
Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie 

pasākumi 

2016.gada decembrī 

Datums Nosaukums Atbildīgais Vieta 

01.12. Latgales novada sporta svētki 

bērniem un jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām 

A.Mamajeva Līvānos, 2.vidusskolā 

plkst.10.00 

01.12. Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” radošo kolektīvu 

vadītāju metodiskā apvienības 

sanāksme 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 20.kab 

plkst.11.00 

01.12. Meistarklase Daugavpils 

medicīnas koledžas bērnu 

aprūpes programmas  

audzēkņiem (specialitāte 

“Aukle”) 

J.Veļičko 

O.Sverčkauska 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 5.kab. 

plkst.11.00 

 

02.12. “Ekonomiskā spēle” L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, aktu zālē 

s/s plkst.12.00 

p./sk plkst.14.00 

vsk. plkst.16.00 

/piedalās komanda 6 cilvēku sastāvā/ 

03.12. “Jaungada egles atklāšana” 

Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejā 

L.Smikova 

O.Sverčkauska 

A.Labute 

N.Skarbinīka 

L.Ugorenko 

Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejā 

plkst.15.30 

03.12. Novusa turnīrs bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva Bērnu klubā “Fortūna” 

plkst. 11.30 

05.12. Jaunā gada ieskaņu koncerta 

ģenerālmēģinājums, skatuves 

noformējums 

L.Smikova Daugavpils Kultūras pilī  

plkst. 9.00- skatuves noformējums  

plkst.16.00 – ģenerālmēģinājums 

05.12 Piedalīšanās pasākumā „Gada 

brīvprātīgais 2016”. 

Sabiedriskās organizācijas 

„Kultūras klubs” brīvprātīgās 

O.Soboļevskas apsveikšana 

V.Rudņeva Pilsētas dome 

plkst. 16:00 

06.12. Jaunā gada ieskaņu koncerti 

“Jaunais gads šokolādes fabrikā” 

L.Smikova Daugavpils Kultūras pilī  

plkst.10.00, 14.00, 16.00 
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06.12. Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” arodbiedrības 

darbinieku bērnu Ziemassvētku 

eglīte 

D.Ozerska 

L.Smikova 

Daugavpils Kultūras pilī 

plkst.16.00 – 17.30 

plkst. 17.30 – bērnu klubā “Mezgls” 

eglīte 

06.12. Dambretes turnīrs bērnu 

kluba”Križi” audzēkņiem 

A.Uzols Bērnu klubā „Križi”  

plkst.17.00. 

06.12. Jaunā gada ieskaņu 

koncerta“Šokolādes fabrikā” 

apmeklēšana ar bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un viņu 

vecākiem 

V.Rudņeva 

J.Jemeljanovs 

A.Petrosjan 

 

KSP 

plkst. 16:00 

07.12. „Jautrie starti – kurš ir 

visātrākais un visveiklākais?” (ar 

DU 1.kursa studentu – karjeras 

konsultants un jaunatnes lietu 

speciālists) bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

V.Koževnikovs 

V.Rudņeva 

 

Bērnu klubā “Fortūna” 

plkst. 14.30-16:00 

07.12 Latgales novada  informatīvais 

jauniešu seminārs 

„Brīvprātīgais darbs” 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 7 kab. 

Plkst.16.00 

07.12. Jaunā gada ieskaņu koncerti 

“Jaunais gads šokolādes fabrikā” 

L.Smikova Daugavpils Kultūras pilī  

plkst.10.00, 14.00, 17.00 

8.12. Direktoru vietnieku pieredzes 

apmaiņas izbraukuma seminārs 

A.Jurģīte 

A.Jansone 

Aglonas vidusskolā  

plkst.10.00  

(izbraucam plkst. 9.00 no Tautas ielas 

7) 

8.12. Elektrotehnikas un elektronikas 

nozares pasākums “Elektronikas 

diena – 2016” 

J.Konovalovs Rīgas Tehniskajā koledžā, Braslas ielā 

16, Rīga 

plkst.10.00 

8.12. Radošā darbnīca 

“Ziemassvētkus gaidot”, bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem  

 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 

09.12. Daugavpils pilsētas TD 

kolektīvu seminārs 

Daugavpils pilsētas 

TD kolektīvu 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 10 kab. 

Plkst.16.30 

09.12. Radošā darbnīca “Ziemassvētku 

enģelīši” bērnu kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

Ņ. Ņeginska 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

 plkst. 14.30 

09.12. Zīmējumu konkurss 

„Ziemassvētku sapnis” bērnu 

kluba „Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Jokste 

Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 15.30 

09.12. Zīmējumu konkurss 

“Ziemassvētki” bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.00 



10.12. Koka apgleznošanas 

meistarklase bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un viņu 

vecākiem 

O.Soboļevska Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 12:00 

 

10.12. Zviedrijas vēstniecībai ir tas gods 

ielūgt Jūs uz Lūcijas dienai 

veltītu koncertu “Santa Lucia”  

Koncertā piedalīsies zviedru 

Vokālais ansamblis no Sv. 

Eiženijas katedrāles Stokholmā, 

diriģents Ulfs Samuelsons, 

soprāns Inese Galante, 

ērģelnieks Aivars Kalējs, jaunie 

talanti 

 Daugavpilī, Svētās Dievmātes Marijas 

baznīcā, A.Pumpura ielā 11a 

plkst.15.30 

10.12. Tehniskās jaunrades diena A.Labute RTU Daugavpils filiālē Smilšu ielā 90,  

reģistrācija no plkst.11.30 

no 

13.12. 

„Jaungada ŠAHA turnīrs bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

J.Jemeļjanovs Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 15:00 

 

13.12. Meistarklase Daugavpils 

medicīnas koledžas bērnu 

aprūpes programmas  

audzēkņiem (specialitāte 

“Aukle”) 

J.Veļičko  

L.Jokste 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 10.kab. 

plkst.11.00 

 

13.12. “Santa Lūcija” noslēguma 

pasākums 6.klašu meitenēm 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” aktu zālē plkst.15.30 

13.12. Zīmējumu konkurss „ Mēs esam 

ceļotāji” bērnu kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem 

L.Baļe Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

 plkst. 14.00 

14.12. Ziemassvētku “Floristikas 

konkurss” – “Egles alternatīva” 

O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” aktu zālē plkst.16.00 

14.12. Radošā darbnīca “Ziemassvētku 

dāvanas” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bajarova 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

14.12. Kolāžu – plakātu konkursa 

“Ziemassvētku fantāzija” 

noslēguma pasākums 

DPSP 

 T.Smirnova 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” aktu zālē plkst.16.00  

(Darbus iesniegt līdz 11.decembrim 

7.kab.) 

14.12. Atklātā teātra stunda “Aktieris un 

priekšmets” 

V.Jansons Varšavas ielā 45 

plkst.16.00 

Pieteikties yanson@inbox.lv 
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15.12. Radošā darbnīca „Ziemassvētku 

dāvanas” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

L.Solovjeva 

T.Suhovilo 

Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 15.30 

15.12. Meistarklase Daugavpils 

medicīnas koledžas bērnu 

aprūpes programmas  

audzēkņiem (specialitāte 

“Aukle”) 

J.Veļičko  

O.Sverčkauska 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 5.kab. 

plkst.11.00 

 

15.12. Radošā darbnīca b/k 

“Ruģeļi”audzēkņiem “Izrotāsim 

mūsu egli” 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 

15.12. Floristikas radošā darbnīca 

„Ziemassvētku dekors” bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

 plkst. 14.30 

15.12. Tehniskā modelēšana. Radošā 

darbnīca “Ziemassvētku 

origami” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs  

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

15.12. Talantu konkurss bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls” 

plkst. 16.00 

16.12. Radošais konkurss 

„Ziemassvētku apsveikums” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

Ņ.Ņeginska Bērnu klubā „Križi”  

plkst.17.00 

17.12. Piedalīšanās sabiedriskās 

organizācijas „Kultūras klubs” 

„Prieka gadatirgū” (bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņi, pedagogi) 

E.Davidčuks 

V.Rudņeva 

A.Petrosjan 

 

