
Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie pasākumi 

2016.gada oktobrī 

Datums Nosaukums Atbildīgais Vieta 

 

Ik skolotājs ir burvis 

Jo sirdis atslēgt māk 

Lai tajās labestība 

Un mīlestība nāk. 

Ik skolotājs ir burvis 

Un eņģelis mazliet 

Jo, zināšanas sējot, 

Caur gadsimtiem spēj iet. 

(M.Bārbele) 

 

01.10. “Radoša darbnīca “ar A.Lisovu bērnu  kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

A.Lisovs Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 12.00 

03.10. “Pušķis skolotājam”–jautra darbnīca bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva  Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 16.30 

4.10.-

28.10. 

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu pedagogu 

radošā procesa un pieredzes materiālu 

izstrāde “Manas mājas” 

VISC Koka ēku renovācijas centrs “Koka 

Rīga”, Krāsotāju iela 12 

04.10. Bērnu kluba “Grīva” audzēkņu 

čempionāts “Darts” 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 15.00 

05.10. Daugavpils pilsētas skolu 7. klases 

skolniekiem  spēle “Es esmu skolotājs” 

L. Smikova Bērnu un jauniešu centrā  “Jaunība” 

plkst. 15.30 

05.10. Pilsētas brīvprātīgo nedēļā bērnu nama 

“Priedīte” apmeklējums. 

Labdarības akcija „Mana puķe-tavam 

priekam” 

DPSP 

T.Smirnova 

Bērnu nams „Priedīte”  

plkst.15.30 

06.10. Sporta pasākums „Džungļi sauc” bērnu 

kluba „Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

 plkst.15.30 

06.10. Radošā darbnīca  „Mūsu dārza dāvanas” 

(darbi no dārzeņiem un augļiem) 

N.Ņeginska 

N.Stankeviča 

Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 17.00 

06.09. Orientēšanas sacensības  

„Orientieris-2016”, 19. kārta 

J. Gaidelis 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Poguļanka 

plkst.16.30 
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07.10. Daugavpils pilsētas skolu 7. klases 

skolniekiem  spēle “Es esmu skolotājs” 

L. Smikova Bērnu un jauniešu centrā  “Jaunība” 

plkst. 15.30 

07.10. Daugavpils pilsētas skolu koru vadītāju 

sanāksme (koru repertuāra apspriešana)  

J.Vucēna   Daugavpils Saskaņas pamatskolā 

plkst. 15.00 

08.09 Daugavpils pilsētas 2016. gada 

čempionāts rollerslēpošanā 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Stropu aktīvās   atpūtas un sporta 

trase 

plkst.11.00 

08.10 Labestības stunda „Draudzība –tas ir 

brīnums” bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A. Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

10.10. Pilsētas skolēnu pašpārvalžu konference DPSP 

T.Smirnova 

Bērnu un jauniešu centrā  “Jaunība” 

plkst.16.00 

10.10. 

24.10. 

«Internets- tavs labais draugs” izzinoša 

stunda bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

A.Petrosjan Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.15:00 

10.-

24.10 

Bērnu kluba“Mezgls” audzēknes 

T.Fedotovas personīga zīmējumu izstāde 

“Dzīvnieks” 

N. Skarbinīka Bērnu klubā “Mezgls” 

11.10. Seminārs  interešu izglītības vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas jomas 

koordinatoriem 

J.Veļičko VISC, Strūgu ielā 4  

plkst.10.30 

11.10. Tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs N.Krivoguza VISC 

11.10. Radošā darbnīca „Dabas brīnumi”(no 

dabas materiāliem) bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubā „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

11.10. Konkurss „Superpuika 2017”- 1.posms A.Labute TJN „Annas 2” Annas ielā 2, Rīgā 

12.10. Daugavpils pilsētas skolu zēnu (2005.-

2006. gadā dzimušajiem)  konkurss 

“Dižpuika”  (sports) 

N.Grigorjevs J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. 

plkst. 15.00 

12.10. Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

radošo kolektīvu vadītāju MA sēde 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" 

plkst.11.00 

13.10. Seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas darba jomā 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" 

plkst.15.00 

13.10. Orientēšanas sacensības  

„Orientieris-2016”, 20. kārta 

J. Gaidelis 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Ruģeļi 

plkst.16.30 

14.10. BJC “Jaunība” audzēkņiem spēle 

“Ceļojums pa Namiņu” 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" 

plkst.15.30 



14.10. Spēle – konkurss „Mana veselība –mana 

dzīve” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst.15.30 

14.10. Atpūtas vakars „Pacelsim garastāvokli” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 17.00 

14.10. Konkurss “Rudens brīnums” (no dabas 

materiāliem) bērnu kluba “Mezgls” 

audzēkņiem 

N.Skarbinīka Bērnu klubā “Mezgls”  

plkst. 16.00 

15.10. Daugavpils nakts-O čempionāts J. Gaidelis 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

11. psk. (Ķīmija) 

plkst.20.00 

15.10. „Iepazīstam un darām” radošās 

aktivitātes bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

 

O.Soboļevska Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.12:00 

15.10. – 

20.11. 

