10.,
14.10.2021., Jēkabpils
BJC
01.10.20201., Jēkabpils
Mežaparks

Novada bērnu un jauniešu
folkloras kopu vadītāju
sanāksme
Novada izglītības iestāžu
mūzikas skolotāju sanāksme

Projekta “#piedzīvot” aktivitātē piedalās 14 audzēkņi. Veido
izpratni par koučinga mērķiem un metodēm. Jauniešu
potenciāla atklāšana un motivācija izvirzīt mērķus un
sasniegt tos.
17 jaunieši iepazīstas ar uzņēmēju Āri Birzi, kurš motivē
jauniešus kļūt par līderiem, nebaidīties sapņot un realizēt
savas idejas uzņēmējdarbībā.
12 jaunieši mācās izvirzīt mērķus, saņem individuālās
konsultācijas. Iepazīts koučinga metodes.
Talkā piedalās ap 25 dalībniekiem. Mērķis -popularizēt
brīvprātīgo darbu, veidot pilsonisko attieksmi pret savu
pilsētu, talkojot un sakopjot apkārtējo vidi. Publicitāte

06.10.2022.
Aknīstes Bērnu un
jauniešu centrs

Aktivitāti pameklēja 12 lēmumpieņēmēji – deputāti un 16
jaunieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības, grūtības un
izaicinājumi Aknīstē, analizēti iespējamie risinājumi.

L.Upīte, Jauniešu klubs

09.10.2021., Jēkabpils

13 jaunieši saturīgi un noderīgi pavada brīvo laiku velo
pārgājienā, iepazīstot Jēkabpils pilsētas gleznaino dabu,
izspēlējot spēles un piedaloties konkursos. Jaunu kontaktu
veidošana. Publicitāte.

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK
“Atslēga”

15.10.2021., Laukezera
dabas parks

V.Talla, izglītības
metodiķe

19.10.2021. Jēkabpils

V.Talla, izglītības
metodiķe

21.10.2021. Jēkabpils

Piedalās 8 audzēkņi. Tika veicināt izpratne par vidi un
aktivitātēm brīvā dabā. Saliedēšanās spēles svaigā gaisā, foto
sesija.
Piedalās 4 Jēkabpils novada bērnu un jauniešu folkloras
kopu vadītāji. Informatīva sanāksme Zoom vidē par
aktualitātēm un metodiskā atbalsta iespējām folkloras kopās.
Piedalās 12 Jēkabpils novada mūzikas skolotāji. Informatīva
sanāksme Zoom vidē par aktualitātēm un metodiskā atbalsta
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BJC pulciņu radošo darbu
digitālā izstāde – “Nāk rudens
apgleznot Latviju…”
Jauniešu zoom ceturtdienas,
online spēle “Among Us”

iespējām mūzikas apmācībā.
Piedalās 51 dalībnieks. FB profilā izveidota digitāla izstāde
– sveiciens Latvijai dzimšanas dienā.

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis, A.OzoliņaKrūmiņa, pedagogs
E.Sēle, jaunatnes lietu
specialiste
L.Kalniņa, jaunatnes
lietu speciāliste
S.Āriņa, mazpulks

novembris

Jauniešu zoom ceturtdienas
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts
erudīcijas vakars
Sēlijas novada Stāstnieku
konkurss “Teci, teci, valodiņa
2022”. Pusfināls
Z-u radošā darbnīca
“Adventes vainags”
Jauniešu zoom ceturtdienas,
online spēle “Alias”

E.Sēle jaunatnes
darbiniece

17.11.2021. plkst. 17:00,
tiešsaistē

V.Talla, izglītības
metodiķe

30.11.2021. Jēkabpils

L.Upīte, jauniešu klubs

02.12.2021., BJC

Jauniešu zoom ceturtdienas,
Eglīšu rotājumu gatavošanas
darbnīca

L.Liepiņa, jaunatnes lietu
speciāliste

09.12.2021. plkst. 17:00,
tiešsaistē

Iespēja pieslēgties un piedalīties attālinātās neformālās
jauniešu aktivitātēs.
Pieslēdzās 10 jaunieši

BJC Rūķu pagalmā Z-u
Rosības nedēļa

L.Upīte, direktora
vietniece
A.Ozoliņa-Krūmiņa,
pedagogs

13.-17.12.2021., BJC

Ziemassvētku rosības nedēļa

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK
“Atslēga”