Cialkovska 4 

plkst. 11:00-14:00 

19.12. “Nāc līdzās Ziemassvētkos” 

“Balle Operā” – labdarības 

koncerts 

Fonds “Nāc līdzās” 

– piedalās 1.speciālā 

skola, Logopēdiskā 

internātpsk.-

attīstības centrs un 

BJC “Jaunība” 

Latvijas nacionālajā Operā plkst.19.00 

19.12. „Ziemassvētku raksti” – radošā 

darbnīca bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

V.Rudņeva,  

M.Bojarova 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 16:30 

19-

25.12 

Ziemassvētku izstāde  

„Ziemassvētku  gaidot” bērnu 

kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem, 

vecākiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

  

20.12. Radošās 

darbnīcas„Ziemassvētku 

dāvanas” bērnu kluba „Mezgls” 

audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls”  

plkst. 15.00 



20.12. Domes eglīte L.Smikova Latviešu kultūras centrā 

plkst.14.00 

21.12. „Uzsniga sniedziņš balts”, 

radošā   darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst. 16:00-18:00 

 

21.12. “Ziemassvētku koledoskops” – 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

svētki 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

22.12. Labdarības- jaungada koncerts L.Smikova Liepājas 4 

plkst.12.00 

22.12. Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” administrācijas 

Ziemassvētku eglīte 

A.Jansone 

D.Ozerska 

 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”, 

7.kab. 

plkst. 14.00 

23.12. Konkurss „Ziemassvētki klāt” 

bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 14.30 

23.12.  Ziemassvētku pasākums 

„Ziemassvētki nāk!” bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls” 

 plkst.  16.00 

23.12. Intelektuālā spēle „No Jaunā 

gada svinēšanas vēstures” bērnu 

kluba “Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi”  

plkst.17.00. 

24.12. Ziemassvētku vakars Lai svēts miers un klusa mīlestība ir jūsu mājās, 

Lai veseli ir jūsu bērni,  

Lai galdā netrūkst maizes rieciena. 

Lai domās ir labestības zelts, bet rokās dāsnuma sudrabs. 

 Lai gaiši un skaisti ir Jums Ziemassvētki. 

25.12. Pirmie Ziemassvētki 

26.12. Otrie Ziemassvētki 

27.12 Atpūtas pasākums „Jaungada 

pasaka” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā „Smaids”  

plkst. 14.00 

27.12. Radošā darbnīca ar vecākiem 

„Sagaidām Gaiļa gadu”, 

bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

A.Labute 

 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 17:30 

 

27.12. Atpūtas vakars „Ziemassvētku 

gaismas” bērnu kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.17:00 



28.12. Labdarības akcija “Ciemos pie 

pasakas” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

un  BN-patversmes “Priedīte” 

audzēkņiem 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”  

plkst.11.00  

 

plkst.15.00  

28.12. „Mūsu mīļotie Ziemassvētki” 

pasākums bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

LSKJ 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 14:00 

28.-

29.12. 

Daugavpils pilsētas skolēnu 

parlamenta  ziemas  pārgājiens         

“ Ziemassvētku  tikšanās” 

DPSP, T.Smirnova Ilūkstes novads, 

Eglaines pagasts 

29.12. Jaungada pasākums „Ak, eglīte!” 

bērnu kluba “Sudraba avoti” 

audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova 

 

Bērnu klubā „Sudraba avoti”, 

plkst. 15.00 

29.12. Atpūtas vakars „Ziemassvētku 

eglīte” bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubā „Križi”  

plkst.17.00 

29.12. Labdarības akcija „Reiz 

cilvēkam bija draugs” bērnu 

kluba “Ruģeļi” audzēkņi 

A.Skurjate Daugavpils dzīvnieku patversme 

plkst.12:00 

31.12. Vecgada diena Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, 

ikvienam nes debesu gaišumu. 

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 

domām, darbīgām dienām un 

priecīgiem atelpas brīžiem. 

Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 

neatlaidīga griba saprasties, 

paciest un palīdzēt 

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 

Un sapņi būs un darbs, kas 

jāpadara, 

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

 
/K.Apšukrūma/ 

 

 

 


