
 

 

 

BJC “Jaunība” piedāvātie pasākumi   

2021.gada oktobrī 

 

Datums                     Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

1.10. 

 

 Pilsētas pasākums 

Kultūras pils , 

plkst.16.00 

Ieeja ar ielūgumiem 

Līdz 

30.10.21. 

Akcija „Kastanis un citi brīnumi” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

E.Davidčuks  

V.Rudņeva 

 

Klubā „Fortūna” 

/ un darbs kopā ar 

vecākiem izmantojot 

WhatsApp lietotni. 

1.10. - 31.10. 

(darbu 

iesniegšana) 

Fotokonkurss  Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu 5. -12.klašu skolēniem “Zelta rudens 

Daugavpilī”  

J. Veļičko, 

 J. Naumova 

BJC “Jaunība”, 

Tautas iela 7 

1.10. Radošā darbnīca “Paldies saku skolotājai” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

N.Ruhmane Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Grīva” 

plkst.15.10 

1.10. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņu 

piedalīšanās projektā “Fizisko aktivitāšu un 

veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta 

nedēļas 2021 ietvaros” 

A.Mamajeva 

A,Smoļakova 

Daugavpils PIKC 

tehnikuma pagalmā 

3.10. 

 
 

Sveicam Starptautiskajā Skolotāju diena 

 

 

5.10. Rudens kvests  Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba “Mezgls” 

audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Gubiščes ezera parks 

https://www.google.lv/imgres?imgurl=https://www.tip.edu.lv/media/images/Saraksta bilde.JPG&imgrefurl=https://www.tip.edu.lv/lv/1616-skolot%C4%81ju-dienai-velt%C4%ABtais-pas%C4%81kums-tukuma-un-jaunpils-novadu-pedagogiem&docid=lzTMwu3NM2qEUM&tbnid=dsYp6iUFO_5A1M:&vet=12ahUKEwix79C11rvkAhUuyKYKHbAjCRM4ZBAzKCIwInoECAEQJw..i&w=718&h=224&itg=1&bih=911&biw=1920&q=skolot%C4%81ju bildes&ved=2ahUKEwix79C11rvkAhUuyKYKHbAjCRM4ZBAzKCIwInoECAEQJw&iact=mrc&uact=8


7.10. Spēle – konkurss „Mana veselība –mana dzīve” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

„Ruģeļi” 

plkst.16.00 

07.10. Treniņcikls „Orientieris-2021”, 19. kārta A. Smoļakova 

 

Šaura iela (Avotiņu 

parks) 

plkst.16.00 

9.10. Izbraukuma seminārs 

 

D.Ozerska 

A.Jansone 

Virogna, atpūtas 

bāze 

11.10. - 

15.10. 

“Ideju banka” radošās aktivitātes Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” bērnu 

klubā “Križi” audzēkņiem 

N. Skarbinīka 

N. Ņiginska 

N. Stankeviča 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Križi” 

plkst. 17:00 

14.10. Treniņcikls „Orientieris-2021”, 20. kārta A. Smoļakova Poguļanka 

plkst.16.00 

15.10. Valsts valodas svētki Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem 

 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

„Ruģeļi”  

plkst.16.00 

16.10. Pasākums “Latviešu valodas diena” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” bērnu 

klubs “Smaids” audzēkņiem 

T. Suhovilo Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

Bērnu klubs 

“Smaids” 

plkst. 12.00. 

16.10 8. Jēkabpils atklātais čempionāts orientēšanās A. Smoļakova 

 

Viesīte 

(Kugres ezers), 

plkst.  9.00 

16.10 Pasākums: “Maize – visu sākumu sākums” -  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu klubu “Žēlsirdība” un Ŗuģeli 

audzēkņiem ekskursija uz Aglonu, maizes muzeja 

apmeklējums. 

 

A.Mamajeva 

A.Skurjate 

Aglona 

plkst.11.00- 15.00 

17.10 Orientēšanās sacensības “Daugavas kauss” A. Smoļakova,  

N.Grigorjevs 

 

Jaunjelgava, 

plkst.  9.00 

18.10. 
 

 Jautrie pārtraukumi Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

V.Rudņeva 

A.Uzols 

 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

Bērnu klubs 

plkst.14:00-16:00 

18.10. – 

23.10. 

Pasākumu cikls “Mana veselība – mana dzīve” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība” bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem 

T. Suhovilo 

J. Suhovilo 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 
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Bērnu klubs 

“Smaids” 

18.10. - 

24.10. 

 
SKOLĒNU BRĪVDIENAS!!! 

 

20.10. Interaktīva spēle “ Esi uzmanīgs izejot no mājas” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba “Mezgls” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

bērnu klubs 

“Mezgls”,  

plkst. 16.30 

21.10. Sporta un izklaides spēle “Džungļu sauciens!” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu  kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

„Ruģeļi” 

plkst.16.00 

23.10. Daugavpils sezonas noslēguma sacensības 

orientēšanās sportā 

A. Smoļakova Daugavpils 

plkst.11.00 

26.10 Mūsdienu deju radošais konkurs 2021 VISC, Ž.Trojāne www.nacgavilet.gov

.lv 

video krātuve 

27.10. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu  8.-12.klašu 

skolēniem konkurss “Skatiens uz pagātni” 

L.Smikova Nolikums??? 

28.10. Pasākumu cikls “Profesiju pasaulē” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” bērnu 

klubs “Smaids” audzēkņiem 

J. Suhovilo Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

Bērnu klubs 

“Smaids” 

plkst. 15.30. 

28.10. Foto-konkurss-izstāde „Mana pilsēta rudenī” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”  bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

“Žēlsirdība”  

29.10. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu  8.-12.klašu 

skolēniem konkurss “Skatiens uz pagātni” 

L.Smikova  

 

http://www.nacgavilet.gov.lv/
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