16.12.2021., Jēkabpils
Vecpilsētas laukums

Eiropas Solidaritātes korpusa

E.Ziediņa, jaunatnes lietu

18.12.2021., Jēkabpils

Piedalās 60 interesenti. Novadīts zīmējumu konkurss “Es
zīmēju Ziemassvētkus”, izveidota darbu izstāde. Visas
nedēļas garumā veidots Ziemassvētku stāsts, iepazīta
latviešu tradīcija-bluķa vilkšana. Laimes aka. Publicitāte un
BJC darba popularizēšana.
Projekta “#piedzīvot” piedalās 16 kluba dalībnieki. Radošās
darbnīcas izgatavojot Ziemassvētku atklātnes, latviešu
tradīciju izzināšana. Pozitīvas emocijas, foto sesija.
Pop- up akcija, kuras laikā Jēkabpils pilsētvidē ģimenes ar
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Jēkabpils BJC Mazpulka
Vietējais forums

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste

02.11.2021., plkst. 17:00
Tiešsaistē

Iespēja pieslēgties un piedalīties attālinātās neformālās
jauniešu aktivitātēs.
Pieslēdzās 15 jaunieši

09.11.-09.12.2021., BLK
“Smaids”

Piedalās 14 dalībnieki. Tiek prezentēti un vērtēti mazpulcēnu
projekti. Labāko projektu autoru apbalvošana ar piemiņas
balvām.
Iespēja pieslēgties un piedalīties attālinātās neformālās
jauniešu aktivitātēs.
Pieslēdzās 12 jaunieši
Piedalās 15 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu un jauniešu
folkloras kopām.

Apgūst prasmi adventes vainagu veidošanā. Pozitīva un
radoša darba atmosfēra, kopības sajūta.
02.12.2021., plkst. 17:00, Iespēja pieslēgties un piedalīties attālinātās neformālās
tiešsaistē
jauniešu aktivitātēs.
Pieslēdzās 13 jaunieši

Solidaritiātes projekta
“Darām visi kopā” Pop – up
noslēgums

speciāliste
Projekta jauniešu
komanda

pilsētvide

Ziemassvētku radošā
darbnīca

I.Balode, I.Rogoļeva,
BLK “Laipa”

20.12.2021., BLK
“Laipa”

“Dāvanu medības”
jauniešiem Jēkabpils novada
teritorijā

E.Ziediņa, E.Sēle,
A. Tukiša, L.Liepiņa,
L.Kalniņa, E.Ķiķēna,

20.12.2021. pilsētvidē un
dabā, Jēkabpils novadā

Iesaiste – vairāk nekā 100 cilvēki
22 bērni iepazina latviešu tautas tradīcijas un ticējumus,
spēlēja spēles, zīlēja. Tika aplūkoti Ziemassvētku galdu
klājumi, izplatītākie ēdieni, kā arī iepazīta to gatavošana.
Pagatavoti telpas un galda rotājumi.
Sekojot norādēm Jēkabpils novada jauniešu mājaslapā
www.jauniesivar.lv

Izglītojošs pasākums 7.8.kl.skolēniem “Drošas
attiecības internetā” (ESF
projekts “Veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi
Jēkabpilī” )

L.Upīte, direktora
vietniece

20.12.2021., Jēkabpils
3.vsk.

100 skolēni ieguva noderīgu informāciju par interneta vidi.
Anketēšana. Publicitāte.

Tiešsaistes erudīta
čempionāts jauniešiem

E.Sēle, jaunatnes
darbiniece

50. Starptautiskais bērnu
mākslas konkurss LIDICE2022 I kārta, laureātu izstāde

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

Filma “Bērni nepiedzimst ar
aizspriedumiem” (“Glada
Hudik” teātris Zviedrijā)
Neformālā aktivitāte
jauniešiem “Izaicinājumu
nakts”.
Pārgājiens “Dodamies dabā”

I,Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK
“Atslēga”

2022. gads
1. kārta – 3. februāris
2. kārta – 10. februāris
Fināls 17. februāris
Tiešsaistē

L.Upīte, jauniešu klubs
A.Tukiša, jaunatnes

bērniem un ikviens varēja satikt pasaku tēlus, uzzināt par
projekta rezultātiem.

