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1.Vispārējs Bauskas Bērnu un jauniešu centra raksturojums 
 

Interešu izglītības iestāde Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, (turpmāk tekstā – BJC), jau 50. 

gadu piedāvā daudzveidīgas programmas, lai bērni un jaunieši varētu izmēģināt savas spējas un attīstīt 

talantus mākslas, mūzikas, tūrisma vai tehniskās jaunrades jomās. Latvijas Republikas Izglītības 

likuma 1.pantā tiek skaidrots, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un 

vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 

BJC īstenotās interešu izglītības programmas piedāvā dažādu vēlmju īstenošanu, kā arī  dod 

pamatus jauniešu karjeras izvēlē. Patlaban BJC Amatniecības un mākslas centrs „Bauskas skapis” 

atbalsta iedzīvotājus turpināt attīstīt savas zināšanas un prasmes visa mūža garumā.  

Iestādes nosaukums ir mainījies vairākkārt, taču nemainīga palikusi iestādes sūtība - sniegt 

visplašākās iespējas bērniem un jauniešiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai.  

BJC ir Bauskas novada dibināta interešu izglītības iestāde, kura ir galvenais koordinators un 

sadarbības partneris ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centru (VISC) 

un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā bērniem un jauniešiem 

Bauskas novadā. 

BJC darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī BJC Nolikums, kas 

tika izstrādāts un apstiprināts Bauskas novada domē 2010. gada 26. augustā ar grozījumiem 

Nolikumā, kuri apstiprināti 2011. gada 26. maijā.  

BJC juridiskā adrese: Kalna iela 14, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Mājas lapas adrese: 

www.bauskasbjc.lv, e-pasts: bjc@bauska.lv. Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbība notiek trijās 

ēkās: Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14, Baltajā un Dzeltenajā mājā , Rīgas ielā 8. Telpu kopējā platība ir 

1680 m2.  

BJC moto: „Priecīgs tu nāc, darboties sāc!” 

 

1.1. BJC vīzija 

BJC – radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā 

un estētiski sakoptā vidē kompetentu un kreatīvu pedagogu vadībā. 

 

1.2. BJC mērķi 

 Attīstīt audzēkņu talantus, spējas un kompetences, radošumu, karjeras vadības prasmes un 

konkurētspēju, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības, īstenojot interešu izglītības 

programmas, stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu un veikt 

interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un informatīvo darbu. 

 

http://www.bauskasbjc.lv/
mailto:bjc@bauska.lv


 4 

1.3. BJC uzdevumi 

BJC savā darbībā īsteno Valsts izglītības satura centra pamatdarbības virzienus interešu 

izglītības nodrošināšanai, no kuriem izriet BJC galvenie uzdevumi: 

- sekmēt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību; 

- veicināt audzēkņu iesaistīšanos interešu izglītības programmās;  

- nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot audzēkņus mērķtiecīgai, 

radošai un praktiskai darbībai, karjeras vadības prasmju apgūšanai un sabiedriskajai līdzdalībai; 

- rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai Bauskas novada sabiedriskajā un 

kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā;  

- radīt iespējas bērnu un jauniešu dalībai inovāciju attīstību veicinošās vides izglītības, tehniskās 

jaunrades, radošo industriju, mākslas programmās; 

- nodrošināt audzēkņu dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā 

mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā; 

- sniegt metodisko atbalstu pedagogiem interešu izglītības īstenošanā, nodrošinot profesionālās 

kompetences pilnveides pasākumus (semināri, metodiskie materiāli, pieredzes apmaiņa, labās 

prakses popularizēšana u.c.) interešu izglītības pedagogiem; 

- popularizēt interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības izaugsmē un individuālo 

kompetenču pilnveidē; 

- veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un NVO interešu izglītības sistēmas 

pilnveidei un interešu izglītības pieejamībai; 

- veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas, prasmes, 

attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes. 

 

1.4. Interešu izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Interešu izglītībai ir svarīga loma bērnu un jauniešu izziņas interešu veidošanā un motivēšanā. 

Nodarbībās pavadītais laiks dod bērniem un jauniešiem stimulu turpināt iesākto darbu. Interešu 

izglītība ir līdzeklis radošas personības attīstībā. Tā kā interešu izglītības programmas pastāvēšanu 

ietekmē audzēkņu un viņu vecāku vēlmes un pieprasījums, tad interešu izglītības pedagogi 

nepārtraukti pilnveido piedāvātās programmas un uzlabo mācību procesu nodarbībās. 

Bērnu un jauniešu centrā ir saglabāti tradīcijām bagātie pulciņi, kas darbojas jau ilgus gadus: 

iespējams apgūt zināšanas un prasmes keramikas, ādas plastikas, stikla apgleznošanas un 

pseidovitrāžas, vizuāli plastiskās mākslas, kokamatnieku, zīmēšanas un modelēšanas, rokdarbu studijā 

„Kamolītis”, ģitārspēles pulciņā, attīstīt aktiera iemaņas un pasākumu vadīšanas talantu teātra un 

pasākumu studijā, apgūt dejas mākslu deju kopā „Mēmelīte”. Vokālajā studijā „Miljons” audzēkņi ne 

tikai izkopj savas vokālās meistarības prasmes, bet arī ir apguvuši mūzikas ierakstu mākslu. Ir izdoti 
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un prezentēti trīs BJC mūzikas albumi: „Skaiti līdz miljons” – 2012.g., „Miljons nedarbi” – 2013.g. 

un „Tik-tik tikšanās” – 2015.g.  

Ņemot vērā bērnu un jauniešu intereses, 2013.gadā tika nodibināti aktīvā tūrisma, foto, 

modernās amatniecības, gleznošanas, mūsdienu deju un karsējmeiteņu pulciņi. 

1.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Kā redzams 1.attēlā, 2012./2013.mācību gadā BJC tika realizētas tikai kultūrizglītības 

programmas. Analizējot sabiedrības intereses un aktuālās tendences bērnu un jauniešu brīvā laika 
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pavadīšanā, iepriekšējā plānošanas perioda sākumā par prioritāti tika izvirzīta tehniskās jaunrades 

programmu attīstīšana. Pateicoties Bauskas novada domes un Valsts Izglītības satura centra atbalstam 

un iesaistoties projektos, tika iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi un atbilstošs inventārs, lai izveidotu 

automodelisma, lego, elektronikas un velo pulciņus. Patlaban šie pulciņi ir kļuvuši populāri, pieprasīti 

un sekmīgi darbojas. Pedagogi pastāvīgi pilnveido un aktualizē tehniskās jaunrades programmas, 

izzina un papildina materiāli tehnisko nodrošinājumu. Automodelisma pulciņa audzēkņi jau gūst 

ievērojamus panākumus trases automodelisma sacensībās Latvijā, velo pulciņa dalībnieki startē 

„Pepijas velomānijas” sacensībās un „Bauskas rudens velobraucienā 2015”. BJC Lego un 

Elektronikas pulciņam ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociāciju (LETERA), kuras rīkotajos pasākumos audzēkņi ir ne tikai saņēmuši 

informāciju par inženierzinātnēm, bet arī piedalījušies radošos konkursos, gūstot godalgotas vietas, 

vērtīgas balvas un vērtīgu papildinājumu pulciņa inventāram. 

Interešu izglītības priekšrocība ir vaļasprieki un izglītojošās darbības pārklāšanās. Audzēkņi 

izmanto arī īslaicīgu iespēju mācību gada laikā izmēģināt darbošanos dažādos pulciņos. Tas rada BJC 

audzēkņu skaita mainību, bet vienlaikus tā ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem izprast savas 

vēlmes, intereses un apjaust talantus. Neraugoties uz to, audzēkņu skaits BJC pulciņos ir stabils. 

Audzēkņu skaita dinamika ir redzama 2.attēlā. 

2.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus BJC telpās vēl tiek nodrošināta darbība vairāk kā 340 dažādu citu interešu grupu 

dalībniekiem. Viena no tādām ir 508. Bauskas jaunsargu vienība, kas piedāvā izglītošanos valsts 

aizsardzības jomā un veicina jauniešu pilsoniskās apziņas un patriotisma veidošanu. Ikdienā BJC 
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Dzeltenajā mājā (Rīgas ielā 8) uz nodarbībām ierodas 80 jaunsargi, dažādās kopīgās aktivitātēs šeit 

pulcējas ap 140 jaunsargi no visa Bauskas novada. Jaunsargiem ir laba iespēja izprast Nacionālo 

bruņoto spēku sastāvdaļas – Zemessardzes – uzdevumus un plānus, jo BJC telpas Baltajā mājā (Rīgas 

ielā 8) mācību un noliktavas vajadzībām izmanto Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona 

2.inženiertehniskās rotas ap 100 zemessargi. 

