
Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie pasākumi 

                                        2015.gada oktobrī 

Datums        Nosaukums     Atbildīgais               Vieta 

01.10. Mūzikas skolotāju MA vadītāju 

seminārs 

J.Vucēna Rīgā, VISC strūgu ielā 4 

01.10. Sumināšanas pasākums interešu 

izglītības pasākumu laureātiem 

A.Jansone Daugavpils Olimpiskajā centrā 

plkst.17.00 

01.10. Orientēšanās sacensības 

“Orientieris – 19.kārta 

J.Gaidelis Stropi (Neredzīgo biedrība) 

plkst.16.00 

02.10. Drošības diena Daugavpilī– 

kultūras programma 

L.Smikova Daugavpils Kultūras pilī no 

plkst.12.00-14.00 

02.10. Zīmējumu konkurss „Zelta rudens”, 

bērnu kluba „Smaids” audzēkņiem  

L. Jokste Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 16.00 

03.10. Latvijas kauss triatlonā un triatlona 

sezonas noslēguma pasākums 

A.Levša Valmierā 

04.10.  Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers, 

It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā.  

Var atļaut četrdesmit minūtēm 

Bez grožiem skriet. Ir svētki galu galā. 

03.10. 

10.10. 

Konkursa „Nākotnes divritenis” 

(noslēguma pasākums 

dalībniekiem-  bērnu кluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

Vizināšanās ar zirgu .  

V.Rudņeva 

 

Pilsētā 

plkst. 12:00-14:00 

06.10. Daugavpils cietokšņa apmeklējums  

 bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem 

O. Taļmane - Jansone Daugavpils cietoksnis  

plkst. 16.00 

06.10. Bērnu kluba "Grīva" audzēkņu 

čempionāts "Darts" 

V. Viļums  Bērnu klubs "Grīva''   

plkst. 15.00 

 



07.10. Spēle “Es esmu skolotājs” L.Smikova Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”  

plkst.15.00 

07.10. Informatīvais seminārs pilsētas 

vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas jomas koordinatoriem 

interešu izglītībā 

J.Veļičko Rīgā, VISC Strūgu ielā 4 

07.10. Rudens Forštadtes spēles “Jautrie 

starti” 16.vsk.3.klases skolēniem 

Ļ. Pavļukova 

J.Gaidelis 

J. Forštadtes mežā  

plkst.12.30 

08.10. Orientēšanās sacensības 

“Orientieris – 20.kārta 

J. Gaidelis Mežciemā  

plkst.16.00 

08.10. Seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas darba jomā 

A.Jurģīte Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” , 10.kab. 

plkst.15.00 

09.10. Ciemos Limbažu bērnu un jauniešu 

centrs 

A.Jansone Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” , 10.kab. 

plkst.15.00- 17.00 

09.10. Konkurss, spēle „Dzīvnieki - mani 

draugi”, bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T. Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

plkst. 15.30 

09.10.        Bērnu kluba „Križi” audzēkņiem 

spēle „Zinātņu kaleidoskops”       

N.Ivanova                     Bērnu klubā „Križi”   

plkst. 17.00 

09.10. Tehniskā modelēšana. Radošā 

darbnīca "Tehnica"- bērnu kluba 

„Grīva” audzēkņiem  

V.Viļums Bērnu klubs “Grīva’’   

plkst. 14.00 

10.10. Pieredzes apmaiņas pasākums 

„Būsim pazīstami” (bērnu kluba 

„Sudraba avoti” un bērnu un 

jauniešu centra “Rīts” audzēkņi un 

pedagogi) 

L.Pavļukova Bērzaune, Madonas novads, 

plkst. 7.30 – 19.00 

13.10. Tautas deju kolektīvu vadītājiem 

repertuāra apguves seminārs 

N. Krivoguza VEF Kultūras pilī  

13.10 Zīmējumu konkurss „Zelta rudens”                  

kluba „ Žēlsirdība” audzēkņiem 

L.Baļe Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst.14.30 

14.10. Pasākums – konkurss Latvijas 

zēniem „Superpuika- 2016” 

1.posms 

A.Labute 

A.Uzols 

Rīgas Tehniskās jaunrades namā 

“Annas 2” 

14.10. Pieredzes apmaiņas seminārs “BJC 

“Jaunība” sadarbība ar skolu soc. 

Pedagogiem” 

A.Jansone 

M.Lazdāne 

Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” plkst.14.00 

14.10. BJc “Jaunība” vizualās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu skolotāju 

MA sēde 

J.Veļičko Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” , 10.kab. 

plkst.11.30 



15.10. Orientēšanās sacensības 

“Orientieris – 21.kārta 

J. Gaidelis Ruģeļos 

plkst.16.00 

15.10. Radošā darbnīca „Mani mīļākie 

dzīvnieki”, kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

O. Iļjaševiča Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

15.10 Spēle „Ceļojums profesiju pasaulē” 

bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem  

A.Skurjate Bērnu klubā „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

16.10.          Atpūtas vakars „Rudens svētki”- 

bērnu kluba „Križi” audzēkņiem  

N. Ivanova            Bērnu klubā „Križi”   

plkst. 17.00 

16.10. Mūzikas festivāls, koru 

sadziedāšanās “Dziesmu svētku 

atskaņas” 

J.Vucēna  Latviešu Kultūras centrā 

plkst.18.00 

16.10.  Pieredzes apmaiņas seminārs – 

pasākums 

A.Jansone Baltkrievijas viesi dienas garumā 

no plkst.11.00 – 18.00 

16.10. Radošā darbnīca „ Rudens 

lepnums” (no dabas materiāliem) 

bērnu kluba „ Mezgls” audzēkņiem 

O. Taļmane-Jansone Bērnu klubs „Mezgls” 

plkst. 17.00 

16.10.-

17.10. 