Erudīta čempionāts Jēkabpils novada jauniešiem, dažādās
kategorijās. Ar balvām.
Kopumā piedalījušies 30 jaunieši

11.01.-21.01. – konkurss,
Rīgas Interešu izglītības
metodiskais centrs
25.01-07.02. – izstāde,
Dzelzceļa muzejs, Rīga
03.02.2022., Rīga,
Latvijas Nacionālā
bibliotēka
11.02.2022., Jēkabpils
novada BJC

Janvāra sākumā Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”
tika organizēta konkursa Latvijas atlase. Starp 776 darbiem,
kas tika iesūtīti no visas Latvijas, piedalījās arī 6 Jēkabpils
novada skolēni. Trīs darbi tika izvirzīti uz nākamo kārtu
Čehijā.
Audzēkņiem iespēja noskatīties filmu, kura māca pieņemt un
novērtēt atšķirīgo, iepazīt stabilas vērtības. Apmeklē 12
audzēkņi.
Piedalās 12 jaunieši. Jauniešu kluba biedru saliedēšanās
pasākums

13.02.2022. plkst. 11:00

Neformāls pārgājiens jauniešiem dabā ar uzdevumiem un
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darbiniece

Spunģēnos

kopīgs pikniks noslēgumā/
Piedalās 12 jaunieši.

Labestības vēlējums,
Jēkabpils jauniešu dome
Jēkabpils BJC mazpulka
labdarības akcija “Palīdzēsim
Jēkabpils dzīvnieku
patversmes ķepām!”
Pirmais solis pavasarī

Jēkabpils jauniešu dome

Līdz 28.02.2022.

S.Ārtiņa, mazpulks

03.03.2022., Jēkabpils

E.Sēle, jaunatnes
darbiniece

No 05.03.2022. –
13.03.2022., Jēkabpils
novada teritorijā

Iespēja ikvienam jaunietim un iedzīvotājam paust labestības
vēlējumus un pateicību mediķiem.
Materiāls atbalsts Jēkabpils dzīvnieku patversmei. Izpratnes
veidošana par atbildību pret mājdzīvniekiem. Pilnveidota
prsame realizēt savu ideju dažādās tehnikās. Pilveidota
prasme darboties mācību virtuvē pēc receptes.
Foto – orientēšanās konkurss pilsētvidē vai jebkur Jēkabpils
novadā.
Piedalās 20 jaunieši

Jauniešu līdzdalības darbnīca

E.Ziediņs, jaunatnes lietu
speciāliste

09.03.2022., Jēkabpils 3.
vidusskola

Niedrības “Creative minds for culture” projektā “Līdzdalības
platforma” līdzdalības darbnīca jauniešiem par to. Kas ir
jauniešu līdzdalība, tās veidi un jauniešu iespējas.
Piedalās 16 jaunieši

Latvijas Mazpulku gada
pārskata konference
Otrais solis pavasarī

S.Āriņa, mazpulks

Novada tautas deju kolektīvu
vadītāju sanāksme

V.Talla, izglītības
metodiķe

12.03.2022.,attālināti,
zoom vietnē
14.03.-27.03.2022.
pilsētvidē
16.03.2022. BJC

Novada izglītības iestāžu
mūzikas skolotāju sanāksme

V.Talla, izglītības
metodiķe

17.03.2022. Jēkabpils

Pavasara izstāde “Burkas
Burciņas sapnis”

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis
Anda Ozoliņa-Krūmiņa,
pedagogs
L.Upīte, jauniešu klubs

06.03.-06.04.2022.,
Jēkabpils novada BJC,
Jēkabpils, Aknīste

Piedalās 4 dalībnieki. Atskaite par paveikto. Ierosinājumi,
secinājumi.
Foto – orientēšanās konkurss pilsētvidē vai jebkur Jēkabpils
novadā.
Piedalās 8 Jēkabpils novada tautas deju kolektīvu vadītāji.
Zoom vidē. Informatīva sanāksme par aktualitātēm un dalību
VISC rīkotajās aktivitātēs.
Piedalās 14 Jēkabpils novada mūzikas skolotāji. Informatīva
sanāksme Zoom vidē par aktualitātēm konkursu, skašu
norisēs un resursiem interešu izglītības programmu
īstenošanai.
Izstādē piedalās 95 dalībnieki no novada BJC interešu
izglītības pulciņiem, brīvā laika klubiņiem. Izstāde kā
Pavasara saulgriežu telpu rotājums.

