
 

 

BJC “Jaunība” piedāvātie pasākumi   

2022.gada oktobrī  

 

Datums Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

29.09. - 

01.10. 

12th International scientific conference “Problems in 

music pedagogy” 

Mūzikas 

studijas 

“Kredo” 

pasniedzēji 

Daugavpils Universitāte 

03.10. - 

12.10. 

Kompleksais pasākums “Mana nākotnes profesija” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes brīvā laika kluba “Smaids” 

bērniem un jauniešiem.   

J.Suhovilo 

T. Suhovilo 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes brīvā 

laika klubā “Smaids” 

plkst. 16.00 

04.10 Interaktīva spēle “Pa zaļā punkta pēdām” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Križi” audzēkņiem. 

 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīva 

laika klubā “Križi”,  

plkst. 16.00. 

5.10. Pilsētas Skolotājiem veltīts svētku pasākums DPIP Kultūras pilī, 

plkst.15.00 

5.10.  

 

 

Sveicam  

Starptautiskajā Skolotāju dienā! 

06.10 Treninseriāla “Orientieris 2022” 18. posms A.Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova  

Ruģeļi (Gaismas iela 9) 

plkst. 16.00 

07.10. BJC “Jaunība” radošo kolektīvu vadītāju sapulce I.Poga BJC “Jaunība”, Saules ielā 

7, plkst. 12.00 

07.10. Ekskursija uz Laimes muzeju (Indra) Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Mezgls” audzēkņiem. 

O.Taļmane-

Jansone 

N.Skarbinīka 

Indra plkst.16.00 

10.10-

15.10 

Kompleksais pasākums “Valsts valodas 

svētki”Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes brīvā laika kluba “Grīva” 

bērniem un jauniešiem.  

I.Jackeviča Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība”  brīvā laika 

klubā “Grīva” 

plkst.14.00   



12.10 Ķirbju radošā darbnīca Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība”  brīvā laika kluba 

“STARS” bērniem un jauniešiem 

A.Mamajeva 

Ņ.Ņeginska 

N.Ruhmane 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika 

klubā “STARS” 

plkst.15.00 

11.10. Interaktīva spēle-konkurs “Esi uzmanīgs!” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība”  brīvā laika kluba “Mezgls” bērniem un 

jauniešiem 

O.Taļmane- 

Jansone 

N.Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīva 

laika klubā “Mezgls”, 

plkst.15.30 

12.10 Radošā darbnīca “Rudens smaids”.Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Križi” audzēkņiem. 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīva 

laika klubā “Križi”,  

plkst. 15.00.- 18.00 

13.10. Pasākumu cikls “Profesiju pasaulē”  Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā 

laika klubā “Ruģeļi”  

plkst. 16.00 

? Ekskursija “9 tūkstoši zvaniņu”  Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate Mākoņkalna pagasts - 

Rēzeknes Novads -

Lipušku ciemats 

13.10 Treniņseriāla “Orientieris 2022” 19. posms A.Smoļakova,  

Ļ.Pavļukova  

Mežciems (skola) 

plkst. 16.00 

14.10. BJC “Jaunība” skolotājiem radošs izbraukuma 

seminārs. 

D.Ozerska 

A.Jansone 

Līvānu stikla fabrika un 

meistarklases.  

 

15.10 Jēkabpils novada atklātais orientēšanās čempionāts 

2022 

A.Smoļakova Jēkābpils 

plkst. 10.10 

15.10 Skolēnu pašpārvalžu pārgājiens G.Vanaga Daugavpils pilsēta 

16.10 Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās 

vidējā distancē 2022 

A.Smoļakova Madonas novads (Pērļu 

sils) 

plkst. 9.20 

17.10. - 

28.10. 

Kompleksais pasākums “Rudens krāsas” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

Apkaimes brīvā laika kluba “Smaids” bērniem un 

jauniešiem.  

J.Suhovilo        

T. Suhovilo 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes brīvā 

laika klubā “Smaids”  

plkst. 16.00 

18.10 Kompleksais pasākums “Pasaules konfekšu diena” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes brīvā laika kluba “Grīva” 

bērniem un jauniešiem. 

I.Jackeviča Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā 

laika klubā “Grīva”    

plkst. 14.00 

19.10. Humānās pedagoģijas ideju popularizēšana. “Prieks 

ir sevišķa gudrība”. Piedalīšanās Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotāju MA 

sēdē. Pieredzes apmaiņa par piedalīšanos humānās 

pedagoģijas vasaras skolā Aglonā. 