Bez tam BJC pedagogi, pamatojoties uz noslēgtiem telpu nomas līgumiem, veic arī individuālo 

saimniecisko darbību: Dzeltenajā mājā notiek pirmsskolas deju nodarbības 70 bērniem, vokālās un 

mūzikas nodarbības 80 pirmskolas vecuma bērniem, uz vingrošanu reizi nedēļā ierodas 8 -10 

interesenti. BJC un Bauskas Kultūras centram ir savstarpējā vienošanās par vidējās paaudzes deju 

kolektīva „Mēmele” (23 dalībnieki) mēģinājumu telpām. BJC Sarkanajā mājā (Kalna ielā 14) 

Amatniecības un mākslas centrā „Bauskas skapis” uz nodarbībām reizi nedēļā pulcējas biedrības 

„Latvijas tekstilmozaīka” Bauskas grupas 12 pārstāves, kā arī notiek dažādas radošas darbnīcas, 

paraugdemonstrējumi, apkārtnes rokdarbnieču saieti, sadarbība ar Lietuvas meistariem, amatnieku 

darbu izstādes, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas ikgadējais pasākums „Satiec savu 

meistaru”. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas sociālais 

dienests”: jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalās BJC pasākumos, apmeklē izstādes un dažādus 

pasākumus, BJC sniedz palīdzību jauniešu veidoto keramikas darbu apdedzināšanā, izmantojot BJC 

keramikas pulciņa inventāru. 

Papildus interešu izglītības programmām BJC mācību gada sākumā rīko Atvērto durvju dienu, 

pirms gadskārtu ieražu svētkiem un arī interešu izglītības programmu īstenošanas laikā tiek 

organizētas radošās darbnīcas un meistarklases pieredzējušu mākslinieku vadībā, tādejādi veicinot 

amata prasmju pārmantojamību. Par tradīciju kļuvuši Ziemassvētku pasākumi, mācību gada 

noslēguma pasākumi, BJC audzēkņi pedagogu vadībā piedalās Bauskas vecpilsētas pagalmu svētkos 

un citās novada aktivitātēs. 

Tiek rīkotas audzēkņu un pedagogu darbu tematiskās izstādes, vides izzināšanas nodarbības. 

Vasaras brīvlaikos pieprasītas ir nometnes ar vides tematiku („Raibā sikspārņu nedēļa” -2013.g., 

„Raibā gliemežu nedēļa” – 2014.g, „Raibā tupelīšu nedēļa” – 2015.g), kurās ir iekļautas 

daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības. Nometnes „Raibā tupelīšu nedēļa” norisei ir izdevies 

piesaistīt Vides aizsardzības fonda finansējumu, izveidojot āra klasi – skatuvi, izgatavojot atribūtus un 

tērpus nodarbībām un pasākumu vadīšanai. 

BJC audzēkņi kuplina novada un valsts mēroga pasākumus, kā arī piedalās starptautiskās 

izstādēs un festivālos, atbalsta labdarības pasākumus.  

Interešu izglītības programmas ir pieejamas ikvienam bērnam un jaunietim, tās nodrošina 

individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu. 
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1.5. Jaunatnes lietas 

         BJC ir galvenā institūcija Bauskas novadā, kas īsteno darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu 

speciālistu vadībā tiek veicināta jauniešu personības  attīstība un nostiprināta vērtību sistēmu, 

popularizēts veselīgs un aktīvs dzīvesveids bez atkarībām un apreibinošām vielām, uzlabota dzīves 

kvalitāte. Ar BJC darbinieku atbalstu jaunieši ir izveidojuši savas tradīcijas: „Valentīndienas 

ekspresis”, „Jauniešu diena”, Patriotisma dienas orientēšanās sacensības, Jaunatnes forums, diskusiju 

pēcpusdienas „Kafija ar politiķiem”, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem „Saldējums ar personību”. 

Tādejādi tiek sekmēta jauniešu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, jauniešiem ir iespēja iegūt 

informāciju par dažādām iespējām pavadīt brīvo laiku, iesaistīties jauniešu nevalstiskajās 

organizācijās. 2011.gadā BJC izveidojās jauniešu iniciatīvas grupa „Jums”, kas patlaban ir izaugusi 

par neatkarīgu un enerģisku biedrību, kura dažādo jauniešu dzīves kvalitātes. BJC Ir izveidota 

Jauniešu dome, kurā darbojas vairāk kā 30 jaunieši gan no pagastiem, gan pilsētas, tādējādi veidojot 

jaunatnes lietu tīkla sistēmu Bauskas novada pagastos.  

Iesaistoties Bauskas biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu 

konkursā un saņemot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tā 

īstenošanai, BJC ir izveidota Multimediju studija jauniešiem. Projekta 1.kārtā tika izremontētas un 

iekārtotas telpas, iegādāts pamata aprīkojums. Projekta 1.kārtas izmaksas EUR 40 954. Projekta 

2.kārtā (EUR 4 648) tika iegādāts papildus tehniskais aprīkojums. No kopējā projekta finasējuma 90% 

bija Eiropas Savienības finansējums. Multimediju studijā ir realizētas dažādas apmācības un semināri, 

filmēti un montēti pasākumu sižeti un koncerti, filmēta BJC interešu izglītības pulciņu darbība un 

apstrādāts safilmētais materiāls. Aparatūra tika izmantota Bauskas novada reklāmas sagatavošanai, 

biedrības „Bauskas vecpilsēta” dokumentāla video darba uzņemšanai par Bauskas kinoteātri. BJC ir 

kļuvis par Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informatīvo punktu. Ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, jauniešiem ir 

iespēja gūt informāciju par programmu „Jaunatne darbībā”. 

  Kopš 2014. gada par Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 

jomās „Erasmus+”. BJC ir akreditēts kā Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītāj-, uzņēmēj- un 

koordinējošā organizācija. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji 

pēc savas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē – uzlabo un pārveido 

savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. BJC darbojas brīvprātīgo jauniešu kopa, kuras dalībnieki iesaistās 

dažādu pasākumu plānošanā, rīkošanā un norisēs. Patlaban BJC darbojas divi brīvprātīgie jaunieši no 

Nīderlandes un Francijas „ERASMUS +” projekta apmaiņas programmas ietvaros. Tā ir fantastiska 

iespēja savstarpēji komunicēt un sadarboties vesela gada garumā, gūstot ārvalstu pieredzi un 

iepazīstinot ar mūsu aktivitātēm. Savukārt viens jaunietis no Bauskas ir devies brīvprātīgajā darbā uz 

Vāciju, kur gūst pieredzi sociālajā jomā. Darbā ar jauniešiem vēl ir daudz ieceru un izaicinājumu, lai 
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veidotu jauniešu aktivitāšu tīklu visā novadā, izmantojot jaunatnei piemērotās specifiskās darba 

formas un metodes. 

 

1.6. Personāla kvalitatīvais sastāvs 

BJC vada direktore. Personālsastāvā ir direktores vietniece un četri interešu izglītības metodiķi 

(1,3 amata likmes), kuri koordinē tautisko deju, mūsdienu deju, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, 

tehniskās jaunrades, teātra un skatuves runas, vides interešu izglītības jomas un Amatniecības un 

mākslas centra „Bauskas skapis” darbību. BJC struktūra redzama 3.attēlā. 

Metodiķi ir atbildīgi par interešu izglītības darba un pasākumu plānošanu, organizēšanu un 

koordinēšanu ne tikai Bauskas un Rundāles novados, bet piedalās arī Zemgales reģiona un valsts 

pasākumu nodrošināšanā, informē sabiedrību par interešu izglītības iespējām novadā, kā arī izstrādā 

konkursu, skašu, izstāžu un festivālu nolikumus un sagatavo citus dokumentus.  

2015./2016. mācību gadā interešu izglītības programmu realizēšanai ir piešķirtas 153 stundas 

nedēļā, kuras vada 12 pedagogi. Papildus tam ir pieaicināti trīs kvalificēti speciālisti ģitārspēles, 

automodelisma un velo pulciņu darbības nodrošināšanai. Pulciņu skolotāji ir iniciatīvas bagāti, ar 

atbilstošu kvalifikāciju. Pedagogi audzēkņiem sniedz zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes ne 

tikai ikdienas darbā, bet arī profesionāli sagatavo viņus dalībai skatēs, konkursos, veicina karjeras 

izglītību. Darba kvalitāti pierāda audzēkņu sasniegumi ne tikai novada, bet arī valsts un 

starptautiskajos konkursos, skatēs, izstādēs.  

BJC skolotāji ir iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. Viens pedagogs ir ieguvis 4. kvalitātes pakāpi, četri pedagogi ir 

ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. Pedagoģiskajā un vadības sastāvā ir četri maģistri. Pedagogi pastāvīgi 

paaugstina kompetenci mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijas, psiholoģijas un audzināšanas 

jautājumos, apmeklējot dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.  

BJC saimnieciskās lietas veic tehniskie darbinieki: ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 

(turpmāk ĒATP) - 1 amata likme, apkopējas - 2,5 amata likmes, dežurants - 0,8 amata likmes un 

sētnieks - 0,2 amata likmes. Dokumentu apriti nodrošina lietvede – 0,75 amata likmes, par vecāku 

līdzfinansējumu un naudas aprites kontroli atbildīga kasiere – 0,25 amata likmes. 