E.Ziediņa, jaunatnes lietu

22.03.2022. Jēkabpils

Labdarības akcija “Paēdušai
Latvijai”
Jauniešu un lēmumpieņēmēju

Jēkabpils jauniešu dome

19.03.-20.03.2022., T/C
“Sēlija”, veikals “Rimi”

Piedalās 14 jaunieši. Brīvprātīgā darba popularizēšana.
Iejūtības un iecietības audzināšana attieksmē pret
maznodrošinātajiem L:atvijā un Ukrainas bēgļiem.
Aktivitāti pameklēja 12 lēmumpieņēmēji – deputāti un 30
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dialoga aktivitāte Jēkabpilī
Projektā Erasmus+ Jaunatnes
dialoga projekts
“ĀR(a)POLITIKA”

speciāliste
Darba ar jaunatni
komanda

novada bjc

Jēkabpils novada jaunieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības,
grūtības un izaicinājumi kopumā Jēkabpils novadā , analizēti
iespējamie risinājumi, grupu darbi un diskusijas.
Moderatore: Inese Šubēvica

Jaunatnes dialoga projekts
“ĀR (a) POLITIKA”

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki
E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki

22.03.2022., Jēkabpils
novada BJC

Neformālās apmācības vada jaunatnes politikas eksperte
Inese Šubēvica. Izglītojoša, izzinoša aktivitātē, pielietojot
neformālās mācīšanas metodes. Publicitāte
Piedalās ap 25 dalībniekiem, kuri piedalās meistarklasē, kas
stimulē veidot motivāciju un prasmi atpazīt savus talantus un
stiprās puses. Publicitāte

V.Talla, izglītības
metodiķe

25.03.2022. Jēkabpils

Piedalās 11 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu u jauniešu
folkloras kopām.

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

28.03.-07.04.2022.,
Jēkabpils

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki

06.04., 20.04.2022., JAK

Konkurss tiek organizēts attālināti, iesūtot priekšnesumu
video. Konkursā piedalās 47 dalībnieki no 13 Jēkabpils
novada izglītības iestādēm.
Piedalās ap 58 dalībniekiem, kuri mācās atbrīvoties no
stresa, vairot savu mieru, kā arī stiprināt pašpārliecinātību.
Publicitāte

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
specialiste
Darba ar jaunatni
komanda
I.Balode, I.Rogoļeva,
BLK “Laipa”
V.Talla, izglītības
metodiķe

06.04.2022.

Ēnu diena 2022, kuras ietvaros jauniešiem bija iespēja
uzzināt vairāk par darbu ar jauniešiem Jēkabpils pilsētā un
novadā.

13.04.2022., BLK
“Laipa”
14.04.2022. Jēkabpils

I.Januševska, vokālie
ansambļi “Kamolītis”,
“Supermeitenes”
V.Talla, izglītības

17.04.2022., Kena parks

18 bērni iepazina Lieldienu tradīcijas un ticējumus, spēlēja
spēles. Pagatavoti telpu un galda rotājumi.
Piedalās 4 Jēkabpils novada bērnu un jauniešu folkloras
kopu vadītāji. Informatīva sanāksme Zoom vidē par
aktualitātēm un dalību Nacionālajā sarīkojumā ( VISC).
Izveidota koncertprogramma. Uzstājas 23 pulciņa audzēkņi.
Pulciņa darba popularizēšana. Publicitāte

Izaugsmes veicināšanas
piedzīvojums kopā ar kouču
Reini Širokovu
Eiropas Jaunatnes gada 2022
ietvaros organizēta aktivitāte
Sēlijas novada Stāstnieku
konkursa “Anekdošu virpulis
2022”. Pusfināls
Skolēnu skatuves runas video
priekšnesumu konkurss
Izaugsmes veicināšanas
piedzīvojums kopā ar kouču
Reini Širokovu
Eiropas Jaunatnes gada 2022
ietvaros organizēta aktivitāte
Ēnu diena 2022

Lieldienu radošā darbnīca
Novada bērnu un jauniešu
folkloras kopu vadītāju
sanāksme
Koncerts “Raiba bija
Lieldieniņa”
Sēlijas novada tradicionālās

23.03.2022., JAK

22.04.2022. Jēkabpils

Piedalās 32 dalībnieki no Sēlijas novada bērnu un jauniešu
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kultūras konkursu pusfināli.
Foto orientēšanās spēle

metodiķe
I,Rimeiķe, I.Pūcīte,
Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Jauniešu un lēmumpieņēmēju
dialoga aktivitāte Viesītē
Projektā Erasmus+ Jaunatnes
dialoga projekts
“ĀR(a)POLITIKA”