V.Rudneva  

N.Ruhmane 

J.Veļičko  

O.Sverčkauska            

BJC “Jaunība” konferenču 

zālē  

plkst. 11.00 



 

 

20.10. Informatīvi izglītojošais seminārs vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas skolotājiem 

O.Sverčkauska 

J.Veļičko 

Tiešsaistē 

Sandra Mieze VISC 

vecākā referente, 

67350810, e-pasts: 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

20.10 Treniņseriāla “Orientieris 2022” 20. posms A.Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova  

Stropi 

plkst. 16.00 

21.10 Starpklubu sacensības BOCCIA turnīrs. A.Mamajeva "Jauniešu iniciatīvu 

centrs" (Raiņa iela 69, 

Daugavpils) 

plkst. 15.30 

22.10 Sezonas noslēguma sacensības A.Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova  

Zaļumi 

plkst. 10.30 

22.10. Pedagoģijas svētki Krāslavā. 

Marinas Baraņukas un Karinas Stivriņas 

autorseminārs “ Ceļš, kuru mēs ejam kopā…” 

Moto: „Skolotāja profesija ir pati sarežģītākā, jo tā 

saistās ar bērna dvēseli. Skolotāja profesija ir pati 

atbildīgākā, jo tā saistās ar cildenu savas zemes 

patriotu audzināšanu. Skolotāja profesija ir pati 

cēlsirdīgākā, jo īstens Skolotājs visu savu dzīvi meklē 

un pilnveido sevī visas cilvēces labākās īpašībās, 

kuras apguvis pats un cenšas to audzināt katrā 

skolēnā”. /V.Nioradze/ 

Semināra 

informācija -

V.Rudņeva 

29540715 

Pieteikšanās 

līdz 08.10.22: 

valentinarudne

va51@gmail.c

om 

Кrāslava, Krāslavas 

ģimnāzija, 

plkst.10.00 

24.10. Pulciņu audzēkņu rudens pārgājiens A.Smoļakova Jaunā Foršate 

plkst. 10.00 

līdz 

24.10. 

Mūsdienu deju radošais konkurs I.Poga VISC, video formātā 

25.10. Biedrības "Vēsturiskās modelēšanas klubs 

"Robeža"" meistarklase jauniešiem 

G.Vanaga Raiņa iela 69, Daugavpils, 

plkst. 18:00-19:00 

26.10. Bibliotekāra stunda Jaunbūves bibliotēkā 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā 

laika kluba „Mezgls” audzēkņiem. 

N.Skarbinīka 

O.Taļmane-

Jansone 

Jaunbūves bibliotēka 

26.10 Informatīvi izglītojošs seminārs “Darbs ar jauno e-

Twinning platformu” 

N. Karpenko BJC “Jaunība”, Saules iela 

7,  

plkst. 11.00 

27.10. Profesionālās kompetences pilnveides seminārs 

audzināšanas darba speciālistiem 

A.Jurģīte VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

vai tiešsaistē 

27.10. Skolēnu pašpārvalžu līderu tikšanās G.Vanaga Raiņa iela 69, Daugavpils, 

plkst. 16:30 

28.10 Svētku pasākums “Sveiks, ruden!”. Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Križi” audzēkņiem. 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīva 

laika klubā “Križi”,  

plkst. 17.00. 



29.10 2022.gada Latvijas telpu orientēšanās kausa 1. 

posms 

A.Smoļakova Rīga (Mežaparka lielā 

estrāde) 

 

30.10. Sporta deju sacensības “Dinaburgas kauss” O.Mihailova  

??? Informatīvi izglītojošs seminārs skolu teātru 

režisoriem 

 Dace Jurka, VISC vecākā 

referente, tālr.29179179, 

epasts: 

dace.jurka@visc.gov.lv 

??? Profesionālās pilnveides semināri pašpārvalžu 

atbalsta personām par pašpārvalžu darbības pilnveidi 

G.Vanaga VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

vai tiešsaistē 

 Mūsdienu deju pedagogu radošā nometne, 

profesionālās kompetences pilnveide 

I.Poga Inese Leoho-Čudare VISC 

vecākā referente, tālr.: 

29333665, e-pasts: 

musdienu.deja@visc.gov.l

v 

 Informatīvi izglītojošais seminārs skolēnu vokālo 

ansambļu vadītājiem un pašvaldību mūzikas interešu 

izglītības jomas koordinatoriem 

J.Vucēna 

skolotāji 

Antra Strikaite, VISC 

IIADN vadītājas vietniece, 

tālr.nr.67350811, e-pasts: 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

tiešsaistē 

 Profesionālās kompetences pilnveides kursi 

izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem (18 

stundas) 

 Egils Šķetris, VISC 

vcākais referents, tālr. 

60001624, epasts: 

egils.sketri@visc.gov.lv 

 Vides interešu izglītības pedagogu labās prakses 

skates „Nāc ārā!” noslēguma pasākums 

 Daugavpils Universitātes 

Studiju un pētniecības 

centrs “Ilgas” 

24.10.-

28.10. 

           

 

 

Skolēnu brīvdienas! 

27.10 Zīmējumu konkurss-izstāde "Rudens lapu deja" 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība”  brīvā laika  kluba “STARS” bērniem un 

jauniešiem 

A.Mamajeva 

L.Baļe Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika 

klubā “STARS” 

plkst.15.00 

 

29.10. Helovīna ballīte G.Vanaga Raiņa iela 69, Daugavpils, 

plkst. 18:00 -21:00 
 

mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv

