
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

„Jaunība” piedāvātie pasākumi 

 

2016.gada novembrī 

Datums        Nosaukums     Atbildīgais               Vieta 

01.11. Seminārs skatuves runas 

pedagogiem, skolu teātru 

režisoriem 

V. Jansons VISC, Strūgu ielā 4 

01.11.  Informatīvais seminārs pilsētas 

skolu vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu vadītājiem un 

mājturības skolotājiem 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”, 10.kab. 

 plkst. 16.00 

01.11. – 

26.11. 

Bērnu kluba “Fortūna” audzēkņu 

informēšana par Latvijas 

dibināšanas gadadienai veltītajiem 

pasākumiem 

Pulciņu vadītāji 

V.Rudņeva 

Bērnu klubā „Fortūna” 

 

02.11. Pieredzes apmaiņa, Š.Amonašvili 

Humānās pedagoģijas ideju  

īstenošana. 

Pedagoģiskā palīdzība studentei 

(“Veselības pedagoģija”- DU 

3.kurss, programma 

„Fizioterapija”) 

 

V.Rudņeva Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 10:00-11:15 

plkst. 11:45-13:00 

 

03.11. Daugavpils pilsētas skolu direktoru 

vietniekiem audz. darba jomā 

seminārs 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”, 10.kab. 

plkst.15:00 

03.11. Zīmējumu konkurss „Saule manā 

novadā” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem (7g. – 14g.) 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

plkst. 15.30 

04.11. Daugavpils pilsētas 2005.-2006. 

gadā dzimušajiem zēniem 

“Dižpuika” - fināls 

L.Smikova 

J.Veļičko 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, aktu zālē 

plkst. 15:00 

04.10. Vides interešu izglītības pedagogu 

metodisko izstrādņu skate „Nāc 

ārā!” 

O.Sverčkauska VISC, Rīga 

04.11. Spēle „Minēsim vārdu mīklas” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi” 

plkst. 17.00. 

04.11. Bērnu kluba “Sudraba avoti”  25. 

gadadienai veltīts svinīgs 

pasākums. 

Ļ. Pavļukova Bērnu klubā „Sudraba avoti” 

plkst.16.00 



05.11. “Tie esam mēs!” kluba karoga 

izveide – darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 12:00 

 

05.11. Latvijas skolēnu trases automodeļu 

sacensības iesācējiem 

“Motormuzeja kauss” 

D. Ferbers Motormuzejs, S. Eizenšteina iela 4, Rīga 

05.11. Lielā talka bērnu kluba “Ruģeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate Ruģeļi 

plkst.9.00 

05.11. Triatlona pulciņa labāko sportistu 

apbalvošana 

A.Levša Rīga 

06.11. Mazmoto šosejas sacensību labāko 

sportistu apbalvošana 

A.Macuks Rīga, Bolderāja 

plkst.14.00 

07.11. – 

24.11. 

Ekskursijas uz Bebreni savākto 

materiālu un izstādes noformēšana 

– Latvijas 100-gadei veltīto 

pasākumu ietvaros (bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem) 

V.Rudņeva Bērnu klubā “Fortūna” 

08.11. Radošā darvnīca „Martiņgailis” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

L. Baļe Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 14.00 

08.11. „Leļļu loma senču dzīvē” bērnu 

kluba „Mezgls” audzēkņiem 

 

N. Skarbinīka 

I. Boļšakova 

Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst. 15.00 

09.11. Lāčplēša dienas  piedzīvojumu 

sacensības Latgales reģiona skolu, 

ārpusskolas iestāžu, jaunsargu, kā 

arī brīvi sastādītām komandām 

J.Gaidelis, 

Ļ.Pavļukova 

 

Bērnu klubā „Sudraba avoti”, 

Daugavpils, Jaunā Forštate 

Reģistrācija līdz 13.40 bērnu klubā 

„Sudraba avoti” (Stāvā iela 23) 

 

 

 

09.11. Daugavpils pilsētas pamatskolu 

skolēniem “Ceļā uz pilsonību” 

konkurss 

L.Smikova 

J.Veļičko 

Daugavpils Novadpētniecības muzejā 

plkst.15:00 

Pieteikties konkursam līdz 2. novembrim 

Ludmila Smikova 26525360 

Jeļena Veļičko      26851961 

09.11. Radošā darbnīca “Rudens lapa” 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bojarova 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.. 14.00 

09.11. Latgales novada  izglītojošā 

semināra „Jauno līderu aktivitātes”” 

1.nodarbība “Skolēnu pašpārvaldes 

darbības saturs, metodes, formas” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”,  7  kab. 

plkst.16.30 

10.11. Atklātņu konkurss „Dāvanas savai 

Latvijai” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Solovjeva 

Bērnu klubā „Smaids” 

plkst. 15.30 



10.11. Lāčplēša dienai veltīts konkurss 

„Superzēns”  Daugavpils 16.vsk. 

2.klašu zēniem 

Ļ.Pavļukova 

 

Daugavpils 16. vsk. 

plkst. 12.30. 

10.11. Lāčplēša dienai veltīts “roku cīņu” 

sacensības bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 15.00 

11.11. 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. Intelektuālā spēle „Latvija: simboli, 

kultūra, tradīcijas” bērnu kluba 

“Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 17.00. 