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste
Darba ar jaunatni
komanda

26.04.2022. Jēkabpils
novada bjc

Jauniešu sadraudzības vakars
Atašienē

A.Tukiša, jaunatnes
darbiniece

29.04.2022. plkst. 17:00
Atašienes Kultūras nams

Latvijas Mazpulki sporta
spēles “Zaļais starts”

S.Āriņa, mazpulks

30.04.2022., Rīga

Izglītojošs pasākums 7.8.kl.skolēniem “Seksuālā un
reproduktīvā veselība”,
“Kontracepcija un STS” (ESF
projekts “Veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi
Jēkabpilī” )
Vizuālās mākslas pedagogu
metodisko darbu skate “Ideju
kaste”, 1.kārta

L.Upīte, direktora
vietniece

02.05.2022., Jēkabpils
3.vsk.

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis

03.05.2022., Jēkabpils
novada BJC

Medijpratības nodarbība
“Nepatiesas ziņas un
manipulācija, Stereotipi un
aizspriedumi”
Izaugsmes veicināšanas
piedzīvojums kopā ar kouču
Reini Širokovu

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists

03.05.2022. Jēkabpils
novada BJC

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki

11.05., 18.05.2022., JAK

23.04.2022., Jēkabpils
Meža parks

folkloras kopām.
Piedalās 8 klubiņa audzēkņi, kuri darbojoties grupā un
individuāli apgūst foto prasmes, darbojas ar fotoshop ,
snapchat programmām. Mācās sadarboties un prezentēt.
Izveidota darbu izstāde.
Aktivitāti pameklēja 12 lēmumpieņēmēji – deputāti un 30
Jēkabpils novada jaunieši. Aktualizētas jauniešu vajadzības,
grūtības un izaicinājumi agrākajā Krustpils novadā ciemā,
analizēti iespējamie risinājumi. Grupu darbi un diskusijas,
projekta noslēguma aktivitāte.
Moderatore: Inese Šubēvica
Jēkabpils novada jauniešu sadraudzības pasākums. Piedalās
60 jaunieši.
Dalība LM sporta spēlēs, uzsverot Jēkabpils BJC
mazpulcēnu sadraudzību un sadarbību. Saturīga un lietderīgi
pavadīta diena kopā ar citiem jauniešiem svaigā gaisā.
200 skolēni ieguva noderīgu informāciju par seksuālo un
reproduktīvo veselību, kā arī kontracepciju un STS.
Anketēšana. Publicitāte.

Piedalās 6 pedagogi no Jēkabpils novada Salas , Viesītes,
Jēkabpils 3.vsk., Sūnu un Krustpils psk. Uz konkursa
2.kārtu izvirzīti 2 darbi (Salas vsk, un Viesītes vsk.).
Sadarbības veicināšana, pieredzes apmaiņa.
Vada 3. vidusskolas skolniece Loreta Meikšane
Piedalās 6 jaunieši
Piedalās ap 65 dalībniekiem, kuri piedalās meistarklasē
mērķu izvirzīšanai un apzinātības veicināšanā. Publicitāte
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Improvizācijas teātra izrāde
“Pavasara smaidu virpulis”

L.Upīte, direktora
vietniece

11.05.2022., Jēkabpils
novada BJC

Dziesmu diena Jēkabpils
novada dziedošo kolektīvu
dalībniekiem
Pavasara koncerts “Ceļasoma
vasarai”

V.Talla, izglītības
metodiķe

12.05.2022. Jēkabpils,
Kena parks

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis, I.Januševska,
vokālie ansambļi
“Kamolītis”,
“Supermeitenes”
I.Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”

19.05.2022., Jēkabpils
Tautas nams

Ikgadējais pavasara koncerts, kurā piedalījās 30 dziedošo
kolektīvu audzēkņi. Tēma savīta ar dziesmām, veidojot
stāstu par gaidāmo vasaru. Pulciņa publicitāte, atskaite par
paveikto darbu.

