
BJC “ Jaunība” 

piedāvātie pasākumi 

 

datums pasākums atbildīgais Norises vieta, laiks 

03.12 Bērnu klubs “Grīva” audzēkņiem pārrunas, Ziemas 

zīmējums, izstāde. “Ar ko sākas sagatavošanās 

ziemassvētkiem” 

 

J.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.00 

03.12.-

02.01.2020

. 

BJC “Jaunība” pulciņa “Diedziņš” audzēknes 

darbu izstāde “Burvīga ģeometrija” 

J. Veļičko 

V. Iļjaševiča  

Jaunbūves bibliotēka 

03.12. EVS projekta dalībnieces Shannara Schumann 

fotoizstādes "Latvija - no pagātnes līdz 

tagadnei"slēgšana. 

 
  

V. Rudņeva 

G. Martirosjan 

 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāle Piekrastes 

bibliotēka plkst.11:00 

04.12. Izzinošā stunda “Veselība +” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

 

V.Rudņeva  Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.14:20 

04.12. Zīmējumu konkurss „ Ziemassvētki nāk! ” N. Skarbinīka Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubā “Križi” 

plkst. 17.00  

05.12. Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darba 

jomā 

A. Jurģīte 

K.Valaine 

Daugavpils Inovāciju centrā 

plkst.15.00 (Vienības ielā 

30) 

06.12. Daugavpils Telpu orientēšanās sacensības A. Smoļakova Daugavpils Universitāte, 

plkst. 15.00 

06.12. Radošā stunda bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

 
 

G. Martirosjan 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.14:00 

06.12. Latgales novada sporta svētki bērniem un 

jauniešiem ar speciālām vajadzībām. 

A.Mamajeva Līvānos, 2.vidusskolā 

plkst.11.00 

06.12. «Jūties drošs un pasargāts!» - pasākums bērniem 

par ugunsdrošību. (Bērnu klubam ”Ruģeļi” un 

“Mezgls” kopīgā ekskursija  uz Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) 

A.Skurjate 

O. Taļmane- 

Jansone 

Valsts ugunsdzēsības  

un glābšanas dienests 

plkst. 15.00 

06.12 Adventa vainaga nozīme, ziemassvētku simboli, 

adventas vainaga sagatavošana bērnu klubs 

J.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 



“Grīva” audzēkņiem bērnu klubs “Grīva”, 

plkst.14.00 

 

07.12. – 

02.01.20. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” pulciņa “Dekoratīvie darbi svētku 

noformēšanā” audzēknes darbu izstāde “Ziemiņa 

man ciemiņos ” 

J. Veļičko 

L. Jokste 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

Tautas 7, foajē  

09.12. Izzinošā stunda  kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

(ziemas tradīcijas un gatavošanās svētkiem) 

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Žēlsirdība”  

plkst.14.30 

09.12. Radošā darbnīca “Drīz Ziemassvētki” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

 

M.Bojarova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.16:10 

09.12.-

18.01.20. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu darbu izstāde “Ziemassvētku pasaka”  

O. Sverčkauska 

J. Veļičko 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

Tautas 7, skatlogos  

10.12. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku pašvaldību koordinatoru 4.sanāksme 

A. Jansone VISC, Strūgu 4 

10.12. Radošā darbnīca ”Ziemassvētku dāvanas” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo, 

L.Solovjeva 

Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Smaids”,  

plkst. 16.30 

11.12. Daugavpils pilsētas skolām Ziemassvētku 

floristikas konkurss 

O. Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

aktu zālē plkst.16.00 

11.12. Radošā darbnīca “Daugavpils vēl pēc simts...” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem (konkursa 

ietvaros) 

E.Davidčuks Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.16:30 

11.12. Konkurss “Zvaigznīte” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

bērnu klubs “Smaids”,  

plkst. 15.30 

11.12. Radošā darbnīca bērnu kluba “Ruģeļi”audzēkņiem 

“Izrotāsim mūsu egli” 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 

11.12. Atklātņu izgatavošana „Ziemassvētku eglīte” bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

Ņ.Ņeginska 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Žēlsirdība”  

plkst.14.30 

12.12. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” radošo kolektīvu Jauna gada koncerts 

“Tantes Tartillas pasaciņas”. 

