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Vispārējs iestādes raksturojums 

 

 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs ( turpmāk tekstā CBJC) ir Cēsu novada pašvaldības pastarpināta pārvaldes iestāde. CBJC 

darbību nosaka Cēsu novada pašvaldībā apstiprināts nolikums.  

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs atrodas telpās Bērzaines ielā 4 (1858 m² telpu un 7149 m²zemes platība). CBJC pārraudzībā 

darbojas Cēsu novada Jauniešu māja Rīgas ielā 23 un Bēbīšu skoliņa . 

CBJC budžetu sastāda valsts mērķdotācija, Cēsu novada pašvaldības finansējums, vecāku līdzfinasējums, ieņēmumi par telpu 

īri un dalības maksām CBJC organizētajos pasākumos, projektos piesaistītais finansējums, ziedojumi. 

 

 CBJC bērniem un jauniešiem piedāvā interešu izglītības iespējas, organizē kultūrizglītības pasākumus, sekmē un atbalsta 

jaunatnes aktivitātes, nodrošina saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu brīvlaikos un vasaras periodā. 

 CBJC iesaistās dažādu projektu realizēšanā, piedāvā kursus, radošās darbnīcas un meistarklases pedagogu profesionālajai 

pilnveidei. 

 CBJC audzēkņi un pedagogi piedalās Cēsu novada kultūras dzīves veidošanā, organizējot Cēsu pilsētas Bērnu svētkus, 

koncertus, izstādes, akcijas, kuplinot Cēsu novada pasākumus (Pilsētas svētki, Jauniešu diena u.c.) ar priekšnesumiem un 

demonstrējumiem. 

 CBJC audzēkņi aktīvi piedalās dažāda mēroga konkursos un sacensībās, uzrādot labus sasniegumus. 

 CBJC pedagogi iesaistās metodiskajā un pētnieciskajā darbībā, seko aktualitātēm izglītības jomā, ievieš jauninājumus, lai 

nodrošinātu iestādes konkurētspēju un kvalitatīvu, bērnu un jauniešu individuālo izaugsmi veicinošu interešu izglītības mācību 

procesu. 
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Izglītības programmas 
 

2017./2018.m.g Cēsu Bērnu un jauniešu centrā īstenotas: 

 

1. Kultūrizglītības programma 

2. Metodiskā darba programma 

3. Jaunatnes darba programma 

4. Atbalsta programma jaunajām māmiņām 

5. Interešu izglītības programmas 3 jomās: 

 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 

 Zīmēšana – gleznošana 

 Mākslas un dizaina studija 

 Mākslas darbnīca „9 kaķi” 

 Eksperimentālā studija 

 Floristika 

 Keramika 

 Modes un stila aksesuāri 

 Modes dizains 

 Rokdarbi 

 Šūšana 

 Zīda apgleznošana 

Mūzika, kustība, deja 

 Balles dejas „Reveranss” 

 Break&Hause dejas 

 Hip - Hop 

 Defilē 

 Modes dejas „VIVA” 

 Deju studija „Grācija” 

 Instrumentspēle 

 Kustību laiks 

 Popgrupa 

 Ritmika 

 Mūzika un deja 

Tehniskā jaunrade, radošās industrijas un citas izglītojošas 

programmas 

 Automodelisms 

 Netradicionālās spēles 

 Robotika 

 LEGO robotika 

 Prsmju fabrika  

 Video 

 Angļu valoda 

 Cipariņa klubs 

 Brīvā laika centrs CBJC 

 Brīvā laika centrs Jauniešu mājā 

 

 

Interešu izglītības piedāvājumā reģistrēti 1230 iesniegumi. 
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Cēsu Bērnu un jauniešu centra piedāvājuma kvalitatīvie rādītāji 
 

 Atpazīstamība un pozitīvs sabiedrības novērtējums. 

 Radoša, estētiska vide. 

 Daudzveidīgs piedāvājums dažādām mērķauditorijām. 

 Daudzskaitlīgs, stabils audzēkņu skaits. 

 Atbildīgs komandas darbs. 

 Profesionāli, talantīgi interešu izglītības skolotāji. 

 Mērķtiecīgi plānots un organizēts mācību process. 

 Valsts un starptautiska mēroga audzēkņu sasniegumi. 

 

 

Personāls 

 
2017./2018.m.g. CBJC strādā 41darbinieks : 

 

Pedagoģiskie darbinieki 

Direktore 

Vietnieks interešu izglītības jomā 

Vietnieks informācijas jomā ( 0,2 slodze ) 

Jaunatnes lietu speciālists 

Pasākumu organizators 

Psihologs 

Interešu izglītības skolotāji - 26 

 

Tehniskie darbinieki 

Vietnieks saimnieciskajā jomā 

Lietvede 

Dežurants - 2 

Strādnieks 

Sētnieks – 2 

Laborants 

Medicīnas māsa 
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Misija 
 

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs piedāvā daudzveidīgas saturīga brīvā laika pavadīšanas un pašizpausmes iespējas radošā potenciāla 

aktivizēšanai un attīstīšanai, sociālo un pilsonisko prasmju izkopšanai, un nodrošina harmoniskas personības attīstības veicinošu vidi. 

 

Mūsu vērtības 
 

Atbildība 

Visu iesaistīto pušu ieguldījums attīstībā un rezultāta sasniegšanā. 

 

Mērķtiecīga sadarbība 

Visām interešu izglītības procesā iesaistītajām pusēm ( pedagogiem, audzēkņiem, vecākiem ) ir izpratne par vērtībām, pašizpausmes 

nozīmi, sadarbības iespējām izaugsmei. 

 

Izaugsme un kvalitāte 

Nepārtraukts pilnveides process, stratēģisks skats nākotnē, virzība uz attīstību un izcilību. 

 

Cieņpilna attieksme 

Pozitīva savstarpējās komunikācijas kultūras uzturēšana , atbalstot, respektējot ikkatra individuālās attīstības intereses un vajadzības. 

 

Vīzija 
 

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs īsteno uz vērtībām un nākotnes vajadzībām orientētu interešu izglītības un audzināšanas procesu, 

kultūras izpratnes un izpausmes kompetences attīstībai un katra personiskajai izaugsmei. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

2015./2016.m.g. – Piedāvājuma iespēju paplašināšana un profesionālā attīstība. 

1. Apzināta, uzkrāta pieredze kombinēto programmu veidošanā . 

2.Izveidota  un īstenota pedagogu profesionālās kvalifikācijas programma (A) „ Supervīziju cikls profesionālajai izaugsmei” ( 12 h )  

darbiniekiem. 

3.Pedagogu metodiskā darbība: 

 Tematiskā diskusija „Audzēkņu prasmju, iemaņu diagnosticēšanas un izaugsmes vērtēšanas nozīme kvalitatīva interešu 

izglītības mācību procesa nodrošināšanā”, 

 Audzēkņu prasmju, iemaņu diagnosticēšanas un izaugsmes vērtēšanas metodikas izstrāde , 

 Līdzdalība un sasniegumi interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādē 

– konkursā „Manas mājas”. 

4. Programmu efektivitātes izvērtējuma ieviešana. 

2016./2017.m.g. – Jaunas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. 

1.Īstenoti pasākumi pedagogu motivēšanā un izglītošanā: 

 R.Ozola lekcija “Izaicinājumi un inovatīva pieeja interešu izglītības īstenošanā ”, 

 Tematiskā diskusija un prakse „Radošuma potenciāls”. 