Pieredzes apmaiņas pasākums deju 

studijas “Fantāzija” audzēkņiem 

V.Kohane Ventspilī 

17.10. Sagatavošanās fotoizstādei BJC 

“Jaunība” 70. Dzimšanas 

dienai.”ERASMUS +”projekta 

ietvaros kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

Тelmo 

E.Davidčuks 

Bērnu klubs „Fortūna”, pilsētā 

no plkst.11:00-13:00 

18.10. Madonas  novada atklātais 

čempionāts orientēšanās vidējā 

distancē 

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Vestiena, Madonas novads, 

plkst.  9.00 

19.10 Veidošanas konkurss „Rudens 

mozaīka” кluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

M.Bojarova Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.11:00 

19.10. “Ceļojums pa namiņu”- BJC 

“Jaunība” pulciņu audzēkņiem 

J.Veļičko Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”  

plkst.15.30 

21.10. Starpklubu sacensības novusā A. Mamajeva 

O. Grigorjevs 

Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

21.10. Konkurss zēniem „Dižpuika”  - 

1.posms (tehniska 

A.Labute Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” (Pumpura iela 17) 

plkst.15.00  

21.10.  Veidošana - radošā darbnīca 

"Rudens lapkritis"  - bērnu kluba 

„Grīva” audzēkņiem  

V. Viļums Bērnu klubs "Grīva''  

 plkst. 14.00 

22.10. Starpklubu jautrās sporta 

sacensības „Rudens starti” 

J.Gaidelis 

Ļ.Pavļukova 

O.Taļmane-Jansone 

Bērnu klubs „Mezgls” 

plkst.16.30. 



22.10. Pilsētas informatīvais seminārs 

„Skolēnu preses izdevums” 

(skolas avīžu  redaktoriem ) 

T.Smirnova Daugavpils Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”  

plkst.16.00 

23.10. Interaktīvs konkurss „Kā tu spēj 

sevi parādīt?” Saskaņas psk. 

4.klašu audzēkņiem  

V.Rudņeva 

J.Jemeļjanovs 

A.Labute 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.14:40 

23.10. Spēle, konkurss „Mūsu Latvija”, 

kluba „Smaids” audzēkņiem 

T. Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 15.00 

23. – 

24.10 

Daugavpils pilsētas skolēnu 

parlamenta  pasākums „Rudens 

pārgājiens” 

T. Smirnova Ilūkstes novads, 

Eglaines pagasts 

24.10. Daugavpils atklātais nakts – 

Orientēšanās čempionāts  

J. Gaidelis J. Forstadte (Vidzemes iela), 

plkst.20.00 

26.10. Administratīvā sēde A.Jansone BJC “Jaunība” aktu zālē 

plkst.13.00 

26.10. BJC “Jaunība” darbinieku 

kopsapulce-seminārs “Normatīvo 

dokumentu prasību ievērošana” 

A.Jansone BJC “Jaunība” aktu zālē 

plkst.11.00 

26.10. Lasītāju klubs „Mezgliņi” 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva,  

ODIN-VITA- 

O.Sobolevska 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.14:00 

27.10. 

 

Sporta sacensības „BJC „Jaunība” 

balvu izcīņa” orientieristiem 

N.Grigorjevs 

 

Stropu mežs 

 plkst.12.00 

27.10 Atpūtas pasākums „ Halloween”, 

kluba „Žēlsirdība”audzēkņiem 

A. Mamajeva 

 

Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

27.10. Tautas tradīcijas, konkursi 

viktorīnas bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 14.30 

27.10. Rudens pārgājiens b/k “Rugeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate 

J.Gaidelis 

Ruģeļu mežs Stropu mežs 

plkst.10.00 

28.10. Labestības stundas „Visvarīgākais 

darbs – labs darbs” kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

 

 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.16:30 

28.10. Galda tenisa turnīrs b/k “Rugeļi” 

audzēkņiem 

A. Skurjate Bērnu klubā „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

29.10. 

kam 

Pasākums „Helovīnu diena” L.Baļe Bērnu klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 15.00. 

29.10.       Rudens pārgājiens bērnu kluba 

„Križi” audzēkņiem  

A.Vasiļjevs              Bērnu klubs „Križi”   

plkst. 17.00 



30.10. „Dabas brīnumi” izstāde no dabas 

materīāliem- bērnu kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem  

A.Skurjate Bērnu klubā „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

30.10.       Spēle „ Dabas brīnumi” - bērnu 

kluba „Križi” audzēkņiem  

N. Ivanova            Bērnu klubs „Križi”   

plkst. 17.00 

30.10. Bērnu kvests „Kapteiņa 

noslēpums” ( veltīts Helovīnam)- 

bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem  

O. Taļmane-Jansone Bērnu klubs „Mezgls” 

Plkst. 16.00 

31.10. Sezonas noslēguma sacensības 

orientēšanā 

J.Gaidelis 

Ļ. Pavļukova 

Stropu mežs (Skarbovka) 

plkst.12.00 

31.10. «Izzinošā stunda»  kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

 

V.Rudņeva 

A. Ļisovs  

Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.11:30 

 

                          

 