Ludmila 

Smikova 

 

Kultūras pilī 

Plkst.9.00 – noformējums 

Plkst.14.00 – 



 ģenerālmēģinājums 

Plkst.17.00 – koncerts 

(Sociālā dienesta egle) 

13.12. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” radošo kolektīvu Jaunā gada koncerts 

“Tantes Tartillas pasaciņas”. 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu darbu izstāde 

Ludmila 

Smikova 

 

 

J.Veļičko 

Daugavpils Kultūras pils 

plkst.10.00, plkst.14.00,  

plkst.17.00 

13.12 Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība”  bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

“Ziemassvētku viktorīna” 

J.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Grīva”, 

plkst.14.00 

13.12.  Drošības stunda “Ziemas brīvdienas” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva  Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.14:00 

    

14.12. „Atrodi savu radošo potenciālu” – radošā darbnīca 

ar mentori J.Muštavinsku bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

  

 

G. Martirosjan 

J.Muštavinska 

V.Rudņeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.11:30 

 

15.12 BJC “Jaunība” balvu izcīņa rollerslēpošanas 

sacensības orientēšanās sporta nodaļas audzēkņiem 

N.Grigorjevs,  

Ļ. Pavļukova 

Sporta bāze “Dzintariņš” 

plkst.11.00 

16.12. Rādošā darbnīca „Eglītes rotājums” bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem un viņu vecākiem 

O.Taļmane-

Jansone 

V.Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Mezgls”  

plkst.17.00 

17.12 Meistarklase „Ziemassvētku dāvana” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

A.Skrobova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 16.00 

17.12.  Maistarklase „Ziemassvētku  dāvanas” 

  bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem un viņu 

vecākiem. 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Žēlsirdība”  

plkst.14.00 

17.12. Radošā fabrika “Ziemassvētku suvenīru 

izgatavošana” bērnu kluba “Križi” audzēkņiem  

N. Skarbinīka Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubā “Križi” 

plkst. 17:00  

17.12 “Ziemassvētku brīnumi grāmatās” bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

J.Smirnova 

Pārdaugavas 

bibliotēku 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Grīva” 

plkst.15,00 



18.12.  „ Ziemas prieki” – radošā darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.16:30 

19.12. Pieredzes apmaiņas pasākums bērnu klubu 

“Žēlsirdība” un “Mezgls”. Radošā darbnīca 

“Ziemassvētku fantazija” 

A.Mamajeva       

O. Taļmane-

Jansone  

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība”  

plkst.15.00 

20.12 Ziemassvētku pasākums, ‘Ceļojums uz Jauno gadu  

,, videoprezentācija, kā svin Jauno gadu dažādās 

valstīs bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

J.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Grīva”, 

plkst.14.00 

20.12. Spēle „Kas? Kur? Kad?” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem: ŠAHS pret “Fortūnu” 

J.Jemeļjanovs Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna”  

Plkst.15:30 

20.12. Ziemas pārgājiens b/k “Ruģeļi”audzēkņiem 

„Ziemassvētku brīnumainais laiks” 

A.Skurjate 

A. Uzols 

Ruģeļos mežā 

Plkst. 15.00 

21.12. Radošā stunda “Iepriecināt savus tuvākos – tas ir 

tik vienkārši” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

 

G.Martirosjan Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna” 

Plkst.11:30 

20.12. Konkurss “Ziemassvētku pasaka” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Smaids”,  

plkst. 15.00 

23.12 Svētku pasākums „Jaungada pasaka” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

Ļ. Pavļukova,  

L.Gladiševa 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Sudraba avoti”  

plkst.14.00 

23.12. Atpūtas pasākums „Ziemassvētku mistērija” bērnu 

kluba „Mezgls” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Mezgls”  

plkst.14.00 

23.12.-

03.01. 

Skolēnu brīvdienas!!! 

24.12. Patiesā Ziemassvētku būtība slēpjas sirds siltumā un brīnumos!  

Lai viss svētku satraukums izzūd un tiek aizvietots tieši ar to.  

Priecīgus Ziemassvētkus! 

27.12. Bērnu kluba “Žēlsirdība” dalībniekiem labdarības 

akcija “Ciemos pie pasakas” 

T. Smirnova 

DPISA 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs “Jaunība” 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/psiho-kutak/&psig=AOvVaw3RyHTYTIYEnVBImgrRtS9_&ust=1565265031243179


plkst.11.00 

27.12. Konkurss (dejas, dziesmas, dzejoli, humors) 

“Jaungada zvaigznīte” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Smaids”,  

plkst. 12.00 

27.12. Atpūtas pasākums „Jaungada jampadracis” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 

27.12. - 

28.12. 

“Ziemassvētku brīnumainais kvests”  

 

T. Smirnova 

DPISA 

Eglaines pagasts, “Saliņas” 

28.12. „Ziemassvētku kaleidoskops” - 

 pasākums bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

G.Martirosjan 

LSKJ 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs „Fortūna” 

Plkst.11:30 

30.12 Ziemas pastaiga, sniegavīra rotājums bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

J.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubs “Grīva”, skolas 

laukums, plkst.14.00 

30.12. Ziemassvētku pasākums „ Gaidot ciemos pasaku ” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubā “Križi” 

plkst. 12:00 

30.12 Jaungada skrējiens A.Smoļakova Vienības laukums 

plkst.16.00 

31.12. 

 

Būs jaunā gadā rūpju stundas garas, 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 

Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara, 

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

                                                               /K.Apšukrūma/         

          Laimīgu Jauno 2020.gadu! 
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