2. Veikti meklējumi un eksperimenti mācīšanas un mācīšanās metožu un formu dažādošanā, domāšanas un radošuma veicināšanā , 

novitāšu ieviešanā: 

 Uzsākta audzēkņu prasmju, iemaņu diagnosticēšanas un izaugsmes vērtēšanas metodikas īstenošana; 

 Piedāvātas izvēles iespējas audzēkņiem programmas apguves jomā, līmenī,  

  Uzsākta kombinēto programmu īstenošana, 

 Praktizētas netradicionālas pieejas programmas satura īstenošanā 

     ( deju nakts, intensīvās treniņnodarbības brīvlaikos u.c. ) , 

  Īstenoti vairāku pulciņu sadarbības projekti, 

 Praktizēta IT izmantošanas iespēju ieviešana mācību procesā. 

3. Vispatveroša sadarbības veicināšana un uzturēšana: 

Skolotājs – skolotājs 

 Pedagoģiskā sadarbība metodisko uzdevumu īstenošanā, 

 Savstarpējā nodarbību vērošana, nodarbību pedagoģiskās analīzes prakse un refleksijas prasmju attīstīšana,  

 Diskusija, pieredzes apmaiņa  ”Refleksija – pedagoģiskās darbības pamats” ( Metodiskā uzdevuma norises izvērtēšana ) 

 Skolotāju sadarbība dažādu pulciņu kopēju pasākumu organizēšanā, 

 Jaunu savstarpējo sadarbības iespēju apzināšana. 
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Skolotājs – audzēknis 

 Neformālas ikdienas sarunas ar audzēkņiem par viņiem aktuālām tēmām, 

 Pedagoga atbalsts audzēknim individuālo mērķu sasniegšanā, 

 Saliedējoši iekšējie pulciņa pasākumi, 

 Audzēkņu sagatvošana dažāda mēroga konkursiem, sacensībām, izstādēm u.c. projektiem, 

 Audzēkņu līdzdalība dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 

Sadarbība ar vecākiem 

 Atklātās nodarbības, 

 Nodarbības kopā ar vecākiem, 

 Pasākumi kopā ar vecākiem, 

 Vecāku sapulces, 

 Individuālas sarunas ar vecākiem par izvēlētās interešu izglītības programmas nozīmi un audzēkņa individuālo izaugsmi. 

4. Īstenoti izvērtēšanas, analīzes, turpmākās darbības plānošanas pasākumi:  

 Audzēkņu diagnostika un individuālās izaugsmes atspoguļojums un analīze, 

  Pedagogu pašvērtējumi, 

  Administrācijas vērtējums, 

  Interešu izglītības programmu efektivitātes izvērtējums, programmu reitingi, 

 Pedagogu individuālās pārrunas ar administrāciju. 

2017./2018.m.g. – Kompetenču paplašināšana. 

1. Aktualizēta kompetenču un caurviju prasmju nozīme sekmīga darba uzdevuma izpildē un mērķu sasniegšanā: 

 Tematiskā diskusija „Kompetences – panākumu atslēga”, 

 Individuālie pašpilnveides pasākumi un pieredzes apmaiņas aktivitātes „Pārmaiņas sākas ar mani” un „Ieradumu spēks”. 

 Noorganizēts pasākums „Satikšanās” ar bijušo audzēkņu un skolotāju dzīvesstāstiem kā interešu izglītība devusi impulsu 

turpmākās izglītības un karjeras izvēlē. 

2. Meklētas gribas, mērķtiecības un atbildības tikumu izkopšanas iespējas un paņēmieni mācību procesā. 

3. Veikti pasākumi tehniskās jaunrades jomas attīstīšanā un zēnu iesaistīšanā interešu izglītības programmās. 

 Sadarbībā ar RTU filiāli , veiksmīgi uzsākta robotikas programmas īstenošana, 

 Uzsākata automodelisma programmas īstenošana un materiāli tehniskās bāzes veidošana programmas attīstības nodrošināšanai. 

4. Veikti pasākumi, lai ilgtermiņā plānotu un ieviestu jaunus pedagoģiskos risinājumus un mācību formas. 

 Izveidota  un īstenota pedagogu profesionālās kvalifikācijas programma (A) „Māklsu terapijas metožu izmantošana interešu 

izglītībā ”( 18 h )  pedagogiem. 

