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APSTIPRINU
Jēkabpils novada Bērnu un
jauniešu centra direktors
_______________O.Elksnis
2022.gada „01.” septembris

Metodiskā darba organizēšana un plānošana 2022./2023.mācību gadam.
Darbības virzieni
1.

2.

Atbildīgais

Galvenie uzdevumi
Iestādes interešu izglītības un metodiskā darba programmu izstrāde un
O.Elksnis
pilnveide.
L.Upīte
E.Ķiķēna
izglītības metodiķi
pulciņu skolotāji
Iestādes attīstība plāna 5 gadiem izstrāde un apstiprināšana. (2022.O.Elksnis
2027.)
L.Upīte
E.Ķiķēna
izglītības metodiķi
jaunatnes lietus

Laiks

Piezīmes par
izpildi

Visu gadu

Līdz 2022.gada
31. decembrim
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speciālists
jaunatnes darbinieki
pulciņu skolotāji
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla
E.Stradiņa
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla
E.Stradiņa

3.

Metodiskā darba satura nodrošinājums un tā pieejamība.

4.

Valsts izglītības satura centra (VISC) pasākumu organizatoriski
metodiskā vadība.

5.

Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatoriski
metodiskā vadība:
 Izglītības iestādes pasākumu darba plāna izstrādāšana;
 Konferenču, akciju, semināru un kursu norises nodrošināšana;
 Novada izglītības iestāžu līdzdalības nodrošināšana pilsētas,
novada un valsts pasākumos.

O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla
E.Stradiņa
pedagoģi

6.

Jaunatnes darba nodrošināšana Jēkabpils novadā.

7.

Sadarbības nodrošināšana ar novada un valsts institūcijām.

Jaunatnes lietu
speciālists
Jurģita Bareika
Jaunatnes lietu
speciālisti
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla,
E.Stradiņa
J.Bareika

Visu gadu

Visu gadu

Pasākumu darba
plāns 2022./2023.
m. g. Pasākumi
atbilstoši
pasākumu un
metodiskā darba
plānam
Visu gadu

Visu gadu
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8.

9.

10.

11.

12.

Sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām veicināšana. Darbs pie
projektu izstrādes un realizēšanas.

O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla,
E.Stradiņa
J.Bareika
Pulciņu skolotāji
Papildus finansējuma piesaiste rakstot un realizējot projektus.
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla,
E.Stradiņa
J.Bareika
Pulciņu skolotāji
Nometņu un radošo darbnīcu darba organizēšana un koordinēšana
L.Upīte
E.Ķiķēna
Pulciņu skolotāji
Mācību un audzināšanas darba nodrošināšana
Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra mācību un audzināšanas
O.Elksnis,
darba virzieni:
L.Upīte
E.Ķiķēna
 Kvalitatīva interešu izglītības procesa nodrošināšana Jēkabpils
V.Talla
novadā;
E.Stradiņa
 Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes pārraudzība;
 BJC pedagoģisko darbinieku tālākizglītība;
 Metodiskā darba, atbalsta pasākumu nodrošināšana;
 Metodiskā materiāla izstrāde un popularizēšana:
 VISC un novada pasākumu organizēšana, dalības nodrošināšana
Mācību un audzināšanas darba izvērtējuma nodrošināšana
L.Upīte
2021./2022.m.g.(Gada grāmata, Sasniegumu apkopojums utt.)
E.Ķiķēna
V.Talla
E,Stradiņa
J.Bareika
Jaunatnes lietu

Visu gadu

Visu gadu

Visu gadu,
vasaras brīvlaikā
Visu gadu

Līdz 01.10.2022.
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13.

14.

15.

16.
17.
18.

Mācību un audzināšanas darba prioritātes un mērķi 2022./2023.m.g.
 interešu izglītības programmu realizēšanas galvenie virzieni un
uzdevumi 2022./2023.m.g.
 interešu izglītības pulciņu popularizēšana, komplektēšana un
uzraudzība;
 līdzdalība valsts, novada organizētajos pasākumos;
metodiskais darbs.
Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra pamatdarbības aktualitātes
2022./2023.m.g.:
 pedagogu tālākizglītība;
 pedagogu līdzdalība projektu izstrādē un realizēšanā.
 Darbs ar jaunatni novada līmenī
 Projektu “Skolas soma” un “Veselības veicināšana un slimību
profilakse” koordinēšana
Interešu izglītības kvalitātes uzraudzība:
 audzināšanas un mācību darba rezultātu apkopošana un analīze
par 2022./2023.m.g.;
 atskaites par novadītajiem pasākumiem vai dalība tajos;
 Interešu izglītības programmu aktualitāte, popularitāte
 Dokumentācijas uzraudzība

speciālisti
Pulciņu pedagogi
O.Ekksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla
E,Stradiņa
Pulciņu pedagogi

O.Elksnis,
L.Upīte
E.Ķiķēna
E.Stradiņa
J.Bareika, jaunatnes
darbinieki
pedagogi
O.Elksnis,
L.Upīte
E.Ķiķēna
Metodiķi
Jaunatnes lietu
speciālists
pedagogi
Apspriedes pie vadības, pedagoģiskās padomes sēdes
Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra aktuālo jautājumu izskatīšana Administrācija
un risināšana.
Pedagoģiskās padomes sēdes.
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
Ar interešu izglītības programmu realizāciju saistītie jautājumi.
O.Elksnis,
L.Upīte
E.Ķiķēna

Visu gadu

Visu gadu

31. 05.2023.