Kopš 2011. gada 1. aprīļa BJC strādā jaunatnes lietu speciālists, kurš veic darbu ar jaunatni, 

sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus 

jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus 

un programmas jauniešiem, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo 

darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas 

jomā, kā arī veicina jauniešu personības vispusīgu attīstību, iepazīstinot ar vērtīgām brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, motivē dzīvot aktīvi, veselīgi un videi draudzīgi. 
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1.7. Bauskas Bērnu un jauniešu centra struktūra 
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1.8. Fiziskās vides raksturojums 

BJC telpas Kalna ielā 14 tiek intensīvi izmantotas tehniskās jaunrades, vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu nodarbībām, kā arī Amatniecības un mākslas centra „Bauskas skapis” 

aktivitātēm. 2012. gada pavasarī tika sakārtota un nobruģēta daļa pagalma, lai nodrošinātu vietu āra 

aktivitātēm. 

 2011. gada novembrī ar Bauskas novada domes lēmumu Bauskas Bērnu un jauniešu centram 

tika papildus piešķirtas telpas Rīgas ielā 8, kur no 2011. gada rudens jau darbojas jaunsargi.  

2012. gada sākumā Rīgas ielas nama 2. stāva zālē tika ieklāta grīda, izveidota spoguļsiena deju 

kopas „Mēmelīte” nodarbībām, 3. stāvā, apvienojot divas telpas, tika izveidota mēģinājumu zāle ar 

nelielu skatuvi un jaunu grīdas klājumu vokālās studijas „Miljons” darbībai plašākā un tehniski 

piemērotākā vidē. 2013.gadā, piesaistot projektu līdzekļus, izveidota multimediju studija jauniešiem. 

2014. un 2015.gadā izremontētas ģērbtuves deju nodarbībām, izremontēta un labiekārtota zāle 

mūsdienu dejas, karsējmeiteņu un teātra pulciņu nodarbībām, pasākumu organizēšanai. 2015.gadā tika 

pārbūvēta ēkas ieeja un izveidota dežuranta darba vieta. 

BJC pagalmos ir izveidotas divas velosipēdu novietnes. 

Iegūstot Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas Valsts mežu līdzfinansējumu, ierīkota āra 

skatuve un aprīkojums (koka galds un soli) nodarbību un pasākumu rīkošanai pagalmā. Ir iegūts 

būtisks darbības vides paplašinājums, taču vēl vairākās telpās ir nepieciešams remonts, tehniskais 

nodrošinājums: internets, datori, inventārs, kā arī papildus uzturēšanas līdzekļi. 

 

1.9. Finansiālais nodrošinājums 

          Finansējuma īpatsvara sadalījums četros iepriekšējos gados redzams 4.attēlā: 

4.attēls 
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Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu 

algas), dibinātāja – Bauskas novada pašvaldības - budžeta (pedagogu algas, mācību līdzekļi, 

saimnieciskie izdevumi u.c. nepieciešamie izdevumi). Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam 

tiek saņemts audzēkņu vecāku līdzfinansējums.  

2015.gada pašvaldības finansējums ir pieaudzis par 4,95%, salīdzinot ar 2014.gadu. Tas saistīts 

ar finansējuma nodrošinājumu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Bauskas novada 

skolēnu dziesmu un deju svētki notika 2015.gada 29.maijā. Svētku ieskaņas koncerts 28.maijā notika 

Sv.Gara luterāņu baznīcā. Bauskas Pilskalna estrādē koncertā „Pats skani, līdzi skani pilsētā, kur 

satiekas!” piedalījās 1570 dziedātāji un dejotāji, svētkos ieradās sadraudzības pilsētas Nāhodas 

skolēnu stīgu orķestris. Svētku budžetā tika iekļauta pasākuma apskaņošana, apdrošināšana, vides 

sakopšanas izdevumi, piemiņas veltes, viesu kolektīva uzņemšana, svētku simbolikas izgatavošana 

u.c.  

No Bauskas novada, izturot skašu un konkursu stingro vērtējumu, uz Rīgu 26 kolektīvi - 622 

svētku pasākumu dalībnieki. Visas Latvijas kontekstā tas bija 5.lielākais novads dalībnieku skaita ziņā 

valstī. Papildus tika šūti tērpi deju lieluzveduma „Līdz varavīksnei tikt” horeogrāfisko ainu 

dejotājiem. Tie bija BJC deju kopas „Mēmelīte” vairāk kā 100 dažādu vecumposmu audzēkņi. 

Tabulā ir redzams interešu izglītības finanšu nodrošinājums no 2012. līdz 2015.gadam: 

Gads 

Interešu 

izglītības 

mērķdotācijas  

Īpatsvars 

% 

Pašvaldības 

finansējums  

Īpatsvars 

% 

Audzēkņu 

vecāku 

līdzfinansējums  

Īpatsvars 

% 
Kopā  

2012. 

(LVL) 
46447,00 46,22% 47105,00 46,87% 6950,00 6,92% 100502,00 

2013. 

(LVL) 
44532,00 37,06% 67508,00 56,18% 8128,00 6,76% 120168,00 

2014. 
(EUR) 

66168,00 31,79% 126964,00 61,01% 14980,00 7,20% 208112,00 

2015. 
(EUR) 

70205,00 29,03% 159532,00 65,96% 12120,00 5,01% 241857,00 

 

Finanšu līdzekļi nodrošina darbinieku atalgojumu, centra telpu remontu un komunālos 

maksājumus, kā arī tie tiek izlietoti mācību materiālu un mācību līdzekļu iegādei. 2015.gadā Bauskas 

novada pašvaldība atbalstīja stikla kausēšanas krāsns iegādāšanu stikla apgleznošanas un 

pseidovitrāžas darbnīcas aktīvākai un kvalitatīvākai darbībai. Tika īstenoti remontdarbi atbilstoši 

apstiprinātajām tāmēm Dzeltenajā māja (Rīgas ielā 8), lai nodrošinātu plašākas telpas interešu 

izglītības programmu īstenošanai, uzlabotu estētisko vidi un audzēkņu drošību. 

Katra gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz attīstības prioritātēm un piešķirtajiem 

finansu līdzekļiem. To veidojot, tiek uzklausīti skolotāju, saimniecisko darbinieku un vecāku 

ierosinājumi.  
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5.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā redzams 5.attēlā, vislielākais interešu izglītības finansējuma īpatsvars ir pašvaldības 

finansējums, bet interešu izglītības mērķdotācija samazinās. 

 

2. Interešu izglītība valsts, pašvaldības un izglītības 

attīstības plānošanas dokumentos 
 

„Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam” paredz, ka „visiem bērniem un 

jauniešiem līdz 2020.gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība, kā arī pieeja tādām 

nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus 

talantus”.  

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam (pieņemtas Saeimā 2014.gada 

22.maijā) 2.apakšmērķa „Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo 
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un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē” sasniegšanas Rīcības virzienā 

2.3. „Ārpus formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšana” 

akcentētas skolēnos veidojamās un izkopjamās 21.gs.kompetences un prasmes: radošumu, 

uzņēmējdarbību, dabaszinības un tehnoloģiskās, efektīvas komunikācijas prasmes, kritisko 

domāšanu, pašiniciatīvas problēmrisināšanas, sadarbības prasmes, saziņu valsts valodā, dzimtajā 

valodā un svešvalodās, matemātikā, digitālās prasmes, prasmi mācīties, sociālās un pilsoniskās 

prasmes, kā arī kultūras izpratnes un izpausmes prasmes, kas veicinās bērnu un jauniešu 

iekļaušanos sabiedrībā un paaugstinās viņu konkurētspēju darba tirgu. Tiks sekmēta bērnu un 

jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšana, jaunu kultūras 

vērtību radīšana, dažādu tautību bērnu un jauniešu saliedēšanās, integrācija un socializācija. 

Vienlaikus ir atbalstāma ilgtspējīga un kultūras un izglītības sektora sadarbība ar mērķi 

ilgtermiņā sekmēt kultūras institūciju izglītības piedāvājuma pieejamību, kā arī bērnu un 

jauniešu neformālajā izglītībā akcentējot inovāciju attīstību veicinošu kultūrizglītību un tehnisko 

jaunradi. 

Visas minētās kompetences un prasmes bērnos un jauniešos attīstāmas līdztekus 

formālajai izglītībai arī interešu izglītībā. Minētā rīcības virziena ietvaros bērni un jaunieši tiks 

motivēti piedalīties interešu izglītības programmās, nodrošinot daudzveidīgu programmu 

piedāvājumu izglītības iestādēs, kā arī tiks izveidota atbalsta sistēma izglītojamo individuālo 

spēju attīstībai, radot iespējas talantu attīstīšanai un izkopšanai. Plānots, ka tiks atbalstīti jauniešu 

tehniskās jaunrades centri, vasaras mācību nometnes, dažādu skolēnu zinātnisko semināru, 

konkursu organizēšana, zinātnisko projektu izstrāde. 