 Izveidota darba grupa, kuras rezultātā tika noteiktas prioritātes un izstrādāts attīstības plāns 2019. – 2021.gadam. 

5.Vērtēšanas procesa pilnveide un pašvērtēšanas veidu dažādošana. 
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Attīstības prioritātes 
 

2018./2019.m.g.  

Iestādes darbības efektivitātes paaugstināšana, kvalitātes kultūras veidošana, virzība uz mūsdienu laikmeta un sabiedrības 

pieprasījumam atbilstoša interešu izglītības piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

2019./2020.m.g.  

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs – radoša kultūras un mākslas izglītības telpa pašizpausmei, vērtību izkopšanai un individuālajai 

attīstībai. 

 

2020./2021.m.g.  

Mērķtiecīga sadarbība personāla un materiāli tehniskās bāzes pilnveidē mūsdienīga, kvalitatīva interešu izglītības un audzināšanas 

darba nodrošināšanā. 
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Prioritāte 

 

Iestādes darbības efektivitātes paaugstināšana, kvalitātes kultūras veidošana, 

virzība uz mūsdienu laikmeta un sabiedrības pieprasījumam atbilstoša interešu 

izglītības piedāvājuma nodrošinājumu. 

2018./2019.m.g. 

Mērķis Veikt visaptverošu viedokļu, vajadzību izpēti, interešu saskaņošanu iestādes prioritāšu īstenošanai, kultūras 

izpratnes un izpausmes veicināšanai. 

Novērtēšanas kritēriji  Apzinātas audzēkņu, vecāku, pedagogu vajadzības, uzklausīti viedokļi; 

 Veikts informēšanas, izskaidrošanas, izglītošanas darbs par mūsdienu laikmeta tendencēm, par 

mākslas un kultūras aspektiem, lomu un iespējām interešu izglītībā; 

 Veicināta pedagogu savstarpējā sadarbība kultūras izpratnes un izpausmes kompetenču attīstīšanas 

iespēju apzināšanai interešu izglītības mācību procesā. 

Aktivitāte Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Pulciņa audzēkņu 

anketēšana 

Interešu izglītības 

skolotāji 

V 2018.g. Anketas Direktores vietniece interešu 

izglītības jomā 

Vecāku anketēšana 

 

Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā 

VIII-IX 2018.g. Anketas Direktore 

Metodiskā diena CBJC 

pedagogiem 

Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā 

VIII 2018.g. Metodiskā 

programma 

Direktore 

Anketēšanas, aptauju, 

diskusiju rezultātu 

apkopošana, 

kopsavilkuma veidošana, 

CBJC saimes informēšana 

Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā 

X 2018.g. Anketēšanas, aptauju, 

diskusiju rezultāti. 

Direktore 

Izglītojoši pasākumi 

audzēkņu vecākiem 

Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā, 

pasākumu organizators, 

interešu izglītības 

skolotāji 

XI, 2018.g. II 2019.g. Lekcija 

Finansējums. 

Direktore 

Darbs individuāli un 

grupās pa jomām, kultūras 

izpratnes un izpausmes 

kompetenču attīstīšanas 

iespēju apzināšanai un 

īstenošanas modeļa 

izstrādei. 

Interešu izglītības 

skolotāji 

Visu mācību gadu Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņa, 

interešu izglītības 

pedagogi. 

Direktores vietniece interešu 

izglītības jomā 
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Prioritāte Cēsu Bērnu un jauniešu centrs – radoša kultūras un mākslas izglītības telpa 

pašizpausmei, vērtību izkopšanai un individuālajai attīstībai. 

2019./2020.m.g. 

