
 

BJC “JAUNĪBA” PIEDĀVĀTIE PASĀKUMI   

NOVEMBRĪ  

Datums                     Pasākums 

 

Atbildīgais Vieta un laiks 

15.10.-19.11. EVS projekta (Eiropas brīvprātīgais darbs)  

dalībnieces Shannara Schumann fotoizstāde 

"Latvija - no pagātnes līdz tagadnei". 

 

Ani Sardarjan  

 

Jevgēnija 

Muštavinska  

 

Kalkūnes pagasta 

bibliotēkā  

01.11.-20.11. Bērnu kluba “Fortūna” audzēkņu, vecāku un 

pedagogu fotoizstāde “ Mirklis no novada dzīves ” 

 

V.Rudņeva 

Ani Sardarjan  

 

BJC “Jaunība” 

1.stāvā 

1.11. Pieredzes apmaiņas semināra pilsētas izglītības 

iestāžu klašu audzinātājiem „ Manas dzimtās 

zemes stūrītis”  

 

Daugavpils 

15.vidusskola 

Daugavpils 15.vidusskola 

plkst. 15.00.  

Pieteikšanās līdz 

25.oktobrim  pa e-pastu 

natali15lv@inbox.lv 

 

1.11. BJC “Jaunība” vizuāli un vizuālās plastiskas 

mākslas pulciņu skolotājiem MA sēde 

J.Veļičko Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība”  

plkst. 12.00 

2.11. Zīmējumu konkurss veltīts Latvijas simtgadei 

“Mana Latvija” bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Jokste 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Smaids” plkst. 16.30 

03.11. Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības 

iesācējiem “Motormuzeja kauss” 

D.Ferbers Rīgā 

03.11. Ekskursija vai neklātienes ceļojums pa pilsētu 

„Vēstures taciņa” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem un viņu vecākiem 

V.Rudņeva Plkst. 11:30 

https://www.facebook.com/evgenija.mustavinska?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARCW6SIi5hgjTe8VbuTfaARosO8StG3iHVMPrY6hYYvuseCkWiJ1DIkR-0Rb-mCunArwum8EEplHNO5T&hc_ref=ARS9jPSejEIEPvjxJ_dQtx4gQtAIU9MvbepYWT-ukSOGF8al92dqtPv5DV0fMTpG3B4
mailto:natali15lv@inbox.lv


3.11. Starptautiskais deju kokurs    

GRAND PRIX  RĪGA  2018  
T.Šušunova Rīgā,  

VEF Cultur Palace 

7.11. Spēle – konkurss pamatskolas skolēniem “Ceļā uz 

pilsonību” 

L. Smikova 

 

Daugavpils 

Novadpētniecības un 

mākslas muzejā, 

plkst.15.30 

7.11. Radošā darbnīca “Rudens lapa” bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

V.Viļums 

M.Bojarova 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Grīva” plkst. 14.00 

7.11. Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensības pilsētas 

skolēniem 

A.Smoļakova 

 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Sudraba avoti”, 

jaunākā grupa 

plkst.14.00, 

vecākā grupa plkst.14.30 

07.11. Radoša, interaktīvā darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem- “Cik ir 100?”  

 

E.Davidčuks Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Fortūna” plkst.16.30 

 

8.11. Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas 

darba jomā par iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 

plānošanu 2.semestrim. 

 

 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrā 

„Jaunība” ,plkst.15.00 

8.11. Radošā darbnīca  “Latvijas simboli” bērnu kluba 

Žēlsirdība” audzēkņiem. 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

“Žēlsirdība” plkst.14.00 

8.11. Atklātnes konkurss “Latvijai simts gadi” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Solovjova 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Smaids” plkst. 16.00 

9.11. Sacensības „Lāčplēša piedzīvojumi” bērnu kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

J.Konovalovs 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

“Žēlsirdība” plkst.14.00 

09.11. „Lačplēša spēles” – spēka, prāta un veiklības 

sacensības kluba „Križi” puišiem 

O.Taļmane-

Jansone, 

A.Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Križi” plkst.16.00 



9.11. Veltīts Lāčplēša dienai spēle – konkurss „Divi 

kuģi” 

bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16.00 

9.11. Skolu koru un tautas deju kolektīvu 

ģenerālmēģinājums 

J.Vucēna 

N.Krivoguza 

A.Jurģīte 

Latviešu Kultūras centrā 

no plkst.11.00 līdz 14.00 

9.11. Skolu tautas deju kolektīvu vadītāju informatīvais 

seminārs  

MA vadītāja 

N.Krivoguza 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Tautas ielā 7 

 plkst.16.00, 10.kab. 

No 09.11. Turnīrs “100 šaha gājieni” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

J.Jemeļjanovs Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

Pulciņa “Šahs” 

nodarbībās 

10.11. Teātris – eposs „100 priekšlikumi” teatrāls 

pasākums bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem ar 

12.vsk. folkloras kopas audzēkni Līgu Laimdotu 

Kļaviņu 

O.Soboļevska

-“Kultūras 

klubs” 

V.Rudņeva 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 12:00 

 

11.11. Būt latvietim un stāvēt malā 

To Tēvuzeme neatļauj. 

Joprojām atbildības nastu 

Šis laiks uz katra pleciem krauj. 

                                                         /K. Apškrūma/ 

Sirsnīgi sveicam Lāčplēša dienā! 

