
                 

Datums                         Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

01.12. Vispasaules AIDS dienas konkurss “HIV 

nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!” – 9.klašu 

skolēniem 

V.Rudņeva Daugavpils Centra 

vidusskolā  

plkst.15.00 

01.12. Konkurss “Ziemassvētku sapnis” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Jokste 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  “Smaids” 

plkst. 16.30 

04.12. 

 

 

 

“Caur radošumu un meistarību uz bērna 

attīstību” – nodarbība “Mazais florists” (kopīga 

projekta ar DC vsk. ietvaros)- “Eglīte dāvanā” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

Meistarklase 

M.Bojarova 

 

Daugavpils Centra 

vidusskolā 

plkst.12:30     

107.kab. 

04.12. Floristikas seminārs “Dabas materiālu kompozīciju 

veidošana” 

O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

plkst.16.00 

05.12 Zīmējumu konkurss “Santa Lūcija” ” bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

“Žēlsirdība”  

plkst.14.30 

05.12. 

 

Piedalīšanās pasākumā „Gada brīvprātīgais 2017”. 

Sabiedriskās organizācijas „Kultūras klubs” 

brīvprātīgās O.Soboļevskas apsveikšana 

V.Rudņeva Artilērijas pagrabos 

plkst. 18:00 

06.12. Konkurss “Ekonomiskā spēle” – sākumskolas 

un pamatskolas skolēniem 

L.Smikova Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

plkst.12.00 -  

(3.klašu komanda) 

plkst.14.00 –  

(8.klašu komanda) 

06.12.-

09.12. 

Radošo darbnīcu cikls „Izrotāsim egli paši!” bērnu 

kluba „Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

N.Stankeviča 

Ņ.Ņeginska 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Križi”  

plkst.16.30 

 

07.12. Elektronikas novirziena interešu izglītības 

pulciņu pasākums Elektronikas diena 2017” 

J.Konovalos 

A.Labute 

“Rīgas tehniskā 

koledža”- Braslas ielā 

16, plkst.9.30 – 16.00 

07.12. Darbnīca “Ziemassvētku dāvanas” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Solovjeva 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  “Smaids” 

 plkst. 16.30 



07.12. Izbraukuma seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas darba jomā uz Krāslavas valsts 

ģimnāziju 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

Izbraukšana no BJC 

“Jaunība” plkst.9.10. 

07.12. Seminārs zēnu koru diriģentiem. J.Vucēna 

L.Bagatirjova 

Rīga, Jāzepa Mediņa 

Rīgas 1.mūzikas skolā, 

Kronvalda bulvārī 8 

08.12. Zīmējumu konkurss “Ziemassvētki” bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Grīva” 

Plkst.14.00 

no 

08.12. 

„Jaungada ŠAHA turnīrs ar kluba ciemiņiem bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

J.Jemeljanovs Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Fortūna”  

Plkst.15:00 

 

12.12. Meistarklase „Transporta modelēšana” bērnu 

kluba “Sudraba avoti” audzēkņiem 

J.Konovalovs Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

„Sudraba avoti” 

plkst. 14.30 

13.12. Pieredzes apmaiņa, Š.Amonašvili Humānās 

pedagoģijas ideju  īstenošana.” "Ģimenes gaisma"- 

tikšanās ar studentiem (“Veselības pedagoģija”- 

DU 3.kurss, programma „Fizioterapija”) 

V.Rudņeva Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  “Fortūna” 

9:45-11:20 

11:35-13:20 

13.12. Jauno klašu audzinātāju klubiņa 2.nodarbība 

“Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā” 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

Daugavpils 

9.vidusskolā 

plkst.15.00-17.00 

(grupa 

nokomplektēta) 

13.12. “Lūcijas svētki ”6.klašu skolniecēm L.Smikova Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

plkst.15.30 

14.12. Pieredzes apmaiņas pasākums bērnu klubu 

“Žēlsirdība” un “Križi”. Radošā darbnīca 

“Ziemassvētku enģelīši” 

A.Mamajeva 

O. Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

“Žēlsirdība”  

plkst.14.30 

14.12. Administrācijas sēde A.Jansone 

A.Labute 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

Pumpura ielā 17, 

plkst.11.00 

15.12.  Labdarības akcija  ‘’Palīdzēsim  dzīvnieku  

patversmei ” bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Daugavpils dzīvnieku 

patversme  

 plkst.12.30 

 

15.12.  