BJC attīstības plāns ir balstīts uz Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018. 

gadam prioritātēm: Bauskas novada vidējā termiņa prioritātes (VP3: Kvalitatīva izglītība, VP4: 

Pievilcīga kultūras un sporta vide, VP2: Kvalitatīva, droša vide), rīcības virzieniem un 

uzdevumiem. 

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.189.lpp.: „Lai 

novada iedzīvotājiem visa mūža garumā būtu izcilas izglītības iegūšanas iespējas, ir 

nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus pedagogus un mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Būtiski 

ir panākt līdzvērtīgu attīstību visiem trim mūžizglītības pamatelementiem – formālajai izglītībai, 

neformālajai izglītībai un ikdienas mācīšanās, kas cita citu papildina. Papildus formālajai 

izglītībai jāatbalsta jauniešu neformālā izglītība, lai sniegtu ieguldījumu mūžizglītībā, uzlabojot 

tās kvalitāti. Attīstot neformālo izglītību, jāstrādā trīs galvenajos virzienos – interešu izglītība, uz 

profesionālām kompetencēm balstīta neformālā izglītība, un uz sociālām un pilsoniskām 

kompetencēm balstīta neformālā izglītība”. 
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3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana un tālākās attīstības vajadzības 

 

3.1. BJC darba pašvērtējums pamatojomā “Interešu izglītības programmu 

saturs” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Interešu izglītības programmu piedāvājuma 

daudzveidība un nodarbību procesa kvalitātes 

pilnveidošana 

Metodiķi un pedagogi regulāri analizē bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju 

pieprasījuma un piedāvājuma attiecību un izvērtē 

interešu izglītības programmu saturu. 

Ir veikta audzēkņu un vecāku anketēšana ar mērķi 

novērtēt pulciņu darbību un izzināt viņu intereses 

un vajadzības pēc interešu izglītības pulciņiem. 

Katra mācību gada noslēgumā interešu izglītības 

programmas tiek izvērtētas un aktualizētas 

atbilstoši izglītojamo vajadzībām. 

BJC veiksmīgi īsteno kultūrizglītības programmas: 

tautas dejas, vokālais ansamblis, ģitārspēle, 

tēlotājmāksla, kolāža, keramika, ādas apstrāde, 

kokapstrāde, rokdarbi, teātris, fotogrāfija.  

Pārskata periodā ir paplašināta interešu izglītības 

programmu daudzveidība kultūrizglītības jomā: 

nodibināti mūsdienu deju, karsējmeiteņu, modernās 

amatniecības un gleznošanas pulciņi.  

Laika periodā no 2012. – 2014. gadam ir izveidotas 

un ar panākumiem darbojas tehniskās jaunrades 

apakšprogrammas: velo, automodelismā, lego un 

elektronikā. 

Sekmīgi darbību īsteno sporta interešu izglītības 

programma - aktīvais tūrisms, kura tiek īstenota 

Bauskā un Ozolainē. 

Bauskas BJC darbojas 508. Bauskas jaunsargu 

vienība, kas piedāvā izglītošanos valsts aizsardzības 

jomā un veicina jauniešu pilsoniskās apziņas un 

patriotisma veidošanu. 

Vērtējums – ļoti labi 

Pilnveidot interešu izglītības programmas 

atbilstoši mūsdienu prasībām un tehnoloģijām:  

- attīstīt elektronikas pulciņa robotikas 

virzienu sadarbībā ar Latvijas 

Elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociāciju; 

- ieviest animāciju Lego pulciņa 

programmā; 

- attīstīt leļļu teātri, sintezējot vairāku 

pulciņu darbību; 

- dažādot tautisko un mūsdienu deju 

programmās apgūstamos žanrus un 

stilus; 

- paplašināt kokamatniecības 

programmas atbilstoši mūsdienu 

tehnoloģijām; 

- ieviest jaunus virzienus modernās 

amatniecības pulciņā. 

Turpināt regulāri analizēt un izvērtēt interešu 

izglītības programmu satura aktualitātes, kā arī 

pieprasījuma un piedāvājuma attiecību. 
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3.2. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “ Interešu izglītības programmu 

īstenošana” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Interešu izglītības programmu īstenošanas 

procesu pilnveidošana, paplašinot mūžizglītības 

iespējas  
Audzēkņiem ir iespēja īstenot individuālās 

izglītības vēlmes un vajadzības. 

Interešu izglītības programmas nodrošina bērnu un 

jauniešu vispusīgu spēju attīstību, nodrošina 

radošās pašizpausmes.  

Tiek izmantoti diferencēti paņēmieni darba 

organizēšanā ar Bauskas BJC pulciņu talantīgajiem 

audzēkņiem, kuri piedalās dažādos konkursos un 

skatēs, gūstot godalgotas vietas. 

Nodrošināta interešu izglītības satura īstenošanas 

atbilstību mūsdienu aktualitātēm – tiek īstenotas 

aktuālās tehniskās jaunrades programmas, tiek 

izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas un materiāli, 

tiek aktualizēta materiālu ekonomija un otrreizējo 

izejvielu izmantošanu jaunu lietu pagatavošanā. 

Audzēkņi un pedagogi apmeklē mākslas izstādes 

muzejos un galerijās, piedalās glezniecības 

plenēros, radošajās darbnīcās, kur pieredzējušu 

meistaru un amatnieku vadībā notiek praktisko 

iemaņu papildināšana un īstenota saikne ar reālo 

dzīvi un uzņēmējdarbību.  

Audzēkņi un pedagogi piedalās nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanas ikgadējos 

pasākumos „Satiec savu meistaru”. 

Vērtējums: ļoti labi 

Pilnveidot interešu izglītības programmu 

īstenošanas procesu, interaktīvo darba metožu, 

mūsdienīgu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju izmantošanu. 

Pilnveidot materiālo bāzi kultūrizglītības, 

sporta tūrisma un tehniskās jaunrades interešu 

izglītības programmu īstenošanai. 

Nodrošināt jaunu datoru un datorprogrammu 

iegādi un plašāku izmantošana nodarbībās.  

Iesaistīties starptautiskos projektos un izstādēs  

sadarbībā ar valsts, pašvaldību un citām 

institūcijām un biedrībām. 

Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu 

interešu izglītības programmu īstenošanas 

laikā. 
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3.3. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Atbalsts audzēkņiem” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un 

darbības nodrošināšana  

Ir noorganizētas 4 nometnes bērniem vasaras 

brīvlaikā: „Raibā sikspārņu nedēļa” un „Veloaktīvs, 

velodrošs” - 2013.g., „Raibā gliemežu nedēļa” – 

2014.g, „Raibā tupelīšu nedēļa” – 2015.g. 

Nometnēs ir droša vide un saturīga brīvā laika 

pavadīšana, iekļautas daudzveidīgas interešu 

izglītības, vides izzināšanas, savstarpējās 

sadarbības un talantus attīstošas nodarbības.  

Nometnē apgūtās prasmes audzēkņi izmanto savā 

personiskajā un sabiedriskajā dzīvē.  

Audzēkņi un vecāki ir atzinīgi novērtējuši nometņu 

darbību. 

Vērtējums – ļoti labi 

PRIORITĀTE: 

Audzēkņu patriotiskā audzināšana; 

Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos   

Audzēkņiem ir radīta iespēja aktīvi līdzdarboties 

BJC, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, 

iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma apgūšanā un saglabāšanā. 

Ir noorganizēti Bauskas novada skolēnu dziesmu un 

deju svētki 2015.gada 29.maijā, nodrošinot skolēnu 

dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un 

pēctecību. Bauskas novada dziesmu un deju 

svētkos piedalījušies 154 BJC audzēkņi. 

BJC noorganizējis 16. Latvijas skolu jaunatnes 

teātra sporta finālturnīru Bauskā “Roze, lido!” 

(14.03.15.) 

Noorganizētas Bauskas un Rundāles tautas deju 

kolektīvu un Zemgales reģiona mūsdienu deju 

skates. (15.03.15.) 

Noorganizēti vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss "Rakstu 

darbi” Bauskas un Rundāles novadu un Zemgales 

reģiona (24.04.2015.) kārtas. 

Ir pilnveidots kolektīvu vizuālais noformējums 

atbilstoši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku programmai: izgatavoti jauni tērpi deju 

kopai „Mēmelīte”, mūsdienu deju grupai un 

pulciņu audzēkņiem - krekliņi ar vienotu novada 

simboliku. 

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos ir piedalījušies 140 BJC audzēkņi. 

Vērtējums – ļoti labi 

Mērķtiecīgi radīt iespēju un palīdzēt visu 

vecuma grupu audzēkņiem apzināt savas 

intereses un profesionālo piemērotību, karjeras 

izglītības iespēju nodrošināšana. 

Iepazīstināt audzēkņus ar interešu izglītības 

pedagogu darbu, ar dažādiem mākslas un 

tehnikas veidiem, tā palīdzot viņiem izvēlēties 

profesiju. 

Interešu izglītības programmās iekļaut karjeras 

izglītības jautājumus. 

Nodrošināt audzēkņu dalību Latvijas simtgades 

pasākumos, veicināt valstiskās piederības 

apzināšanu.   