Pēc
nepieciešamības
Ne retāk kā 1x
pusgadā
Pēc
nepieciešamības
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19.

Saimnieciskie jautājumi.

20.

Finansiālie jautājumi.

O.Elksnis
E.Talla
Administrācija

22.

Metodiskais darbs
Vērtībizglītības īstenošanas pilnveide interešu izglītības procesā.
O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
Kursi un semināri skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem.
V.Talla,

23.

Semināri, pasākumi mūsdienu deju programmas pulciņu skolotājiem.

V.Talla

24.

Semināri, kursi un izstādes vizuālās un lietišķās mākslas programmu
pedagogiem un dalībniekiem. Vide. Teātris.
Jaunatnes darbs

E.Stradiņa

21.

25.

26.

27.

28.

J.Bareika
Jaunatnes lietu
speciālisti
Darbs ar vecākiem un sabiedrību
Informācija ievietošana un nodrošināšana par Jēkabpils novada bērnu un L.Upīte
jauniešu centra aktivitātēm masu informācijas līdzekļos, mājas lapās,
E.Ķiķēna
facebook lapā
Metodiķi
Jaunatnes lietu
speciālists
Jaunatnes darbinieki
pedagogi
Vecāku līdzatbildības veicināšana vienotu mācību un audzināšanas
O.Elksnis,
mērķu sasniegšanai, nodrošinot efektīvu izglītības iestādes un ģimenes
L.Upīte
sadarbību. Vecāku līdzdalība Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra E.Ķiķēna
organizētajos pasākumos un mācību darba procesā.
Metodiķi
pedagogi
Vecāku informēšana par interešu izglītības programmu darbību un
Pulciņu skolotāji
sasniegumiem.
Administrācija

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Atbilstoši
pasākumu plānam
Atbilstoši VISC
pasākumu plānam
Atbilstoši VISC
pasākumu plānam
Atbilstoši VISC
pasākumu plānam
Atbilstoši
pasākumu plānam
Visu gadu

Atbilstoši
pasākumu plānam

Regulāri visu
gadu
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29.

Sistemātiska sadarbība ar novada pašvaldību, NVO, uzņēmējiem un
organizācijām

30.

Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra informatīvo izdales un
prezentācijas materiālu pilnveide, popularizēšana.
Sadarbība ar izglītības iestādēm profesiju ēnošanas procesa
nodrošināšanā.
Pieredzes apmaiņas nodrošināšana un iestādes popularizēšana novada,
valsts, starptautiskā līmenī.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

O.Elksnis
L.Upīte
E.Ķiķēna
V.Talla,
pedagogi
Pulciņu skolotāji
administrācija
Administrācija

Pēc vajadzības

Visu gadu
Pēc vajadzības

Administrācija
Pēc vajadzības
Jaunatnes lietu
speciālists, jaunatnes
darbinieki
Remontdarbi, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana
Plānotie remontdarbi:
O.Elksnis
Atbilstoši tāmei
E.Talla
 Fasādes renovācija
 Pagalma labiekārtošana
Portatīvo datoru iegāde mācību procesa nodrošināšanai
O.Elksnis
Atbilstoši tāmei
E.Talla
Darba uzraudzības un aizsardzības pasākumi
Audzēkņu un darbinieku iepazīstināšana ar IKN ( iekšējiem kārtības
L.Upīte
Divas reizes
noteikumiem), darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem.
E.Ķiķēna
mācību pusgadā
pedagogi
Darba drošības instrukciju pilnveidošana.
O.Elksnis
Pēc vajadzības
administrācija
Darbinieku sanitāro grāmatiņu kontrole, obligātās veselības pārbaude.
V.Talla
Visu gadu
pedagogi
Profesionālā pilnveide
Pulciņu skolotāju tālākizglītība atbilstoši LR IZM prasībām.
L.Upīte
Pēc VISC
E.Ķiķēna
pasākumu plāna
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas norises
O.Elksnis,
Visu gadu,
nodrošināšana.
L.Upīte
atbilstoši plānam
komisija
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40.

Prakses vietas nodrošināšana, atbalsta sniegšana

Administrācija

Pēc vajadzības

Sagatavoja direktora vietniece ____________________________/ L.Upīte
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