
 

                                                                                    

BJC “Jaunība” piedāvātie 

pasākumi 

Novembra mēnesī 

 

 

Datums             Pasākums atbildīgais Vieta un laiks 

Oktobris - 

novembris 

BJC ”Jaunība” interešu izglītības 

pulciņu audzēkņu radošais 

kopdarbs ”Daugavpils novēlējums 

Latvijai” 

O. Sverčkauska  

I.Poga 

BJC “Jaunība”  

Saules ielā  7 

Novembrī NOVEMBRIS –mēnesis, kad 

Tavai un Manai LATVIJAI ir 

svētki- dzimšanas diena.  

Radoša akcija “Latvju zīmes” 

izmantojot dabas materiālus. 

Moto: „Staigā, elpo, vāc, dari!” 

Pulciņiem un klubu audzēkņiem 

(pēc vēlēšanās) 

V.Rudņeva 

J.Veličko 

Pulciņu skolotāji 

Nosūtīt bērnu darbu 

fotogrāfijas līdz 13.11.2022. 

(obligāti norādot darbu 

autoru! ) uz e-pastu: 

valentina.rudneva@jauniba.lv  

3.11. Seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas jomā. 

A.Jurģīte Daugavpils Jauniešu 

iniciatīvu centrs (Raiņa iela 

69) 

plkst.15.00  

03.11.-

22.11. 

Kompleksais pasākums „Latvija – 

mana zeme”  Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika kluba 

“STARS” bērniem un jauniešiem   

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “STARS”  

04.11. XXV International contest “DIGI-

TALENTY JESIEN 2022” 

N.Bogdanova 

O.Karašova 

Ž.Trojāne 

tiešsaistē 

(Polija) 

04.11. Svētku noskaņas radīšana 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “Grīva” bērniem un 

jauniešiem   

L.Jokste 

L.Bēniņa 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra ¨Jaunība” 

brīvā laika klubā “Grīva” 

04.11.- 

06.11 

Mūsdienu deju pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides kursi 

VISC Engures novadā, Smārdes 

pagastā 

04.11 Radošais konkurss “Ziedi manai 

Latvijai” brīvā laika kluba 

„Sudraba avoti” audzēkņiem.  

Ļ.Pavļukova Brīvā laika klubs „Sudraba 

avoti”  

07.11. - 

17.11. 

Kompleksais pasākums “Mana 

Latvija”  (Kvests “Ceļojums pa 

Latvijas novadiem”, radošā 

darbnīca “Dāvanas Latvijai”, 

J. Suhovilo                  

T. Suhovilo 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Smaids” 

plkst. 16.00 

mailto:valentina.rudneva@jauniba.lv


filmas skatīšanās “Latvija manas 

mājas”, atklātņu konkurss) 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “Smaids” bērniem un 

jauniešiem. 

 

07.11. Pieredzes apmaiņas seminārs 

“Gatavosimies Valsts 

svētkiem!”(Izglītības iestāžu 

dizaina un tehnoloģiju 

skolotājiem) 

A.Labute Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrā “Jaunība” 

plkst.15.30, kab.1.2. 

(Pieteikties līdz 4.11. 

anfisa.labute@jauniba.lv 

07.11. Mūzikas seminārs “Baroka 

laikmeta mūzika” 

Ļ.Koniševa Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība”  

08.11. Novembra foto kvests Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

brīvā laika kluba „Mezgls” 

audzēkņiem. 

 

O.Taļmane-Jansone 

N.Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Mezgls”,  

plkst. 15.00 

08.11  Viktorina “Mana Latvija” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba 

“Križi” bērniem un jauniešiem. 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Križi” ,plkst.16:00 

1.-10.11. Vizuālās mākslas konkurss 

“Plakāts valsts svētkos 2022”, 5.-

6.kl.skolēni, 7.-8.kl.skolēni 

O.Sverčkauska Darbi ir jāiesniedz līdz 

10.11.2022. BJC “Jaunība” 

Saules ielā 7 

09.11 Lāčplēša dienas skolēnu foto-

rogainings 

A. Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova 

Brīvā laika klubs “Sudraba 

avoti”, Stāvā iela 23  

plkst. 13.45 

10.11. „Lačplēša spēles” – spēka, prāta 

un veiklības sacensības 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba „Ruģeļi” bērniem un 

jauniešiem  

A.Skurjate 

A.Uzols 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika klubā 

“Ruģeļi”  

plkst. 16.00 

10.11. Skolēnu pašpārvalžu līderu 

tikšanās 

G.Vanaga Raiņa iela 69, Daugavpils, 

plkst. 16:30 

11.11. Būt latvietim un stāvēt malā 

To Tēvuzeme neatļauj. 

Joprojām atbildības nastu 

Šis laiks uz katra pleciem krauj. 

                                                         /K. Apškrūma/ 

Sirsnīgi sveicam Lāčplēša dienā! 

 

12.11 Orientēšānās sacensības “Uz divu 

sezonu robežas” 

A.Smoļakova,  

Ļ.Pavļukova 

Jēkabpils 

15.11. Informatīvi izglītojošais seminārs 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas skolotājiem  

Sandra Mieze VISC 

vecākā referente, 

67350810, e-pasts: 

sandra.mieze@visc.gov.lv  

tiešsaistē 

 

 

mailto:sandra.mieze@visc.gov.lv


15.11. Pasākumu komplekss „Latvija – 

manas mājas” (radošā darbnīca, 

Latviešu režisora radītās bērnu 

filmas skatīšanās,kolāža – izstāde)  

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba „Ruģeļi” bērniem un 

jauniešiem     

A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika klubā 

“Ruģeļi”  

plkst. 15.00 

15.11  Radoša darbnīca “Esi Latvijā” 

Latvijas valsts svētkiem, 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba 

“Križi” bērniem un jauniešiem. 