Turpināt rīkot vasaras nometnes un radošās 

darbnīcas skolas brīvlaikos. 

Rast iespējas finasēt interešu izglītības 

programmas pirmskolas vecuma bērniem. 
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3.4. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Darbs ar jaunatni” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 PRIORITĀTE: 

Jauniešu līdzdalības un personības attīstības 

veicināšana 

Ir izveidota Bauskas novada Jauniešu dome, kas ir 

jauniešu interešu pārstāvniecības institūcija.  

Ir pilnveidota materiāltehnisko resursu bāze 

jauniešu iniciatīvu veicināšanai: izremontētas telpas 

un izveidota Multimediju studija jauniešiem, kurā 

darbojoties jaunieši pilnveido savas prasmes. 

Darbam ar jaunatni tiek izmantotas daudzpusīgas 

metodes: semināri, lekcijas, diskusijas, pasākumi, 

sadarbība ar citām jaunatnes organizācijām, 

regulāras publikācijas par darbu ar jaunatni, dalība 

konkursos, apmācībās.   

Ir attīstījusies sadarbība ar V/A „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra”. 

Jauniešu iniciatīvas grupa „Jums” ir izveidojusies 

par neatkarīgu biedrību, kura organizē dažādus 

pasākumus jauniešiem. 

Tiek attīstīts brīvprātīgais darbs. Bauskas BJC ir 

akreditēts Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtīšanas, 

uzņemšanas un koordinējošā organizācija. 

Jaunatnes lietu speciālists sagatavo projekta 

pieteikumus Valsts programmas projektu 

konkursos, kā arī Erasmus+ programmās.  

Jaunatnes lietu speciālists regulāri papildina 

zināšanas par aktualitātēm jaunatnes lietās.  

Ir izveidojušās un attīstījušās jaunas ikgadējas 

tradīcijas: „Valentīndienas ekspresis”, Jauniešu 

dienas, Jaunatnes forums. Populāras un regulāras ir 

diskusiju pēcpusdienas „Kafija ar politiķiem”, kā 

rezultātā uzlabojusies jauniešu un pašvaldības 

sadarbība.  

Bauskas BJC telpās Rīgas ielā 8 ir  Eiropas 

komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK 

informācijas punkts. 

Vērtējums - labi 

Veicināt jauniešu līdzdalību un atbalstīt 

jauniešu personības un kompetenču attīstību. 

Izveidot Jaunatnes konsultatīvo padomi. 

Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam, 

piedalīties novada jaunatnes politikas 

plānošanas dokumenta izstrādē.  

Veicināt Bauskas novada jauniešu domes 

kapacitāti, īstenojot apmācības un pieredzes 

apmaiņas pasākumus.  

Attīstīt darbu ar jaunatni pagastos.  

Attīstīt jaunatnes informācijas sistēmu. 

Pilnveidot multimediju studijas jauniešiem 

darbību atbilstoši projektā paredzētajiem 

mērķiem un uzdevumiem.  

Īstenot apmācības, izglītojošus seminārus, 

nometnes, radošās darbnīcas, izbraukuma 

pasākumus pagastos un kaimiņu novados, 

kopīgus projektus ar nevalstiskajām 

organizācijām.  
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3.5. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Vide” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Labvēlīga BJC mikroklimata uzturēšana, drošas 

un radošas vides nostiprināšana  

BJC ir savas tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas. 

BJC ir pozitīva sadarbības vide. 

Audzēkņi lepojas ar savu piederību BJC, piedalās 

konkursos, skatēs un pasākumos.  

Ir izveidotas sekojošas globālā tīmekļa vietnes:  

www.bauskasbjc.lv; www.draugiem.lv/bauskasbjc;   

facebook.com/bauskasbjc; twitter.com/BauskasBJC 

Ir izveidota BJC simbolika: logo (krāsainā, 

melnbaltā un 3D versija), baneri, bukleti. Vizuālās 

mākslas pulciņu nodarbību laikā ir izgatavots BJC 

karogs. 

Tiek projektētas un izgatavotas nozīmītes ar BJC 

simboliku. 

Darbinieki regulāri sniedz informāciju laikrakstiem 

par BJC darbību 

BJC ir izstrādāti un ik gadus aktualizēti iekšējās 

kārtības noteikumi, audzēkņi zina un ievēro BJC 

iekšējās kārtības noteikumus.  

BJC telpas ir drošas un neapdraud skolēnu un 

darbinieku dzīvības, ir izstrādātas drošības tehnikas 

instrukcijas. 

Vērtējums – ļoti labi 

Veicināt audzēkņu, vecāku un darbinieku 

drošu, radošu un pozitīvu sadarbību, piederības 

apziņu un lepnumu. 

Turpināt darbu pie BJC vizuālā un emocionālā 

tēla veidošanas un popularizēšanas, sagaidot 

BJC 50 gadu jubileju. 

Aktualizēt iekšējās kārtības un drošības 

noteikumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Resursi” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide interešu 

izglītības programmu īstenošanai un darbā ar 

jaunatni 

BJC rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu 

īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, BJC 

darbības nodrošināšanai, tie tiek optimāli un 

lietderīgi izmantoti. Telpas tiek izmantotas efektīvi. 

BJC kolektīvs regulāri rūpējas par telpu un 

apkārtnes kārtību, vizuālo un estētisko 

noformējumu, izmantojot pedagogu un pulciņa 

audzēkņu radošo potenciālu.  

Pārskata periodā sadarbībā ar Bauskas novada 

pašvaldību, piesaistot Eiropas projektu līdzekļus, 

BJC ēkā Kalna ielā 14 ir iekārtota automodelisma 

trase, iegādāts nepieciešamais aprīkojums 

velopulciņa darbības nodrošināšanai. 

 Ir iegādāta stikla kausējamā krāsns stikla 

apgleznošanas pulciņa programmas labākai 

Pilnveidot interešu izglītības pulciņu kabinetu 

un jaunatnes darbības materiāli tehnisko bāzi 

atbilstoši jaunākajām tendencēm.  

Nodrošināt piemērotas akustiskās sistēmas 

BJC pasākumu apskaņošanai. 

Uzlabot ēku Rīgas ielā 8 energoefektivitāti un 

tehnisko stāvokli. 

Pilnveidot ugunsdzēsības signalizācijas 

sistēmu. 

Labiekārtot BJC pagalmus.  

Veikt telpu remontu un labiekārtošanu 

atbilstoši izstrādātajam finanšu plānam. 

Nodrošināt interneta pieejamību un brīvo wi- fi 

tīklu BJC telpās. 

Turpināt iesaistīties projektu izstrādē līdzekļu 

piesaistīšanai. 

Labiekārtot Jauniešu māju. 

 

http://www.bauskasbjc.lv/
http://www.draugiem.lv/bauskasbjc
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īstenošanai. 

Vokālās studijas vajadzībām ir iegādāti mikrofoni 

un miksēšanas konsole. 

Izremontēta un iekārtota telpa elektronikas un lego 

interešu izglītības programmu īstenošanai.  

Ekā Rīgas ielā 8 veikta interešu izglītības kabinetu 

un koplietošanas telpu modernizēšana un 

pilnveidošana atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un 

audzēkņu drošības uzlabošanai: 

- ir izveidota piemērota zāle un ģērbtuves 

deju nodarbībām; 

-  izremontēta un labiekārtota zāle mūsdienu 

dejas, karsējmeiteņu un teātra pulciņu 

nodarbībām, pasākumu organizēšanai; 

- pārbūvēta ēkas ieeja un izveidota dežuranta 

darba vieta; 

- piesaistot projektu līdzekļus, izveidota 

multimediju studija jauniešiem 

- iegūstot Latvijas Vides aizsardzības fonda 

un Latvijas Valsts mežu līdzfinansējumu, 

ierīkota āra skatuve un aprīkojums 

nodarbību un pasākumu rīkošanai pagalmā. 
Regulāri tiek izvērtēts pedagogu un saimniecisko 

darbinieku darba slodžu sadalījums, ievērojot 

izglītības programmu saturu, darba organizācijas 

vajadzības, kvalifikāciju. 

Interešu izglītības kabineti ir daļēji aprīkoti ar 

datoriem un interneta pieejamību. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

3.7. BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana” 
 

BJC darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

PRIORITĀTE: 

Interešu izglītības darba metodiskās vadības 

pilnveide 

BJC notiek regulāra un plānveidīga darba 

organizēšana un vadīšana.  

Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta interešu 

izglītības programmu un pulciņu darbības 

izvērtēšana, interešu izglītības programmu 

aktualizēšana un jaunu programmu izstrādāšana. 

Metodiķi apkopo Bauskas novada iesniegtās 

interešu izglītības programmas 

Metodiķi ir izstrādājuši ieteikumus interešu 

programmu izvērtēšanai Bauskas novadā. 

Pedagogu un darbinieku sanāksmes notiek reizi 

mēnesī. Metodiskā komisija apspriež aktuālos 

jautājumus reizi nedēļā. Sanāksmes tiek 

protokolētas, tiek noteikti konkrēti mērķi, 

uzdevumi, izpildes laiks un atbildīgie.  

