
BJC “Jaunība” pasākumu plāns 

2022./2023.mācību gada 

2.semestris- janvāris 

 

 

 

Datums                     Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

01.01. Jaunais 2023.gads      

 

 

  

 

 

Lai Jaunais gads nes veselību, mieru 

                                                              un gandarījumu par padarīto!!! 

 

09.01.-

31.01.   

Ekoloģiskā akcija “Palīdzēsim Latvijas 

nometniekiem - ziemojošiem putniem” 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”  

 

10.01. Interaktīva spēle “Ziemas svētku tradīcijas” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba “Križi” 

bērniem un jauniešiem. 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika 

klubā ”Križi” 

plkst.17.00  

11.01. Viktorīna „ Ziemas mīklas” 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 

12.01. Pasākums “Veselība manā dzīvē” Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Apkaimes brīvā 

laika kluba “Smaids” bērniem un jauniešiem 

J. Suhovilo Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes 

brīvā laika klubā 

“Smaids” 

plkst. 16.00 

13.01. Starpklubu konkurss “Tehniskās jaunrades diena”. 

 

A.Labute Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, Saules iela 7.,  

plkst. 15.30 
(Brīvā laika klubu 

audzēkņiem) 



14.-

15.01 

Põlva čempionāts orientēšanās ar slēpēm sprintā un 

garā distancē 

A.Smoļakova 

Ļ.Pavļukova 

Koigera, Põlva, Igaunija 

17.01. Apmācības par komunikāciju un sadarbību lēmumu 

pieņēmejiem “Dialogs1” (projekts “Dialogs 

nākotnei) 

S.Upīte Daugavpils Inovāciju 

centrā  

plkst.15.00-17.00 

18.01. BJC “Jaunība” radošo kolektīvu Jaunā gada ieskaņu  

koncerts. 

I.Poga Kultūras pilī  

plkst.14.00 

Noformēšana  

plkst.9.00-11.00 

Ģenerālmēģinājums 

plkst.11.00-13.00 

 

18.01. 

 

Apaļā galda diskusija “Vārda spēks vai lamuvārdu 

inde” 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 

 

18.01. 

Veselības stunda “Veselība ir mūsu rokās !” 

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 

19.01. Latgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas interešu izglītības skolotāju kooordinatoru 

seminārs, gatavojoties bērnu un jauniešu mākslas 

darbu konkursam un tērpu skatei “Latgales toņi un 

pustoņi” 

J.Veļičko BJC “Jaunība” Saules 

iela 7  

plkst.11.00 

19.01. Kvests “Detektīvu aģentūra” Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Apkaimes brīvā 

laika kluba “Smaids” bērniem un jauniešiem 

J. Suhovilo Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Apkaimes 

brīvā laika klubā 

“Smaids” 

 plkst. 16.00 

21.-

22.01 

Igaunijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm sprintā 

un vidējā distancē 

A.Smoļakova

, 

N.Grigorjevs 

Kiidi, Võru, Igaunija 

23.01. - 

30.01. 

Kompleksais pasākums “Atkritumu šķirošana” 

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” 

24.01.  

 

Pārgājiens un aktivitātes ziemas mežā. Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” apkaimes 

brīvā laika kluba “Križi” bērniem un jauniešiem. 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika 

klubā ”Križi” 

plkst.16.30  

 

26.01. 

Fotogrāfiju izstāde „Ziemas burvīgums” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”  

apkaimes brīvā laika kluba “STARS” bērniem un 

jauniešiem. 

 

A.Mamajeva 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika 



 klubā “STARS” 

plkst.15.00 

 

28.01. 

Radošais konkurss "Burvju ziema". (Tas var būt 

zīmējums, aplikācija, skulptūra no sniega utt.). Foto 

kolāžu veidošana Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

„Ruģeļi” bērniem un jauniešiem 

 

A.Skurjate 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā 

laika klubā “Ruģeļi” 

plkst. 11.00 

30.01.-

05.02 

Eiropas čempionāts orientēšanās ar slēpēm Ļ.Pavļukova Sporta un atpūtas bāze 

“Smeceres sils”, Madona 

30.01.-

05.02 

Pasaules junioru čempionāts orientēšanās ar slēpēm N.Grigorjevs Sporta un atpūtas bāze 

“Smeceres sils”, Madona 

30.01.-

05.02 

Eiropas jauniešu ziemas orientēšanās čempionāts A.Smoļakova Sporta un atpūtas bāze 

“Smeceres sils”, Madona 

 


