
  

 

 

Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie pasākumi 

2017.gada janvārī 

Datums Pasākums Atbildīgais Vieta 

 

Līdz 

02.01. 

Bērnu kluba "Fortūna" mājaslapas izveide un 

aktualizēšana sociālajā tīklā "Facebook" 

 
 

Projekts “Service 

learning 5” 

(nr.2014-3-LV02-

KA105-000547) 

A.Petrosjan 

V.Rudņeva 

 

Bērnu klubā „Fortūna”  

 

03.01. Sacensības pužļu salikšanā bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst. 16.00 

04.01.- 

20.01. 

 „Pilsēta svētku tērpā”  - kolāžas un video 

materiāla veidošana bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņi 

V.Rudņeva 

A.Petrosjan 

 

Daugavpils pilsētas laukums 

un ielas  plkst.13:30 

04.01. „Vēlies kļūt stiprs?” tikšanās ar 

V.Koževņikovu Smagatlētikas sekcijā bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva 

V.Koževnikovs 

 

Smagatlētikas centrs 

plkst. 14:30 

04.01. Bērnu kluba “Križi” teātra izrāde 

“Ziemassvētku pasaka” pirmsskolas iestādes 

Nr.22 audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst.15.30 

05.01. Seminārs Daugavpils pilsētas skolu direktoru 

vietniekiem audzināšanas darba jomā  

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība”  

plkst.15.00 

09.01. Veidošana – radoša darbnīca Ziemas mozaika 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

10.01. Zīmējumu konkurss „Jauns sākums” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks 

 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.12:00 



 

10.01. Galda tenisa turnīrs bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem 

A.Uzols Bērnu klubs „Križi” 

plkst.17:00 

10.01. Atpūtas pasākums “Vecā Jaunā gada 

tradīcijas” bērnu kluba „Mezgls” audzēkniem 

N. Skarbinīka 

I. Boļšakova 

A.Terehova 

Bērnu klubs “Mezgls”  

plkst. 16.00 

11.01. Daugavpils pilsētas skolu bibliotekāru 

seminārs 

T.Smirnova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrā “Jaunība” 

plkst.14:30 

11.01. 

pārcelts 

uz 

27.01. 

Atklātā teātra stunda “Aktieris un priekšmets” V.Jansons Varšavas ielā 45 

plkst.17:00 

Pieteikties yanson@inbox.lv- 

līdz 10.janvārim 

12.01. BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu skolotāju MA sēde 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrā “Jaunība” 

plkst.12:00 

12.01.  Sporta svētki “Ziemas stafetes” bērnu kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

 plkst. 15:00 

12.01. Spēle “Kas? Kur? Kad?” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs “Smaids” 

plkst. 15.30 

13.01. Atpūtas pasākums „Jaungada eglīte” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Ruģeļu mežs 

plkst.16:00 

13.01.-

15.01. 

XII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls 

“Sudraba zvani” 

J.Vucēna Latviešu Kultūras centrā 

13.01. Atpūtas pasākums „Esi sveicināts Vecais 

Jaunais gads”   bērnu kluba “Sudraba avoti” 

audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova Bērnu klubā „Sudraba avoti” 

plkst. 16:00 

14.01. “Kultūras klubs”- radošās aktivitātes 

„Iepazīstam un darām”  - „Esi sveicināts 

Vecais Jaunais gads”  bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

V.Rudņeva 

O.Soboļevska 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.12:00 

 

14.01.-

15.01. 

Orientēšanās ziemas sacensības „OK Polva 

čempionāts” 

 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Kitsemäed, Igaunija 

17.01. Jaunā gada koncerts (latviešu valodā)  L.Smikova Daugavpils Kultūras pilī 

plkst.14.00 

 

17.01. 

Zīmējumu konkurss „ Es dzīvoju pie jūras” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

 

A.Mamajeva 

L. Baļe 

Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst. 14.00 

17.01.-

24.01. 

Novusa turnīrs bērnu kluba “Mezgls” 

audzēkņiem 

N. Grigorjeva Bērnu klubs “Mezgls”  

plkst. 14.00 

18.01. Daugavpils pilsētas skolu 5.klašu skolēniem 

spēle- konkurss “Rotaļu un rotaļlietu svētki” 

J.Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrā “Jaunība”  

plkst. 15.00 

Pieteikties konkursam līdz 

11.janvārim. 

Jeļena Veļičko 26851961 

mailto:yanson@inbox.lv-


18.01. Daugavpils pilsētas skolu skolēnu pašpārvalžu 

erudīcijas konkurss “Aso prātu cīņa” 

DPSP Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība”  

plkst.16:00 

19.01. Pieredzes apmaiņas seminārs ( Krāslavas BJC  

tikšanās ar BJC “Jaunība “ pulc.skolotājiem) 

Krāslavas BJC 

direktore Rita 

Vekšina 

Raiņa 25, Krāslava 

Krāslavas valsts ģimnāzija 

19.01. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca 

“Automobiļu transports” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs  

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14:00 

19.01. Spēle “Brīnumu lauks” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubā “Smaids” 

plkst. 15.30 

19.01. Daugavpils pilsētas skolu Mūzikas skolotāju 

MK seminārs 

J.Vucēna, 

A.Zarāne 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 

plkst.14:30 

20.01. Intelektuālā spēle „Par grāmatu un bibliotēku” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst.17:00 

21.01.-

22.01. 

Orientēšanās ziemas sacensības  

„SKI-O WEEKEND” 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Nelijärve, Igaunija 

23.01. Radošā darbnīca „Mani mīļākie dzīvnieki” 

bērnu kluba „Žēlsirdība audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O.Iļjaševica 

Bērnu klubs „Žēlsirdība” 

plkst. 15:00 

23.01. Radošā darbnīca „Mana rotaļlieta” bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubs “Mezgls”  

plkst. 15:00 

24.01. Tenisa turnīrs bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem  V. Viļums Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14:00 

24.01. Erudītu konkurss „Mākslas pasaule” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst. 16:00 

27.01.  BJC “Jaunība” bērnu kluba “Žēlsirdība” 

tehniskās modelēšanas pulciņa audzēkņu darbu 

izstāde  

J.Konovalovs 

A.Mamajeva 

 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 15:00 

27.01. Radošā darbnīca ”Izkrāso pats” bērnu kluba 

“Križi” mazākajamiem audzēkņiem  

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst.16:00 

28.01.-

29.01. 

Orientēšanās ziemas sacensības „Madonas 

kauss-2017” 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Lubeja, Madonas novads 

30.01. BJC “Jaunība” bērnu kluba “Grīva” pulciņu 

audzēkņu darbu izstāde “Dabas brīnumi”  

V. Viļums 

M. Bojarova 

J. Konovalovs 

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14:00 

30.01. Dambretes turnīrs bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

N.Grigorjeva 

Bērnu klubā “Smaids” 

plkst. 15:30 

31.01. Daugavpils pilsētas skolu skolēnu sporta 

pasākums “Esi vesels” 

L.Smikova Volejbola skola 

13.00 – sākumskola 

15.00 – pamatskola 

17..00 – vidusskola 

Pieteikties konkursam līdz 

23.janvārim.  

Ludmila Smikova 26525360, 

Jeļena Veļičko 26851961 

 

 

 