 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Križi” plkst.16:00 

16.11. Radošā darbnīca “Auseklītis” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “STARS” bērniem un 

jauniešiem.     

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “STARS” 

plkst.15.00 

16.11. Daugavpils pilsētas skolēnu 

sacensības šaha spēlē 

DPIP, Daugavpils pilsētas 

šaha klubs 

BJC “Jaunība” Saules ielā 7, 

telpa 2.5.plkst.15.00 

16.11. Mazo pavāru pirmie soļi “Svētku 

pīrāgs” Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra brīvā laika 

kluba „Mezgls” audzēkņiem. 

 

O. Taļmane-Jansone 

N. Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Mezgls” 

plkst. 15.00 

16.11 Konkurss-izstāde “Nāk rudens 

apgleznot Latviju”., izmantojot 

dažādas radošās darba formas 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “Grīva” bērniem un 

jauniešiem   

I.Jackeviča 

pulciņu skolotāji 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

Jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Grīva‘ 

16.11 Interaktīva spēle “Latvija manā 

sirdī”, Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba 

“Križi” bērniem un jauniešiem. 

 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Križi” plkst.16:30 

17.11. BJC “Jaunība” radošo kolektīvu 

koncerts veltīts 18.novembra 

svētkiem. 

I.Poga Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

aktu zāle, plkst. 16.00 

17.11. Viktorīna "Svētku noskaņa!" G.Vanaga Raiņa iela 69, Daugavpils, 

plkst. 17:30 

18.11. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 

                                                  

       /Jānis Jaunsudrabiņš/ 
 

 



 

  

23.11. Latvijas skolēnu tehniskās 

modelēšanas sacensības 

„Tehniskās jaunrades svētki 

2022” 

A.Labute Saldus novada p/a “Saldus 

TIKS centrs” Brocēnu  

Kultūras centrā, Lielcieceres 

ielā 10, Brocēni 

23.11. Foto konkurss “Mana dzimtene” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “Smaids” bērniem un 

jauniešiem. 

J. Suhovilo                      

T. Suhovilo 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Smaids” 

plkst. 16.00 

24.11. Profesionālās kompetences 

pilnveides seminārs audzināšanas 

darba speciālistiem 

Monika Daļecka VISC 

Interešu izglītības un 

audzināšanas darba 

nodaļas vecākā referente, 

Tālr. +371 67350813, e-

pasts: 

monika.dalecka@visc.gov.

lv  

Tiešsaistē,  

plkst.15.00 

25.11. Pieredzes apmaiņas seminārs 

direktoru vietniekiem 

audzināšanas darba jomā 

A. Jurģīte Līvāni 

26.11. Sporta deju sacensības “WDSF 

Daugavpils OPEN. Draugu dejas” 

O.Mihailova Daugavpils Olimpiskais 

centrs 

27.11. Mūsdienu deju konkurss: 

DanceFest 2022 WINTER 

EDITION 

J.Grizāne VEF Kultūras pils, Rīga 

Tiks 

precizēts 

Tehniskās jaunrades pulciņu 

skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveides seminārs 

VISC Interešu izglītības 

un audzināšanas darba 

nodaļas vecākais referents 

Jānis Rage- Raģis, tālr. 

67350963, epasts: 

janis.rage-

ragis@visc.gov.lv  

Tiešsaistē 

Tiks 

precizēts 

Neklātienes konkurss "Jautrā 

elektronika" 

VISC Interešu izglītības 

un audzināšanas darba 

nodaļas vecākais referents 

Jānis Rage- Raģis, tālr. 

67350963, epasts: 

janis.rage-

ragis@visc.gov.lv  

Tiešsaistē 

Tiks 

precizēts 

Informatīvi izglītojošs seminārs 

skolu teātru režisoriem 

Dace Jurka, VISC vecākā 

referente, tālr.29179179 

epasts: 

dace.jurka@visc.gov.lv  

Tiks precizēts 

 

22.11. Neļauj sevi piemānīt! Masu 

mediju ietekme uz cilvēka prātu. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra brīvā laika kluba 

„Mezgls” audzēkņiem. 

 

O. Taļmane - Jansone  

N. Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīva laika klubā 

“Mezgls”  

plkst. 15.00 
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23.11. Dambretes turnīrs Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika kluba 

“STARS” bērniem un jauniešiem  

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “STARS” 

plkst.15.00 

30.11. Izzinošs konkurss “Kas meklē, tas 

atrod!” 9. klašu skolēnu komanda 

(4 cilvēki) 

A.Jurģīte 

I.Poga 

Daugavpils Novadpētniecības 

un mākslas  muzejs 

plkst.15.30 

 

 Floristikas seminārs 

skolotājiem:”Dabas materiālu 

kompozīciju veidošana” 

O.Sverčkauska Pieteiktie līdz 02.decembrim 

olga.sverckauska@jauniba.lv 

tālrunis 29988882 
 