19.05.2022., p.i.i.
“Zvaigznīte”

Pavasara koncerts

I.Burnaševa, popgrupa
“Zvanotiņas”

23.05.2022., Jēkabpils
novada BJC

Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas plakātu
konkurss/izstāde “Viena
Zemes Diena”

E.Stradiņa, izglītības
metodiķis, A.ozoliņaKrūmiņa, pedagogs

23.-27.05.2022.
vērtēšana
23.05.-31.08. – izstāde,
Jēkabpils novada BJC

Koncertprogrammā piedalās 16 dalībnieki. Tiek atskaņotas
11 dziesmas, novadītas rotaļas, spēles. Veicināta sadarbība
ar vecākiem, pulciņa darba popularizēšana.
Koncertprogrammā piedalās 16 dalībnieki. Tiek atskaņotas
11 dziesmas, radīta Notiņas pasaka. Veicināta sadarbība ar
vecākiem, pulciņa darba popularizēšana.
Konkursā piedalās 28 dalībnieki no 5 Jēkabpils novada
izglītības iestādēm. Visi darbi piedalās izstādē. Katrā klašu
grupā izvirzīti 1.-3. vietu ieguvēji.
Darbu veidošana palīdzēja attīstīt radošo, asociatīvo
domāšanu, nostiprināt zināšanas plakātu mākslā, sekmēt
izpratni par dabas vērtībām.

Erasmus+ Jaunatnes dialoga
projekta “ĀR(a)POLITIKA”
ietvaros projekta rezultātu
izplatīšana

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki

Dalīšanās ar atziņām un rezultātiem no projekta, jauniešu
informēšana
Kopumā piedalījušies līdz 60 jaunieši

Graffiti meistardarbnīca
jauniešiem, Erasmus+
Jaunatnes dialoga projekta
“ĀR(a)POLITIKA” ietvaros
Jauniešu sadraudzības
pasākums

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki

Maijs
Salas jauniešu telpas
Viesītes jauniešu telpas
Atašienes jauniešus
telpas
Zasas jauniešu telpas
Aknīstes vidusskola
25.05.2022., Jēkabpils
novada BJC
27.05.2022., Jēkabpils
novada BJC

95 jaunieši saturīgi pavadīja brīvo laiku, veicinot radošumu,
izdomu, sadarbību un motivāciju darbam komandā.
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Pavasara koncerts

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes

Izrādi apmeklē ap 50 dalībniekiem. Improvizācijas teātra
metodikas popularizēšana, sadarbības veicināšana ar
Madonas BJC. Publicitāte.
Piedalās 398 dalībnieki no Jēkabpils novada izglītības
iestādēm

Izveidots kopdarbs bjc iekšpagalmā. Apgūtas pamatprasmes
graffiti veidošanā. Interesanti, radoši pavadīts brīvais laiks.
Pozitīvas emocijas un sadarbības veicināšana.

Jēkabpils BJC mazpulka
projektu Pavasara pieteikumi
Vasaras radošās darbnīcas
“Bagātību sala-5”

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

01.06.2022., BLK
“Smaids”
06.-10.06.2022., Radži

Pēcpusdiena Krustpils pilī

S.Āriņa, mazpulks

Jauniešu sadraudzības
pasākums .. un brīvlaiks ir
sācies
Koučings jauniešiem

E.Ķiķēna, jaunatnes
darbinieki

Seminārs “Jauns līderis
laukos”

S.Āriņa, Mazpulks

Festivāls “Spēka kods”

L.Upīte, jauniešu klubs

Festivāls “Lampa”, Cēsīs

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste

SUP aktivitātes vasarā

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste, jaunatnes
darbinieki

Jēkabpils Veikparks
Laukezers, Zasas upe
Visas vasaras laikā

Jēkabpils novada iepazīšanas
un izzināšanas piedzīvojumu
ekskursijas Jēkabpils novada
jauniešiem

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste, jaunatnes
darbinieki

14.07 – Zasa un Rubeņi
28. 07. Kūku, Vīpes un
Variešu pagasti

L.Liepiņa, jaunatnes

11.08. Jēkabpils un
Sēlpils pagasti
25.08. Viesīte un Aknīste
29.07., Viesīte

Jauniešu sadraudzības

E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste un koučs

09.06.2022., Krustpils
pils
09.06.2022. Aknīste
14. 06.,
28.06.,05.07.26.07.
2022., Jēkabpils
20.-22.06.2022., Murjāņi

