
                      Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie pasākumi 

                                                 2015.gada novembrī 

Datums        Nosaukums     Atbildīgais               Vieta 

01.11.-

30.11. 

Pulciņa “Tēlotājmāksla” audzēkņu 

darbu izstāde “Grafikas fantāzijas” 

Z. Jezerska                   

J. Veļičko 

BJC “Jaunība” Tautas ielā 7 

foajē 

04.11. Konkursa “Dižpuika – 2015” 

2.posms un fināls 

N.Grigorjevs 

L.Smikova 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas  

sporta zālē  

plkst.15.00 

05.11. Seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas jomā. 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”  

plkst.15.00 

05.11. Pieredzes apmaiņas seminārs un 

atklātā stunda “Romantisms 

mūzikas stundā” 8.klasē” 

J.Vucēna 

M.Veļičko 

I.Timofejeva 

Daugavpils 3.vidusskolā  

(laiks tiks precizēts) 

06.11. XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku konference 

“Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētki. Tradīcijas attīstība” 

A.Jansone Rīgas Latviešu biedrības namā  

no plkst.10.00 – 17.00 

06.11. Zīmējumu konkurss „Mana 

Latvija” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem  

L.Jokste Bērnu klubā „Smaids” 

plkst.16.00 

6.11. Spēle „ Minēsim vārdu mīklas” 

bērnu kluba „Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi” 

plkst. 17.00 

07.11. Latvijas skolēnu sacensības 

automodelismā iesācējiem 

“Motormuzeja kauss” 

D.Ferbers Rīgā, Motormuzejā S. Eizenšteina ielā 4 

plkst.10.00 

09.11. Radošā darbnīca "Rudens lapa"  

bērnu kluba „Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bojarova 

Bērnu klubs "Grīva''  

plkst. 14.00 

9.11 Radoša darbnīca b/k “Ruģeļi” 

audzēkņiem „Pilsēta, kurā es 

dzīvoju”. Zīmējumu izstāde 

E.Davidčuks 

 A.Skurjate 

 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst. 17:00 

10.11. Skolēnu parlamenta rīkotā 

diskusija 8. -12.klašu skolēniem 

“Vai atšķirības vieno” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

plkst.16.00 

10.11. Lāčpleša dienai veltītas Arm-

wrestlinga sacensības bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate  Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16.00 

Tas ir Lāčplēs’s, kas še cīkstas 
Vēl ar svešo naidnieku – 
…Un ar reizi nāks tas brīdis, 
Kad viņš savu naidnieku, 
Vienu pašu lejā grūdis, 
Noslīcinās atvarā – 
             (A. Pumpurs, „Lāčplēsis”) 

 

11.11. Radoša darbnīca b/k “Ruģeļi” 

audzēkņiem „Pilsēta, kurā es 

dzīvoju”. Suvenīri. 

N.Skarbinīka 

A.Skurjate 

 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 



 

11.11. Lāčplēša dienas piedzīvojumu 

pasākums skolu jauniešiem 

J.Gaidelis Daugavpils Cietoksnī  

plkst.14.00 – jaunākā grupa,  

plkst.14.30 – vecākā grupa 

11.11. Lāčplēša dienai veltīts konkurss 

„Superzēns” (16.vsk. 2.klašu 

zēniem) 

Ļ.Pavļukova 

 

Daugavpils 16. vsk. 

plkst. 12.30. 

11.11. Sacensības „Lāčplēša piedzīvojumi” 

bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem 
O.Taļmane-

Jansone 

Bērnu klubā „Mezgls” 

 plkst. 14.00 

12.11. Spēle konkurss pamatskolas 

skolēniem “Ceļā uz pilsonību” 

L. Smikova Daugavpils Novadpētniecības muzejā 

plkst.15.00 

12.11. Spēle-konkurss 4.klašu skolēniem 

“Latvijas taka” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

 plkst.13.00 

12.11. Spēle, konkurss „Ceļojums pa 

Latvijas novadiem”, piedalās kluba 

„Smaids” un kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņi  

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

plkts.15.00 

12.11. Konkurss "Mana Latvija"  bērnu 

kluba „Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs "Grīva''  

plkst. 14.00 

13.11. Konkurss-viktorīna „Latvija – 

manas  mājas”. (Kam????) 

Ļ.Pavļukova 

 

Klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 15.00 

13.11. Radoša darbnīca b/k “Ruģeļi” 

audzēkņiem „Pilsēta, kurā es 

dzīvoju”. Suvenīri.  