Nodrošināt pedagogu kvalifikācijas celšanu 

atbilstoši mūsdienu izglītības aktualitātēm, 

ievērojot bērnu un jauniešu intereses. 

Popularizēt un atbalstīt interešu izglītības 

pedagogu metodisko izstrādņu skates. 

Regulāri izvērtēt BJC darba rezultātus, 

nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veicot 

korekcijas un papildinājumus BJC attīstības 

plānā. 

Pilnveidot interešu izglītības metodisko 

vadību, sadarboties ar Valsts Izglītības satura 

centru, Bauskas novada pašvaldību, izglītības 

nodaļu, citām interešu izglītības iestādēm un 

vispārizglītojošām skolām. 

Veikt detalizētu BJC darba pašvērtējumu. 

Izveidot BJC attīstības plānu nākamajam 

plānošanas periodam. 
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Pedagogi un tehniskie darbinieki regulāri papildina 

savas zināšanas  profesionālās pilnveides kursos. 

BJC kolektīvs ir iepazinis darba organizāciju 

Ventspils Jaunrades namā, Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrā, Jelgavas Bērnu un jauniešu centrā 

„Junda”. BJC pieredzi ir izzinājuši Saldus, Preiļu 

novada, Daugmales BJC, Aizputes jaunrades centra 

darbinieki.  

2014.gada maijā BJC rīkoja semināru Latvijas 

interešu izglītības koordinatoriem un izglītības 

iestāžu vadītājiem, popularizējot labās prakses 

piemērus Bauskas novadā. 

Vērtējums - ļoti labi 

PRIORITĀTE: 

 Detalizēta BJC darba pašvērtējuma veikšana, 

izstrādājot attīstības plānu nākamajam 

plānošanas periodam  

Tika detalizēti izvērtēta 2012. – 2015.gada 

attīstības plāna izpilde, veikta audzēkņu un vecāku 

anketēšana. 

 BJC darbinieku pienākumi, atbildība ir skaidri 

noteikti, labi organizēta savstarpējā sadarbība. 

Regulāri tiek pārskatīti un aktualizēti amatu 

apraksti. Direktore konsultējas ar metodisko 

komisiju un pedagogiem pirms lēmumu 

pieņemšanas. 

2016.- 2019. gada darbībai ir izvirzītas konkrētas 

prioritātes, nosakot mērķus, novērtēšanas kritērijus 

un uzdevumus, paredzot īstenošanas laiku un 

nepieciešamos resursus. 

Vērtējums - ļoti labi 

http://visc.gov.lv/intizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml
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4. SVID analīze 

Lai noteiktu uzdevumus un prioritātes Bauskas Bērnu un jauniešu centra attīstības plānošanai, 2015.gadā ir veikta SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

1. Daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas. 

2.Kvalificēts un kreatīvs  

pedagoģiskais personāls.  

3. Izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās 

vieta. 

4. Sakopta, estētiska un nodarbībām 

piemērota vide. 

5. Vecāku līdzfinansējums interešu 

izglītības pulciņiem. 

6. Aktīva audzēkņu un pedagogu 

sadarbība starp pulciņiem. 

7. Laba iestādes atpazīstamība 

sabiedrībā. 

8. Radošo darbnīcu un meistarklašu 

organizēšana BJC pasākumos, 

interešu izglītības programmu 

īstenošanas laikā, gadskārtu ieražu 

un pilsētas pasākumos. 

9. Uzsākta veiksmīga starptautiskā 

sadarbība ar kolektīviem Čehijas 

Republikas Nāhodas pilsētā. 

10. Ir laba materiāli tehniskā bāze 

darba ar jaunatni īstenošanai. BJC 

(multimediju studija, semināru 

telpa, jaunatnes lietu speciālista 

kabinets). 

11.Laba sadarbība ar valsts, 

pašvaldības un sabiedriskajām 

organizācijām. 

12.Darbojas Bauskas novada 

jauniešu dome. 

1. Nepietiekama interešu izglītības 

mērķdotācija interešu izglītības 

pulciņu darbības nodrošināšanai un 

paplašināšanai, kā arī kvalificētu 

speciālistu piesaistei. 

2.Nepietiekams jaudīgas 

datortehnikas un mūsdienīgas 

programmatūras nodrošinājums. 

3. Bērnu skaita proporcionāla 

regulēšana atbilstoši interešu 

izglītības programmai. 

 

4. Pedagogu darba laiks 

pēcpusdienās un vakaros. 

 

5. Vecāku līdzfinansējums interešu 

izglītības pulciņiem rada 

nevienlīdzīgu situāciju ar 

vispārizglītojošo skolu bezmaksas 

interešu izglītības pulciņiem.  

 

 

 

1. Pulciņu darbības realizēšana 

ārpus Bauskas BJC ēkām. 

2. Programmu īstenošana 

pirmskolas vecuma bērniem. 

3. Finansējuma piesaiste, realizējot 

dažādus papildus projektus. 

4. Meistarklašu un radošo darbnīcu 

piedāvājuma dažādošana. 

5. Izglītības iestādes sadarbības 

paplašināšana valsts un 

starptautiskā mērogā. 

6.Sadarbība ar jauniešu 

nevalstiskajām organizācijām 

Bauskas novadā un kaimiņu 

novados. 

7.Sadarbība ar Bauskas novada 

domes deputātiem un novada 

administrāciju. 

 

1.Iespējama mērķdotācijas 

samazināšanās līdz ar skolēnu 

skaita samazināšanos novadā . 

2. Neadekvāts (nekonkurētspējīgs) 

interešu izglītības pedagogu 

atalgojums. 

3. Nepietiekama jauno pedagogu 

ienākšana. 

3.Nepietiekams finansējums 

darbam ar jaunatni. 

4. Pieaugošs dokumentu 

sagatavošanas un aprites apjoms. 

5. Straujais dzīves ritms: bērniem 

visu vajag ātri un uzreiz. 
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5. BJC attīstības prioritātes 2016.- 2019. gadam 
Nr. Pamatjoma 2015./16.m.g. 2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 

1. Interešu izglītības 

programmu saturs 
  1.1.Interešu izglītības satura 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu tehnoloģijām un 

aktualitātēm 

 

2. Interešu izglītības 

programmu 

īstenošana 

 2.1. Mūzikas un mākslas 

tradicionālo vērtību izkopšana 

un patriotiskās audzināšanas 

ietveršana programmu 

īstenošanā 

 2.2.Interešu izglītības 

programmu īstenošanas 

procesu pilnveidošana, 

paplašinot mūžizglītības 

iespējas 

3. Atbalsts 

audzēkņiem 

  3.1.Karjeras izglītības iespēju 

nodrošināšana 

 

 

4. Darbs ar jaunatni 4.1.Brīvprātīgā darba 

attīstība 

4.2.Dalība Bauskas novada 

jaunatnes politikas plānošanas 

dokumenta izstrādē 

  

5. Vide  5.1. BJC tēla popularizēšana, 

atzīmējot 50 gadu jubileju 
  

6. Resursi 6.1. BJC ēku un telpu 

uzturēšana, modernizēšana 

un pilnveidošana 

 6.2. Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide interešu izglītības 

programmu īstenošanai  

 

 

7. Darba organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

  

 

7.1.Detalizēta BJC darba 

pašvērtējuma veikšana, 

izstrādājot attīstības 

plānu nākamajam 

plānošanas periodam 
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Pamatjoma 5.1. Interešu izglītības programmu saturs 
Prioritāte 5.1.1. Interešu izglītības satura pilnveidošana atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm 

Mērķis Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu saturu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm 

Novērtēšanas kritēriji BJC tiek apzinātas audzēkņu vajadzības pēc interešu izglītības programmām. 

BJC ir izstrādātas un apstiprinātas mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm atbilstošas interešu izglītības 

programmas. 

Interešu izglītības pulciņu kabinetu aprīkojums ir mūsdienīgs, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. 

Interešu izglītības pulciņus vada kreatīvi, profesionāli pedagogi. 
Audzēkņi regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņa nodarbības un pasākumus, pilnveidojot savas prasmes un 

iemaņas.  

