
BJC “Jaunība”  

piedāvātie pasākumi   

2022.gada decembrī 

Datums Pasākums Atbildīgais 
Norises vieta 

un laiks 

28.11.- 

11.12. 

BJC “Jaunība” interešu izglītības pulciņu 
“Mīkstās rotaļlietas” un “Rotu dizains un 

izgatavošana” audzēkņu darbu izstāde 
‘Dzīvības glābējs - atstarotājs” 

N. Ruhmane BJC “Jaunība” 
Saules ielā 7 

30.11.- 

2.12. 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 
“Mūsdienīga interešu izglītības procesa 

vadība interešu izglītības iestādē” 

VISC Jelgavā 
V.Kozlovska 

decembris Mūzikas studijas “Kredo” akordeonspēles 
un klavierspēles akadēmiskā ieskaite 

S.Rjabceva 
V.Ceļa 

S.Aleksejeva 
J.Visokinska 
N.Bogdanova 

BJC “Jaunība” 
Saules ielā 7 

 

01.12.- 23.12. 

Pasākumu komplekss “Ziemassvētku 

gaidot” 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” 

01.12. - 31.12. Spēle - konkurss „Namiņa vēstures 
lappuses” BJC “Jaunība” audzēkņiem. (1. 

kārta)  

J. Veļičko BJC “Jaunība” 
Saules ielā 7 

02.12.-23.12. Kompleksais pasākums “Ar egļu zaru, ar 
sveču liesmu kāpjam pāri uz gaismas pusi” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 
centra “Jaunība” brīvā laika kluba “Grīva” 
bērniem un jauniešiem 

I.Jackeviča 
L. Jokste 

L. Bēniņa 

Daugavpils pilsētas Bērnu 
un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Grīva” 

03.12. Atvērto durvju dienas AXON cables & 

connectors uzņēmuma apmeklējums brīvā 
laika kluba “Mezgls” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 
N.Skarbinīka 

AXON cables & connectors 

uzņēmums  
plkst.11.00 

03.12. Open Dance Tournament “Show me your 

style 2022” 

Ž.Trojāne 

T.Shushunova 
O.Karašova 

Daugavpils Kultūras pils 

05.12. - 22.12. Pasākumu komplekss “Ziemassvētku 

pasaka” (materiāla vākšana par 
Ziemassvētkiem, Ziemassvētku un Jaungada 
dāvanu izgatavošana, kluba rotājums, sienas 

avīzes veidošana, radošo darbu konkurss 
“Eņģelīši”, kvests “Ziemassvētki”) 

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 

 

  



 

06.12. Projekta “Darbīgās kopienas” partneru 
tikšanās 

O.Taļmane-
Jansone 
N.Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu 
un jauniešu centra “Jaunība” 
brīvā laika klubā “Mezgls”  

06. - 07.12. “Ziemassvētku rotaļlietas eglītei.” -  
radoša darbnīca Daugavpils pilsētas BJC 
“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Križi” audzēkņiem. 

T. Smirnova Daugavpils pilsētas BJC 
“Jaunība” apkaimes brīvā 
laika klubs “Križi” 

plkst.16.00 

07.12. BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli 
plastiskāss mākslas pedagoģiem MA sēde. 

O.Sverckauska 
J. Veļičko 

BJC “Jaunība”, Saules ielā 7 
plkst.12.00 

07.12. Floristikas seminārs skolotājiem: 

“Dabas materiālu kompozīciju veidošana” 
 

O.Sverčkauska BJC “Jaunība”, kab.Nr.1.4 

plkst. 16.00 
pieteikties līdz 1.decembrim 

olga.sverckauska@jauniba.l

v  
tālrunis 29988882 

 

10.12. 

“Pasakaino brīnumu laiks” (bērnu filmu-

pasaku noskatīšanās, daiļrades stunda.) 
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. 11.00 

13.12. Zīmējumu izstāde “Ziemassvētku enģelīši” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra  “Jaunība” brīvā laika kluba 

“STARS” bērniem un jauniešiem.  

A.A.Mamajeva 

L. L.Baļe 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 
un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “STARS” 
plkst.15.00 

13.12. Zīmējumu konkurss “Ziemassvētki - 

bērnības sapņu laiks!” Daugavpils pilsētas 

BJC “Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Križi” audzēkņiem. 