Mērķis Pilnveidot interešu izglītības mācību saturu un vidi, tiekties uz radošu kultūras un mākslas izglītību 

Novērtēšanas kritēriji  Ieviesti jauninājumi interešu izglītības saturā un procesā kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenču veidošanai un attīstīšanai; 

 Īstenoti pasākumi sakārtotas, radošas iestādes vides nodrošināšanā un kulturālu savstarpējo attiecību 

uzturēšanā; 

 Veikti pasākumi audzēkņu spēju apzināšanai, sniegts atbalsts individuālo mērķu sasniegšanai un 

izaugsmes veicināšanai. 

Aktivitāte Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Kultūras izpratnes un 

izpausmes kompetenču 

veidošanas modeļa 

ieviešana un īstenošana 

mācību procesā 

Interešu izglītības skolotāji Visu mācību gadu Interešu izglītības 

programmas, 

tematiskie plāni. 

Direktores vietniece interešu 

izglītības jomā 

Audzināšanas 

programmas „Labās 

manieres” īstenošana, 

pasākumi kultūru 

veicinošu paradumu 

izkopšanā. 

CBJC saime Visu mācību gadu Kārtības noteikumi, 

Ētikas kodekss, 

Metodiskā 

programma. 

Direktore 

Atbalsts audzēkņu 

individuālo mērķu 

sasniegšanā un izaugsmes 

veicināšanā. 

Interešu izglītības skolotāji Visu mācību gadu Audzēkņu iespēju un 

panākumu 

dienasgrāmata.  

Direktores vietniece interešu 

izglītības jomā 

Pedagogu pieredzes 

apmaiņas pasākumi un 

meistarklases. 

Direktores vietniece interešu 

izglītības jomā, 

pasākumu organizators. 

1x trimestrī Pasākumu plāns, 

interešu izglītības 

pedagogi, finanšu 

resursi. 

Direktore 
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Prioritāte Mērķtiecīga sadarbība personāla un materiāli tehniskās bāzes pilnveidē 

mūsdienīga, kvalitatīva interešu izglītības un audzināšanas darba 

nodrošināšanā. 

2020./2021.m.g. 

Mērķis Interešu izglītības lomas aktualizēšana, labās prakses popularizēšana, sabiedrības ieinteresētības un 

līdzdalības veicināšana. 

Novērtēšanas kritēriji  Piesaistīti jauni pedagogi, atrasti sadarbības partneri, spējīgi īstenot jaunajai paaudzei saistošas 

interešu izglītības programmas; 

 Pilnveidota iestādes materiāli tehniskā bāze mūsdienīga interešu izglītības piedāvājuma 

nodrošināšanai; 

 Veicināta ikkatra aktīva iesaistīšanās, personīgā atbildība un radoša sadarbība kvalitatīva rezultāta 

sasniegšanā. 

Aktivitāte Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Daudzveidīgu sociālo 

tīklu un tehnoloģiju 

iespēju izmantošana  

CBJC informācijas 

aprites un reklāmas 

nodošanas nolūkos 

Direktora vietnieks 

informācijas jomā, 

Interešu izglītības skolotāji, 

pasākumu organizators 

Visu mācību gadu Finansējums iestādes mājas 

lapas pilnveidei, 

konsultācijas, prakse IT 

jomā CBJC darbiniekiem 

Direktore 

Īslaicīgo interešu 

izglītības programmu 

ciklu piedāvājums un  

īstenošana 

Interešu izglītības skolotāji Visu mācību gadu Interešu izglītības pedagogi Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā 

CBJC informācijas dienas Pasākumu organizators, 

interešu izglītības skolotāji 

2x mācību gadā 

IX – piedāvājuma 

iespēju iepazīšana, 

izvēle 

V – audzēkņu 

sasniegumu 

prezentācijas 

Pasākumu plāns, interešu 

izglītības pedagogi. 

Direktores vietniece 

interešu izglītības jomā 

Darba apstākļu un 

materiālās bāzes 

pilnveide mūsdienīgai 

interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

Direktores vietniece 

saimnieciskajā darbā, 

direktores vietniece interešu 

izglītības jomā 

Pastāvīgi Pilnveides plāns, finašu 

resursu iespējas. 

Direktore 
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