BJC “Jaunība” pulciņu “Diedziņš” un 

“Floristika” audzēkņu darbu izstāde  

O.Sverčkauska  

V. Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" skatlogos  

15.10 „Dabas brīnumi” izstāde no dabas  

materiāliem bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.30 

18.10. Klašu audzinātāju klubiņa "Audzini 

sevi!" nodarbība " Praktiskās nodarbības 

ar psihologu klases saliedēšanai " 

(vad.Linda Vingre) 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" 

plkst.15.00 

Pieteikties pa e-pastu 

jurgite@inbox.lv 

18.10. Radošā darbnīca ar dabas materiāliem 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem  

A.Labute Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.17:30  

18.10. Radošā darbnīca “Zīda diegs mūsu 

rokas” b/k “Mezgls”sadarbībā ar 

brīvprātīgajiem no Krievu kultūras 

centra 

N.Skarbinīka Daugavpils kultūras pils  

plkst. 17.00 

19.10. “Latgales takas” . Gatavošanās 

ekskursijai  „Pārsteidzošā Bebrene” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks 

A.Lisovs 

A.Petrosjan 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.17:00 

19.10. Starpklubu jautrās sporta sacensības 

„Rudens starti” klubu „Mezgls”, 

„Sudraba avoti”, “Rugeļi” un pulciņa 

“Kartogrāfi” audzēkņiem 

J. Gaidelis 

Ļ. Pavļukova  

N. Skarbinīka 

Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst.16.00. 

19.10. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca 

“Tehnica” – bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs 

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

20.10. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu pedagogu profesionālās 

pilnveides praktiskās darbības seminārs. 

VISC, 

J.Veļičko 

VISC, Strūgu ielā 4 

 plkst.10.30 

20.10. Zīmējumu konkurss „Mūsu veselība” 

bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst.15.30 

21.10. Atpūtas vakars „Rudens svētki” bērnu 

kluba “Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 17.00. 
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21.10 Starpklubu sacensības novusā A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

21.10 Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta  

pārgājiens 

DPSP 

T.Smirnova 

Stropi 

plkst.15.00 

22.10. Madonas  novada atklātais čempionāts 

orientēšanās vidējā distancē 

N. Grigorjevs  

A. Smoļakova 

Madonas novads 

plkst.  9.00 

22.10. Latvijas 100 gadei. 

„Pa Latgales takām” . „Pārsteidzošā 

Bebrene”. Ekskursija un radošās 

aktivitātes bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem un vecākiem  

V. Rudņeva 

E.Davidčuks 

A.Petrosjan 

A.Lisovs 

Bebrene 

plkst.10:30- 15:00 

22.10. Bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņu foto 

izstāde „Mana pilsēta” 

A.Skurjate Bērnu klubā „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

24.10.  BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu skolotāju MA 

sēde 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība", 10.kab. 

 plkst. 12.00 

24.10. Humānās pedagoģijas skolotāju tikšanās 

- Humānās pedagoģijas vasaras skolas 

aktivitātes „Mācību stunda – skolēna 

dzīves pērle.” 

V. Rudņeva Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība" 

plkst. 13:00 

24.10.-

28.10. 

Tautas deju pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 36 stundu kursi 

N.Krivoguza A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas” 

Lāčplēša iela 106 

24.10.- 

30.10. 

Mūsdienu deju pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursi 

Ž.Trojāne-

Sergejeva 

A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas” 

Lāčplēša iela 106 

24.10. Veidošana – radošā darbnīca “Rudens 

lapkritis” – bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bojarova 

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

25.10. Rudens pārgājiens- bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem 

A.Vasiļjevs Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 12.00 

25.10. Rudens pārgājiens b/k “Rugeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate Ruģeļu mežs  

plkst.16.00 

25.10. Masku izgatovošanas darbnīca 

„Helovina pārvērtības” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

25.10. 

un 

26.10. 

Kursi "Audzināšanas vadlīnijas" 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem (6 

st.) (vietu skaits ierobežots) 

A.Jurģīte Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1 

420.auditorija 

plkst.9.00-13.30 

(ar pieteikumiem) 

26.10. Modes skate „Rudens-2016” bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O.Iļjaševiča 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

28.10.-

29.10. 

Pilsētas skolotāju piedalīšanās Baltijas 

valstu Humānās pedagoģijas konferencē. 

V. Rudņeva Viļņā 



Meistarklases "Nākotne ir tur, kur ir 

iespēja izkopt veselīgo, labo, skaisto" 

novadīšana. 

28.10. Pasākums „Helovīni” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

L.Baļe Bērnu klubā „Sudraba avoti” 

plkst. 15.00 

29.10. Sezonas noslēguma sacensības (pilsētas 

sacensības) 

J. Gaidelis 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Mežciems 

plkst.12.00 

1.11. Informatīvais seminārs pilsētas skolu 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu vadītājiem un mājturības 

skolotājiem 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā "Jaunība", 10.kab. 

 plkst. 16.00 

 