Interešu izglītības programmas tiek regulāri izvērtētas.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veikt audzēkņu anketēšanu un intervēšanu ar mērķi izzināt 

viņu intereses un vajadzības pēc interešu izglītības pulciņiem 

un interesējošām mūsdienu tehnoloģijām 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

2. Izvērtēt un aktualizēt BJC īstenojamās interešu izglītības 

programmu saturu 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

3. Attīstīt elektronikas pulciņa robotikas virzienu sadarbībā ar 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības 

asociāciju  

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

4. Ieviest animāciju lego pulciņa programmā Pulciņu skolotāji 2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

5. Attīstīt leļļu teātri, sintezējot vairāku pulciņu darbību Pulciņu skolotāji 2017./2018.m.g. BJC budžets Direktore 

6. Dažādot tautisko un mūsdienu deju programmās 

apgūstamos žanrus un stilus 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

7. Paplašināt kokamatniecības programmas, pilnveidojot 

tehnoloģiskos procesus un aprīkojot kabinetu ar mūsdienīgām 

iekārtām 

Pulciņu skolotāji 2017./2018.m.g. BJC budžets Direktore 

8. Ieviest jaunus virzienus modernās amatniecības pulciņā, 

paplašinot materiāli tehnisko bāzi 

Pulciņu skolotāji, 

ĒATP 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

9. Plānot interešu izglītības īstenošanai nepieciešamo resursu 

efektīvu izmantošanu 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji, ĒATP 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma 5.2.1. Interešu izglītības programmu īstenošana 
Prioritāte 5.2.1. Mākslas un mūzikas tradicionālo vērtību izkopšana un patriotiskās audzināšanas ietveršana programmu īstenošanā 

Mērķis Uzsvērt mūzikas un mākslas sinerģiju, tās nozīmi patriotiskajā audzināšanā 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Ir īstenota interešu izglītības programmu satura apguves metodika atbilstoši mākslas un mūzikas festivāla projektiem  

Izstrādāts festivāla norises publicitātes plāns, veicinot Bauskas novada atpazīstamību valsts mērogā 

Ir veicināta sabiedrības iesaistīšanu mākslas un kultūras tradīciju izkopšanā Bauskas novada kultūrvidē 

Audzēkņiem radīta iespēja aktīvi līdzdarboties Latvijas valsts simtgades pasākumu ideju radīšanā, sagatavošanā un norisē 

Audzēkņos veidojas izpratne un pārliecība par savu pilsonisko līdzatbildību un patriotismu  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izveidot 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un 

mūzikas festivāla Bauskas novada darba grupu  

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

2. Izstrādāt aktivitāšu un budžeta plānu festivāla 

norisei 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

3. Organizēt un koordinēt ar festivālu saistītu projektu 

norisi Bauskā 

Metodiķi 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

4. Motivēt audzēkņus izzināt Latvijas valsts simbolus, 

kopt tradīcijas, apzināt vēstures un kultūras bagātības, 

vairot tās 

Metodiķi 2016.- 2018.g. Cilvēkresursi Direktore 

5. Apzināt un daudzināt Latvijas cilvēku talantus, 

izcilību, sasniegumus, Latvijas dabas skaistumu, 

kultūru 

 Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2016.- 2018.g. Cilvēkresursi Direktore 

6.Mudināt audzēkņos pašiniciatīvu Latvijas 

simtgades apsveikumu un suvenīru veidošanā 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2016.- 2018.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

 

 

 



 26 

 

Pamatjoma 5.2.2. Interešu izglītības programmu īstenošana 
Prioritāte 5.2.2.Interešu izglītības programmu īstenošanas procesu pilnveidošana, paplašinot mūžizglītības iespējas 

Mērķis Nodrošināt prasmju un zināšanu nodošanas pēctecību 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Interešu izglītības programmu īstenošanā tiek rīkotas meistarklases un radošās darbnīcas pieredzējušu speciālistu vadībā 

Amatniecības un mākslas centra „Bauskas skapis” pasākumos piedalās BJC audzēkņi un citi dažādu paaudžu pārstāvji 

Audzēkņi prot izvērtēt savas prasmes, sasniegumus un izvirza mērķus turpmākām nodarbībām 

Nodrošināta pedagogu augstas kvalifikācijas uzturēšana 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Rīkot meistarklases un radošās darbnīcas 

pieredzējušu speciālistu vadībā interešu izglītības 

īstenošanas procesā un pasākumos, veidojot radošu 

komunikāciju dažādu paaudžu starpā 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi  

BJC budžets 

Direktore 

2.Izmantot piemērotas metodes un formas, atbilstošus 

skaidrojumus prasmju un zināšanu pēctecības 

nodrošināšanā 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

3.Iesaistīt audzēkņu vecākus BJC darbībā un 

pasākumos, veicinot izpratni par mūžizglītību un 

stiprinot paaudžu saiknes 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

5.Nodrošināt talantīgāko audzēkņu iesaistīšanu 

dažādos projektos, konkursos, izstādēs sadarbībā ar 

profesionālām biedrībām, asociācijām, meistariem 

u.tml. 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

6. Sekmēt mūžizglītības iespēju pieejamību karjeras 

atbalstam, sociālā atstumtības riska mazināšanai 

Metodiķi, pulciņu 

skolotāji 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 
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Pamatjoma 5.3. Atbalsts audzēkņiem 
Prioritāte 5.3.1. Karjeras izglītības iespēju nodrošināšana 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvas informācijas par karjeras izvēli pieejamību 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Skolēni ir informēti, un skolēniem ir pieejama informācija par karjeru, tālākās izglītības iespējām.  

Karjeras tēmas ir integrētas interešu izglītības programmu saturā.  

BJC darbojas skolēnu mācību uzņēmumi 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izstrādāt karjeras izglītības plānu saistībā ar 

interešu izglītības programmām  

Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

2. Īstenot karjeras izglītības programmas interešu 

izglītības pulciņu ietvaros atbilstoši vecumam 

Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016./2017.m.g.. 

 

Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

3. Veikt apkopojošu pētījumu par audzēkņu interesēm  Metodiķi 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

4. Sadarboties ar audzēkņu vecākiem viņu vēlmju 

izzināšanā  

Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016./2017.m.g.. Cilvēkresursi Direktore 

5. Sadarboties ar Latvijas profesionālajām skolām, 

augstskolām, uzņēmējiem 

Metodiķi 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

6. Iepazīstināt audzēkņus ar interešu pedagogu darbu, 

ar dažādiem mākslas un tehnikas veidiem, tā palīdzot 

viņiem izvēlēties profesiju 

Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016.-2018. g. Cilvēkresursi Direktore 

7.Nodrošināt metodisko atbalstu skolēnu mācību 

uzņēmumu dibināšanā un darbībā  

Metodiķi 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Pamatjoma 5.4.1. Darbs ar jaunatni 
Prioritāte 5.4.1.Brīvprātīgā darba attīstība 

Mērķis Popularizēt brīvprātīgā darba kustību Bauskas novadā  

Novērtēšanas 

kritēriji 

Ir izstrādāta sistēma un vadlīnijas brīvprātīgā darba īstenošanai 

Ir izveidota stabila un atpazīstama Bauskas BJC Brīvprātīgo kopa  

Ir īstenoti Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 

Ir izvērtēts brīvprātīgā darba apjoms un nozīme 

Nodrošināta brīvprātīgā darba publicitāte un pieredzes apmaiņa 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Izstrādāt Bauskas novada jauniešu brīvprātīgā 

darba sistēmu un vadlīnijas 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

2.Popularizēt Bauskas BJC Brīvprātīgo kopas 

aktivitātes un veicināt jauniešu motivāciju veikt 

brīvprātīgo darbu. 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

3.Īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus 

brīvprātīgo nosūtīšanā uz citām Eiropas valstīm un 

uzņemšanā Bauskā 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

4.Rīkot informatīvus pasākumus par vietējā un 

starptautiskā brīvprātīgā darba pieredzi 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

5.Mērķtiecīgi strādāt brīvprātīgo tīkla izveidē un 

koordinēšanā 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

6.Nodrošināt brīvprātīgā darba publicitāti sociālajos 

medijos un presē 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

7.Izvērtēt veiktā brīvprātīgā darba apjomu, kvalitāti 

un nozīmi sabiedrībā un BJC darbībā 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma 5.4.2. Darbs ar jaunatni 
Prioritāte 5.4.2.Dalība Bauskas novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē 

Mērķis Sekmēt plānveidīga, ilgtspējīga un kvalitatīva darba ar jaunatni īstenošanu Bauskas novadā 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Regulāri tiek organizēti pasākumi un apmācības jauniešiem par jaunatnes politikas aktuālajiem jautājumiem 

Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē 

 Ir uzlabojusies jauniešu un lēmumu pieņēmēju sadarbība 

Sekmētas jauniešu iniciatīvas, līdzdalība politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanā  

Palielinājusies sabiedrības izpratne par darbu ar jaunatni 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Veicināt jauniešu un sabiedrības izpratni par 

jaunatnes politiku, neformālo izglītību un neformālās 

izglītības principiem un metodēm. 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. - 2017.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

2.Iesaistīt jauniešus Bauskas novada jaunatnes 

politikas plānošanas dokumenta izstrādē 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. g Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

3.Rīkot jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās – 

diskusijas, veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. – 2017.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

4. Organizēt Bauskas novada jauniešu apmācības, 

seminārus, forumus 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. – 2017.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

5.Sekmēt jauniešu informācijas tīkla attīstību un 

jauniešu informatīvo atbalstu 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. – 2017.g. Cilvēkresursi 

BJC budžets 

Direktore 

6.Veicināt Bauskas novada jauniešu domes un 

skolēnu līdzpārvalžu aktīvu darbu 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. – 2017.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

7.Attīstīt Bauskas novada jaunatnes lietu 

konsultatīvās padomes efektivitāti 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

2016. – 2017.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 
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Pamatjoma 5.5. Vide 
Prioritāte 5.5.1. Bauskas BJC tēla popularizēšana, atzīmējot 50 gadu jubileju 

Mērķis Atspoguļot BJC darbību, interešu izglītības nozīmi un izkopt pozitīvu sadarbību starp audzēkņiem, vecākie, pedagogiem  

Novērtēšanas 

kritēriji 

Audzēkņi ir iesaistījušies Bauskas BJC vēstures un daudzpusīgās darbības izzināšanā un apkopošanā 

Apkopota un publicēta informācija sociālajos tīklos par interešu izglītības 50 gadu attīstības posmu   

Audzēkņos un darbiniekos ir nostiprinājusies kopības un piederības sajūta 

Ir izgatavoti suvenīri – dāvanas ar BJC simboliku 

BJC telpas un apkārtne ir kopta, estētiski patīkama un droša 

Ir veikta audzēkņu, vecāku, pedagogu un tehnisko darbinieku intervēšana un anketēšana 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Izveidot darba grupu BJC jubilejas aktivitāšu 

plānošanai, organizēšanai. 