V. Iļjaševiča 

A.Skurjate 

 

 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst. 15.30 

13.11. Zīmējumu konkurss „Ceļojums pa 

Latviju” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

N.Ivanova, 

N.Ņeginska 

Bērnu klubā „Križi” 

 plkst. 17.00 

14.11. Orientēšanās sacensības “Uz divu 

sezonu robežas – 2015” 

J. Gaidelis Jēkabpils,  

plkst.9.30 

14.11. Zīmējumu konkurss „Mani 

novēlējumi” kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

E. Davidčuks Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.11:30 

16.11. Lasītāju klubs „Mezgliņi” 

„Pasakainais ceļojums - Teic latvju 

teikas” kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

V.Rudņeva,  

ODIN-VITA- 

O.Soboļevska 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 13:00 

17.11. Viktorīna „Mana pils – 

Daugavpils” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

plkts.15:30 

17.11. Radošā darbnīca "Es dzīvoju 

Latvijā" bērnu kluba „Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs 

Bērnu klubs "Grīva''  

plkst. 14:00 

17.11. B/k “Ruģeļi” audzēkņu fotoizstāde  

„Pilsēta, kurā es dzīvoju”  

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst. 16:00 

17.11. Intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?  

Mana Latvija”  bērnu kluba „Mezgls” 

audzēkņiem 

 

O.Taļmane-

Jansone 

Bērnu klubā „Mezgls” 

plkst. 15.30 



18.11. Valsts svētki. Latvijas himnas 

nodziedāšana. Piedalās Saskaņas 

psk.koris, 3.vsk. koris, Krievu vsk.-

liceja koris un Valsts ģimnāzijas 

koris “Dveiņuva” 

J.Vucēna 

Koru diriģenti 

Vienības laukumā  

plkst.21.00 (pulcēšanās plkst.20.30) 

1918.gada 18.novembris – Neatkarīgas Latvijas proklamēšana 

19.11. Pilsētas skolu mājturības un vizuāli 

plastiskās mākslas skolotāju 

seminārs 

J.Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

plkst.16.00 

19.11. Spēle - konkurss „Es dzīvoju 

Latvija” bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.30 

(piedalas klubs „Smaids”) 

20.11. Spēle- konkurss vidusskolas 

skolēniem 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

plkst.15.30 

20.11. Intelektuālā spēle „Latvija – mana 

zeme” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi” 

 plkst. 17.00 

20.11. Radošais konkurss „Mana Latvija” 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

A.Labute Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.15:00 

23.11. Radošā darbnīca  „Ausekļa 

zvaigznīte” bērnu  kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem. 

 

O. Iļjaševiča Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

24.11. Starpklubu orientēšanās  

sacensības „Esplanādes starti” 

klubu „Fortūna”, „Sudraba avoti” 

un „Ruģeļi” audzēkņiem 

J.Gaidelis, 

Ļ.Pavļukova, 

V.Rudņeva 

Bērnu klubā „Fortūna” 

Esplanadē (adrese?????????) 

 plkst.15:00 

24.11. Bibliotekārā stunda bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem 
O.Taļmane-

Jansone 

„Jaunbūves bibliotēkā”  

 plkst.? 

25.11. Spēle- konkurss pamatskolas 

skolēniem “Mūsu personības un 

slavenības” 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

plkst.15.00 

26.11. Atklātņu konkurss „Mana Latvija” 

bērnu kluba „Smaids” audzēkņiem 

L.Solovjeva Bērnu klubā „Smaids”, plkts.16.30 

26.11. Konkurss „Uz divu sezonu 

robežas”. (Kam??????) 

Ļ.Pavļukova 

 

Bērnu klubā „Sudraba avoti” 

plkst. 15.00 

27.11. Kluba novusa turnīrs. Bērnu kluba 

„Križi” audzēkņiem 

A.Uzols Bērnu klubā „Križi” 

plkst. 17.00 

27.11. Skolu tautas deju kolektīvu 

vadītāju informatīvais seminārs 

N,Krivoguza Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 



 

plkst.16.00 

28.11. «Izzinošā stunda»  kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

 

V.Rudņeva 

A. Lisovs  

Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.11:30 

29.11. Projekts “Uzzīmē sapni” 

(Kam????) 

J. Veļičko un 

vizuālas un 

vizuāli 

plastiskas 

mākslas 

pedagogi  

KN “Vārpa”  

30.11. Floristikas seminārs ”Dabas 

materiālu kompozīciiu veidošana” 

O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” Tautas ielā 7 

Pieteikties semināram līdz 23.11. 

t.65437370 

02.12. Vispasaules AIDS dienas konkurss 

(9.kl. pilsētas skolu skolēniem) 

 

V.Rudņeva DCvskolā 

15:00-18:00 