11.11. Sacensības „Lāčplēša piedzīvojumi” 

bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka 

N. Grigorjeva 

Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst. 15.00 

11.11. Valsts svētku svinēšana: pilsētas 

lāpu gājiens, ziedu nolikšana, 

pilsētas šautuves apmeklējums. 

DPSP, 

T.Smirnova 

Daugavpils 

no plkst.15.00 

11.11. Lāčpleša dienai veltītas 

Armwrestlinga sacensības bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem  

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

12.11 Orientēšanās sacensības “Uz divu 

sezonu robežas – 2016” 

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

 

Jēkabpils  

plkst.9.30 

12.11. Starptautiskais mūsdienu deju 

konkurss “Ant stogo” 

Ž.Trojāne- 

Segejeva 

Viļņa 

12.11. “Spēlējam Lāčplēsi!” teatrāls 

pasākums bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

O.Soboļevska Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 12:00 

 

14.11. „Pilsēta, kurā es dzīvoju” – radoši – 

tematiskais pasākums bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

V.Rudņeva  

M.Bojarova 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 16:30 

15.11. Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” pulciņu 

audzēkņiem “Ceļā uz pilsonību” 

konkurss 

L.Smikova 

J.Veļičko 

Daugavpils Novadpētniecības muzejā 

plkst.15:00 

15.11. Mazais digitālais pārgājiens 

„Apceļojam dzimto zemi” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem  

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi”  

plkst.16.00 



15.11. 

 

“Ceļojums pa dzimto novadu” -  

intelektuālā spēle bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

A.Petrosjan Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 16:30 

 

15.11. Konkurss “Mana Latvija” bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

16.11. Spēle pilsētas skolu 4. klašu  

skolēniem 

„Latvija manā sirdī” 

DPSP 

T.Smirnova 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”, aktu zalē plkst.13.00 

16.11. Spēle – konkurss „Ceļojums pa 

Latvijas novadiem” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem (7g. -14g.) 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids” 

plkst. 15.30 

17.11. Radošā darbnīca „Latviešu tautas 

ornamenti” bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem 

 

N.Ivanova 

N.Stankeviča 

Bērnu klubā „Križi”  

plkst. 17.00. 

17.11. Rabošā darbnīca „Mana Latvija” 

bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst. 16.00 

17.11. Spēle – konkurss „Es dzīvoju 

Latvijā” bērnu kluba „Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 15.00 

17.11. Zīmējumu konkurss „Tu esi mums 

visskaistākā…” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova 

 

Bērnu klubā „Sudraba avoti”, 

plkst. 16.00 

18.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

 
18.11. Latvijas Valsts himnas dziedāšana J.Vucēna Vienības laukums 

plkst. 21.00 (pulcēšanās 20.45) 

22.11. Bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

novusa turnīrs 

A.Uzols Bērnu klubā „Križi” 

plkst. 17.00. 

22.11. Kolāžas veidošana „Mana mīļā 

pilsēta” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

A.Labute 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 17:30 

 

23.11. Daugavpils pilsētas konkurss “Mūsu 

personības un slavenības” (8. – 9. 

klašu  skolēniem) 

L.Smikova 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, aktu zālē  

plkst. 15:30 

23.11. Akordeonistu konkurss S.Rjabceva Rēzekne 



23.11. Radošā darbnīca Latgales nacionālie 

tautas tērpi” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O.Iļjaševiča 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 14.30 

23.11. Latgales novada  izglītojošā 

semināra „Jauno līderu aktivitātes”” 

2.nodarbība “Pasākuma 

organizēšana un plāna veidošana” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”, 7  kab. 

plkst.16.30 

23.11. Starpklubu orientēšanās  sacensības 

„Esplanādes starti” bērnu klubu 

„Fortūna”, „Sudraba avoti” un 

pulciņa “Kartogrāfi” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

J.Gaidelis 

 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.16.00. 

24.11. Modelēšanas koncerts (jauktie kori) J.Vucēna VISC (Rīgas 2.ģimnāzijā) 

24.11. Radošā darbnīca “Es dzīvoju 

Latvijā” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

25.11. Viktorīna “Erudīta kaujas” bērnu 

kluba „Mezgls” audzēkņiem 

 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst. 16.00 

28.11. DPSP tikšanās ar robežsardzes un 

zemessardzes pārstāvjiem “Zini 

vairāk par dzimtenes aizsardzību” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”,7  kab. 

plkst.17.00 

29.11. Sienas avīzes noformēšana „Mana 

dzimtā zeme” bērnu kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi”  

plkst.16.00 

30.11. Daugavpils pilsētas vidusskolas 

skolēniem konkurss  “Ceļojums pa 

Latgali” 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 10.kab. 

plkst. 15:30 

30.11. Floristikas seminārs “Egles 

alternatīva” pilsētas skolotājiem un 

floristikas pulciņu vadītājiem  

O. Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 5.kab. 

plkst.16:00 

Pieteikties līdz 23.11. 

olgasverckauska@inbox.lv, 65437370 

 

mailto:olgasverckauska@inbox.lv