Metodiķi, 

direktores vietniece 

2015./2016.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

2.Apstiprināt BJC jubilejas aktivitāšu programmu Metodiķi, 

direktores vietniece 

2015./2016.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

3.Izveidot fotoizstādi „BJC - 50” Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

4.Izgatavot dāvanas - suvenīrus ar BJC simboliku Metodiķi, 

Pulciņu skolotāji 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

5.Aktualizēt iekšējās kārtības, darba kārtības un 

darba drošības noteikumus 

ĒATP 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

6.Izkopt BJC tradīcijas, organizējot kopīgus 

pasākumus audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem 

Metodiķi, 

direktores vietniece 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

7.Izveidot brīvā laika pavadīšanas istabu audzēkņiem 

un iekārtot jauniešu māju 

ĒATP, metodiķi, 

jaunatnes lietu 

speciālists 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 
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Pamatjoma 5.6.1. Resursi 
Prioritāte 5.6.1.BJC telpu, iekārtu un materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājums 

Mērķis Veikt BJC interešu izglītības vides labiekārtošanu un nodrošināt pulciņu telpas ar materiāli tehniskajiem resursiem 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Samazināti siltuma zudumi un uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis Rīgas ielā 8 

Sakārtots pagalms Kalna ielā 14 pasākumu rīkošanai 

Labiekārtotas un modernizētas BJC telpas 

Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze interešu izglītības pulciņu kabinetos un darbnīcās. 

Jaunu resursu pielietojums veicinājis audzēkņu ieinteresētību, motivāciju piedalīties interešu izglītības pulciņos 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veikt bēniņu pārseguma siltināšanu Rīgas ielā 8 ĒATP 2016.g. BJC budžets Direktore 

2. Veikt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

izziņošanas iekārtas montāžu Rīgas ielā 8 

ĒATP 2016.g. BJC budžets Direktore 

3. Veikt jaunsargu klases nr.2 remontu Rīgas ielā 8 ĒATP 2016.g. BJC budžets Direktore 

4. Veikt tualetes telpu remontu Rīgas ielā 8, 1.stāvā  ĒATP 2016.g. BJC budžets Direktore 

5. Veikt dušas telpu remontu Rīgas ielā 8, 1. stāvā ĒATP 2017.g. BJC budžets Direktore 

6. Veikt apkures sistēmas projektēšanu Rīgas ielā 8 ĒATP 2016.g. BJC budžets Direktore 

7. Veikt koridora, kāpņu un kāpņu laukumu remontu 

Rīgas ielā 8 

ĒATP 2017.g. BJC budžets Direktore 

8. Veikt ģitārispēles pulciņa telpu remontu Rīgas ielā 8 ĒATP 2017.g. BJC budžets Direktore 

10. Iegādāties programmas animācijas un 

programmēšanas pamatiem 
ĒATP, 

Pulciņa skolotāji 

Metodiķi 

2015./2016.m.g. 

 

Vecāku līdzfinansējums Direktore 

11. Iesaistīties projektu izstrādē finanšu līdzekļu 

piesaistīšanai 
ĒATP, 

Pulciņa skolotāji 

Metodiķi 

2016.-2019.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

 

12. Atjaunot un papildināt deju kopas „Memelīte” tērpus 

1.- 4.kl.grupai (meiteņu ņieburi, puišu vestes) 
Pulciņa skolotāji 

Metodiķi 

2015. - 2017.g. 

 

Vecāku līdzfinansējums Direktore 
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Pamatjoma 5.6.2. Resursi 
Prioritāte 5.6.2.Materiāli tehniskās bāzes pilnveide interešu izglītības programmu īstenošanai  

Mērķis Nodrošināt telpu, iekārtu un resursu pietiekamību, daudzveidību un atbilstību audzēkņu un pedagogu vajadzībām 

Novērtēšanas 

kritēriji 

Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze interešu izglītības pulciņu kabinetos un darbnīcās. 

BJC ir nepieciešamie personāla resursi interešu izglītības programmu īstenošanai. 

BJC pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību. 

BJC ir nodrošināts ar nepieciešamajām mūsdienīgām mēbelēm, atbilstoši audzēkņu augumam. 

Jaunu resursu pielietojums veicinājis audzēkņu ieinteresētību, motivāciju piedalīties interešu izglītības pulciņos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Nodrošināt telpu, iekārtu, aprīkojuma un resursu 

pietiekamību, daudzveidību un atbilstību interešu 

izglītības programmu apguves procesa, audzēkņu un 

skolotāju vajadzībām 

ĒATP 2017./2018.m.g. Cilvēkresursi, 

BJC budžets 

Direktore 

 

2. Veikt bruģakmens ieklāšanu pagalmā Kalna ielā 14 ĒATP 2018.g. BJC budžets Direktore 

3. Papildināt kokamatniecības pulciņa materiāli 

tehnisko bāzi un nodrošināt ar mūsdienīgu tehniku  

ĒATP, 

Pulciņa skolotājs  

2016. - 2018.g. 

 

BJC budžets Direktore 

4. Uzlabot datoraprīkojumu elektronikas un lego 

pulciņu darbības nodrošināšanai 

ĒATP,  

Pulciņa skolotājs  

2016. - 2018.g. 

 

BJC budžets Direktore 

5. Papildināt materiāli tehnisko bāzi, uzlabot 

tehnoloģijas un pilnveidot darba drošību stikla 

apgleznošanas darbnīcai (galda elektriskā slīpmašīna 

stikla malu apstrādei, rokas stikla putekļu savācējs) 

ĒATP, 

Pulciņa skolotājs  

2016. - 2018.g. 

 

BJC budžets Direktore 

6.Atjaunot un papildināt deju kopas „Memelīte” tērpus 

jauniešu grupai (puišu bikses) 
Pulciņa skolotāji 

Metodiķi 

2017./2018.m.g. 

 

Vecāku līdzfinansējums Direktore 

 

7. Papildināt Modernās amatniecības pulciņa aprīkojumu Pulciņa skolotāji 

Metodiķi 

2016. - 2018.g. 

 

Vecāku līdzfinansējums Direktore 
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Pamatjoma 5.7. Darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana 
Prioritāte 5.7.1.Detalizēta BJC darba pašvērtējuma veikšana, izstrādājot attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu BJC darba analīzi tālākās attīstības plānošanai  

Novērtēšanas 

kritēriji 

Apkopoti skolēnu un vecāku viedokļi par BJC darba kvalitāti. 

Apkopoti pedagogu un, saimniecisko darbinieku viedokļi par BJC darba kvalitāti. 

Apkopoti sadarbības partneru viedokļi par BJC darba kvalitāti.  

Apkopota informācija par BJC Attīstības plāna īstenošanu, apkopota informācija iestādes pašvērtējumam. 

Apkopota informācija par esošo situāciju BJC attīstības tālākai plānošanai.  

Izstrādāts Attīstības plāns nākamajam plānošanas periodam. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Regulāri veikt darbības analīzi un sasniedzamo 

rezultātu novērtēšanu BJC Attīstības plāna īstenošanā 

Direktore 

 

2016.-2019.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

2.Veikt BJC darba pašvērtējumu, iesaistot 

izglītojamos, viņu vecākus un pedagogus 

Direktore 

 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

3.Noteikt attīstības prioritātes pamatjomās, balstoties 

uz pašvērtējuma rezultātiem. 

Direktore 

 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

4.Veikt BJC attīstības plānošanu, izvirzītajām 

prioritātēm nosakot mērķus, novērtēšanas kritērijus 

un uzdevumus 

Direktore 

 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

5.Izplānot prioritāšu īstenošanas laiku un paredzēt 

nepieciešamos resursus 

Direktore 

 

2018./2019.m.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

6.Apspriest un apstiprināt BJC attīstības plānu BJC 

pedagoģiskajā padomē 

Direktore 

 

2019.g. Cilvēkresursi Paškontrole 

 

 

BJC attīstības plāns apspriests un apstiprināts Bauskas BJC pedagoģiskās padomes sēdē 2016. gada 15. martā.
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