01.07.-03.07.
2022.,Jēkabpils, Ābeļi
01.07.2022., Cēsis

Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieku individuālo projektu
izvērtēšana, akcentējot uzlabojumus.
16 bērni darbojas radošajās darbnīcās. Dodas ekskursijā uz
piedzīvojumu parku “Avārijas brigāde”. Saturīgi un
interesanti pavada brīvo laiku, sportojot, ejot pārgājienā.
12 mazpulcēni pilnveido zināšanas par Jēkabpilos vēsturi,
akcentējot pašizglītošanās un sadarbības prasmes.
Neformāls laivu brauciens jauniešiem, pankūku
pēcpusdiena, neformālas spēles un aktivitātes
Piedalījās 40 jaunieši.
Neformālas aktivites jauniešiem, ar mērķi iepazīt koučingu
un tā iespējas
Apmeklēja 20 jaunieši
Semināru apmeklē 5 mazpulcēni. Tiek stiprināta Latvijas
Mazpulku cilvēkresursu kapacitāte, veicināta līdzdalība,
uzlabota organizāciju publicitāte, attīstīta reģionālo klubu
darbība un savstarpējās pieredzes apmaiņa, veicinot
pilsoniskās sabiedrības attīstību, piederību organizācijai un
Latvijai.
6 jaunieši ieguvuši brīvprātīgā darba pieredzi. Vienam tiek
piedāvāts darbs vasaras mēnešos AJV firmā.
Jēkabpils novada jauniešu viesošanās Cēsu jauniešu mājā un
festivālā Lampa
Piedalījās 15 jaunieši
Kopumā 100 jaunieši vasarā piedalījušies neformālās
aktivitātēs, kurās jaunieši varēja SUPot, būt kopā.
Katrā no aktivitātēm piedalījās 28 jaunieši no Jēkabpils
novada.
Kopumā piedalījās vairāk nekā 120 jaunieši vecumā no 1325 gadiem.
Aktivitāšu laikā notika arī neformālas iepazīšanās un
saliedēšanās aktivitātes.
Neformāls jaunieši sadraudzības pasākums ar pārgājienu pa
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pasākums “Laiks
pārgājienam”
Vasaras nometne “Veselības
bode-3”

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

04.-08.07.2022., BJC

Pilsētas svētki

L.Upīte, jauniešu klubs
E.Ziediņa, jaunatnes lietu
speciāliste, jaunatnes
darbinieki
L.Upīte, S.Stikāne,
A.Ozoliņa-Krūmiņa,
V.Liepiņa

09.07.2022., Jēkabpils

Radošās darbnīcas “Vasaras
stāsti”

S,Utināne, D.KalniņaAleksandrova, BLK
“Smaids”

04.-08.07.2022.,
Gārsenes pils

Vasaras nometne “ALA”

L.Upīte, A.OzoliņaKrūmiņa, I.Balode

25.-29.07.2022., BJC

Radošā darbnīca “Domā zaļi,
dzīvo zaļāk ”

I.Rimeiķe, I.Pūcīte, BLK
“Atslēga”

08.-12.08.2022., BLK
“Atslēga”

Vasaras nometne “Veselā
miesā vesels gars-3!”

Apkopoja un sagatavoja direktora vietniece

Viesīti, supošanu Viesītes ezerā, kopīgu pikniku.

11.-15.07.2022., 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.
Brīvprātīgā darba popularizēšana. Aktivitāšu jauniešiem
nodrošināšana.
Sadarbība ar sociālo uzņēmu “Zvaigznājs”, Zvaigznāja
KUBA viesošanās Jēkabpilī, āra spēles
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.
14 audzēkņi iepazinās ar Gārsenes, Aknīstes un Asares
kultūrvēsturi un dabas objektiem, ieguva jaunus draugus,
papildināja zināšanas par augu valsti un pļavu puķēm
dažādās viktorīnās. Iepazina kaimiņvalsts Lietuvas
pierobežas pilsēta. Gatavoja lelles no sadzīves materiāliem
un iestudēja izrādes.
21 dalībnieks darbojas radošajās darbnīcās, sportiskās
aktivitātēs un konkursos. Dodas ekskursijā uz Kokneses
amatniecības centru “Kāpiņa”, tūrisma informācijas centru.
Piedalījās 20 audzēkņi, kas apmeklēja Līgatnes dabas parku,
izzināja šokolādes noslēpumus, devās ekskursijā uz Trikātas
šokolādes ražotni choolate.
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