 

“Caur radošumu un meistarību uz bērna attīstību” – 

nodarbība “Mazais florists” (kopīga projekta ar DC 

vsk. ietvaros) „Ziemassvētku motīvi” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva  

V. Baghumyan 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Fortūna” 

plkst.12:30 

 



15.12. Ziemassvētku floristikas konkurss O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

plkst.16.00 

15.12. Telpu orientēšanās sacensības BJC “Jaunība”  

balvu izcīņa  orientēšanās pulciņa audzēkņiem 

N.Grigorjevs Daugavpils 6. 

vidusskola 

plkst.16.00 

16.12. Koka apgleznošanas meistarklase bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un viņu vecākiem 

O.Soboļevska Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

„Fortūna”  

plkst. 12:00 

 

18.12. Radošā darbnīca “Ziemassvētku dāvanas” bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bajarova 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs “Grīva” 

Plkst. 14.00 

18.12. BJC “Jaunība”radošo kolektīvu Jaunā gada 

ieskaņu muzikāls uzvedums “Ziemassvētki 

Dubrovina parkā” - ģenerālmēģinājums 

L.Smikova Daugavpils 

Universitātes aktu 

zālē Parādes ielā 1, -

ģenerālmēģinājums 

plkst.16.00 

19.12. BJC “Jaunība”radošo kolektīvu Jaunā gada ieskaņu 

muzikāls uzvedums “Ziemassvētki Dubrovina 

parkā”  

L.Smikova Daugavpils 

Universitātes aktu zālē 

Parādes ielā 1, 

plkst.10.00,14.00,17.00 

20.12 Domes eglīte L.Smikova Latviešu kultūras 

centrs, 

plkst.14.00 

20.12. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca 

“Ziemassvētku origami” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs  

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs “Grīva”  

Plkst. 14.00 

 

20.12. 

Izzinošā stunda „Padarīsim mūsu pilsētu 

tīrāku!” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

  

Projekts 

“Service 

learning 5” 

(nr.2014-3-

LV02-

KA105-

000547) 

   

V. Baghumyan, 

Shannara 

Schumann 

(Vācija) 

V.Rudņeva 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

“Fortūna” 

plkst. 16.30 

20.12. BJC “Jaunība” radošo kolektīvu Jaunā gada ieskaņu 

muzikāls uzvedums “Ziemassvētki Dubrovina 

parkā 

L.Smikova DU,17.00 

20.12. Konkurss “Lidojums uz Ziemassvētku planētu” 

bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

“Smaids”   plkst. 

15.30 

http://www.vienibasnams.lv/lv/Latviesu_kulturas_centrs1/
http://www.vienibasnams.lv/lv/Latviesu_kulturas_centrs1/


21.12. “Ziemassvētku koledoskops” – klubā “Grīva” 

audzēlņu svētki 

V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs “Grīva” 

Plkst. 14.00 

21.12. Atklātņu izgatavošana „Ziemassvētku fantāzija” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

M. Mamajeva 

L. Baļe 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

“Žēlsirdība”  

plkst.14.30 

22.12. Bērnu kluba „Križi” audzēkņu „Burvju mākslinieku 

šovs” 

O.Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Križi”  

plkst.16.30 

 

22.12. Radošā darbnīca ar vecākiem „Sagaidām Suņa 

gadu”, 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem un viņu 

vecākiem  

A.Labute 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

„Fortūna” 

plkst. 16:30 

 

22.12 – 

23.12 

Starptautiskā mūsdienu deju sacensības BIZON 

2017 

Ž. Trojāne – 

Sergejeva 

J. Grizāne 

Dance school BIZON 

Minskā,  Baltkrievija 

23.12. „Svētku pasaka” - radošā   darbnīca bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

„Fortūna”  

plkst. 16:30 

24.12 Ziemassvētku vakars  
...tik balts un kluss... 
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakārs 
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu, 
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars. 

 

 

 

 

 

 

 

25.12 Pirmie Ziemassvētki 

26.12 Otrie Ziemassvētki 

27.12. Labdarības akcija “Ciemos pie pasakas” DPSP Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

plkst.11.00 - Bērni no 

BJC „Jaunība” kluba 

”Žēlsirdība”,  

plkst.15.00 -  Bērni no 

BN ”Priedīte” 

27.12 -

28.12. 

„ Ziemassvētku brīnumainais kvests” 

(DPSP sporta spēle) 

DPSP Subates pagasts, 

„Saliņas”  

plkst. 17.00 

28.12. Pasākums “Zvaigžņu lietus” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 



bērnu klubs  

“Smaids”   plkst. 

12.00 

28.12. „Ziemassvētku kaleidoskops” - 

 „Iededz zvaigzni”- pasākums bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

LSKJ 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Fortūna” 

12:00 

28.12. BJC “Jaunība” arodbiedrības Jauna gada eglīte. A.Labute Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā 

“Jaunība”plkst.17.00 

29.12. Atpūtas vakars „Sniega ballīte” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

A. Vasiljevs 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, bērnu 

klubs  „Križi”  

plkst.15.00 

 

 