T T.Smirnova Daugavpils pilsētas BJC 

“Jaunība” apkaimes brīvā 
laika kluba “Križi 
plkst.16.00 

14.12. Ziemassvētku floristikas konkurss. O.Sverčkauska 
 

BJC “Jaunība” plkst.16.00 
pieteikties līdz 7.decembrim 

olga.sverckauska@jauniba.l

v tālrunis 29988882 

14.12.2022- 

14.01.2023 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” brīvā laika kluba 

”STARS” audzēkņu radošo darbu izstāde 

”Ziemassvētku eņģeļu mirdzošais gaišums“  

LGB filiāles Jaunbūves bibliotēkā. 

  

A.Mamajeva 
N. Ruhmane 

L.Baļe 
Ņ.Ņeginska 
L.Solovjeva 

LGB filiāles Jaunbūves 

bibliotēkā. 

 

15.12. Seminārs direktoru vietniekiem 
audzināšanas jomā . 

A.Jurģīte DIC  

plkst.15.00 

20.12. Ziemassvētku piparkūkas. Cikla “Mazo 

pāvāru pirmie soļi” turpinājums brīvā laika 

kluba “Mezgls” audzēkņiem 

N.Skarbinīka 

O.Taļmane-
Jansone 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 
brīvā laika klubā “Mezgls” 

20.12. Pieredzes apmaiņas seminārs (Krāslavas 

BJC “) 

A.Jansone Saules iela 7,  

no plkst.10.00-16.00 

20.12. “Burvīgais Ziemassvētku gaidīšanas laiks”. 
Ziemassvētku tradīcijas Daugavpils pilsētas 

BJC “Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 
“Križi” audzēkņiem 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas BJC 
“Jaunība” apkaimes brīvā 

laika klubs “Križi” 
 plkst.16.00 
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20.12. - 

03.01. 

BJC “Jaunība” interešu izglītības pulciņu 
“Mīkstās rotaļlietas”, “Rotu dizains un 
izgatavošana” un “Burvju kamoliņš” 

audzēkņu darbu izstāde ‘Eglītes rotājumi”. 

N. Ruhmane 
Ņ. Ņeginska 

BJC “Jaunība” 
Saules ielā 7 

21.12. Lauka spēles “Sniegavīra Ziemassvētki” 
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. 16.00 

22.12. Ziemassvētku pasākums „Svētku namiņš” 
brīvā laika  kluba “Sudraba avoti” 
audzēkņiem 

Ļ. Pavļukova, 
L.Gladiševa 

Brīvā laika klubs „Sudraba 
avoti” 
plkst.17.30 

 

 

24.12. 

 

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila, 

Un baltu mieru pār pasauli klāj, 

Un debesis svēta ikvienu šai naktī, 

Kas cerību, gaismu dvēselē krāj. 

/Apšukrūma/  

Ģimenisku un mīļu  

Ziemassvētku laiku! 

 
27.12. Konkurss “Melnā Ūdens Truša gada 

sagaidīšana” (dzejoļi, stāstījumi, mīklas, 
rēbusi, krustvārdu mīklas) 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. 12.30 

27.12.- 

28.12. 

Atpūtas pasākums „Ziemassvētku 
kaleidoskops” Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīvā laika kluba 
”STARS” bērniem un jauniešiem. 

 

L.Baļe 

Ņ.Ņeginska 

N.Ruhmane 

L.Solovjeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu 
un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “STARS” 
plkst.14.00 

28.12. Jaungada ballīte (kam???)       T.Smirnova Daugavpils pilsētas BJC 
“Jaunība” apkaimes brīvā 
laika klubs “Križi 

plkst.16.30 

28.12. Svētku pasākums “Pasaule gaida brīnumus”  
brīvā laika kluba “Mezgls” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone,  

N. Skarbinīka 

Daugavpils pilsētas Bērnu 
un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Mezgls” 

28.12. Atpūtas pasākums "Reiz ziemas vakarā.."  
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. 16.00 



31.12. 

 

Ar leduspuķu aizmargotām rūtīm 

Tumst sniegains vecā gada novakars. 

Nevienu dienu tukšā neaizvadīt, 

Augt, audzināt, celt, dzīvē skaisto rādīt – 

Lai bagātīgi visi mūsu gadi. 

/Z.Purvs/  

 

Laimīgu Jauno 2023.gadu! 

 
 

 