12.11. „Latvija – 100” – radošs tematiskais pasākums 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

V.Rudņeva  

M.Bojarova 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.16:00 

12.11. Zīmējumu konkurss „Latvijai 100” bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

E.Davidčuks 

A.Skurjate 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16.00 

12.11. Fotostudijas “Skatiens” audzēkņu darbu 

fotoizstāde “Mēs esam Latvija” 

Tatjana Šutova Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība” logos 

13.11. Svinīgais koncerts veltīts Latvijas dzimšanas 

dienai “Teiksma par Latviju” 

A.Jurģīte 

J.Vucēna 

N.Krivoguza 

LKC plkst.15.00 

( ar ielūgumiem) 



13.11. Kolāžu konkurss „Latvijai 100” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs „Jaunība” Bērnu 

klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 16.00 

14.11. Spēle Daugavpils pilsētas 4.klašu skolēniem 

“Latvija manā sirdī” 

DPSP 

T.Smirnova 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs „Jaunība” 

plkst.13.00 

15.11. “Elektronikas diena 2018” J.Konovalovs Rīgā, RTU (pieteikties 

līdz 5.novembrim) 

15.11. Spēle “Ceļojums pa Latvijas pilsētām” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs „Jaunība” Bērnu 

klubs “Smaids” 

plkst.15.30 

15.11. Konkurss-viktorīna „Latvija – manas mājas” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

L. Baļe 

O.Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.30 

15.11. BJC “Jaunība” vizuāli un vizuālās plastiskas 

mākslas pulciņu audzēkņu un skolotāju labdarības 

akcija “Mana dāvana Latvijai” 

Jeļena Veļičko VSAC “Latgale” filiāle 

“Kalkūni” 

16.11. Spēle „Mana Latvija” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

A.Labute 

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.14:30 

16.11. Spēle-viktorīna „ Latvijai – 100”  bērnu kluba 

„Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Križi”  

plkst.17.00 

16.11. Konkurss “Mana Latvija” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā  “Grīva” 

plkst. 14.00 

16.11. Svinīgais pasākums “Latvijai 100” BJC “Jaunība” 

audzēkņiem 

L.Smikova 

O.Sverčkauska 

J.Veļičko 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

plkst.15.30, aktu zālē 

17.11. Multimediālā deju lielizrāde “Abas Malas” Ž. Trojāne 
I.Timšāne 

J.Grizāne 

T.Šušunova 

“Arēnā Rīga” 



17.11. Orientēšanās sacensības “Uz divu sezonu robežas 

– 2018” 

N.Grigorjevs 

 

Jēkabpils,  

plkst.9.30 

17.11. Orientēšanās sacensības “Brīvības rogainings” A.Smoļakova Kandava, plkst.7.00 

18.11. 

 

  
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 

                                                        /Jānis Jaunsudrabiņš/ 

18.11. Latvijas Valsts himnas dziedāšana J.Vucēna 

 

Vienības laukums 

21.11. Spēle – konkurss BJC “Jaunība” audzēkņiem 

“Ceļā uz pilsonību” 

L. Smikova 

 

Daugavpils 

Novadpētniecības un 

mākslas muzejā, plkst.15.30 

21.11. “Latvija ir...” – radošā darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un viņu vecākiem 

E.Davidčuks  

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.17.00 

21.11. Dzejas vakars “ Latvija dzejā” DPSP 

T. Smirnova 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” plkst.17.00 

21.11.-20.12. EVS  projekta dalībnieces Shannara Schumann 

fotoizstāde "Latvija - no pagātnes līdz 

tagadnei". 

 

V.Rudņeva 

Ani Sardarjan  

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

1.stāvā 

22.11. Viktorīna “Latvijas sirdī” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Smaids” plkst. 15.30 

22.11. Radošā darbnīca “Es dzīvoju Latvijā” bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V.Viļums 

J. Konovalovs 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Grīva” 

plkst. 14.00 

23.11. Spēle – konkurss vidusskolas skolēniem 

“Ceļojums pa Latgali” 

L.Smikova 

 

Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” plkst.15.30 

23.11. Bērnu kluba „Križi” novusa turnīrs ” bērnu 

kluba „Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone, 

A.Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Križi”  plkst.15.30 

24.11.  

   

 

„Dažādu tautu tradīcijas” ar brīvprātīgajiem 

“Pateicības diena” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

 

Ani Sardarjan  

V.Rudņeva 

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst. 12.00 



25.11. Starptautiskais deju kokurs    

GRAND PRIX 2018  
Ž.Trojāne 

I. Poga 

Jūrmala, Latvija 

27.11. Fotoizstāde “Mūsu pilsēta Daugavpils” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem  

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu centrs 

„Jaunība” Bērnu klubs 

“Smaids” plkst. 15.00 

27.11. Treniņš “Veselība +!” ar 17.vsk. audzēkņiem  

 

Ani Sardarjan 

 V.Rudņeva 

 

Daugavpils 17.vsk. 

plkst. 14:00 

28.11. Floristikas seminārs “Egles rota” pilsētas 

skolotājiem un floristikas pulciņu vadītājiem 

O.Sverčkauska 

 

BJC “Jaunība”,    kab. Nr.5.   

plkst. 16.00                          

Pieteikties līdz 23.11. 

e-pastts 

olgasverckauska@inbox.lv 

vai t. 65437370 

28.11. “Sacensības pužļu salikšanā” ” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

O. Iļjaševiča Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

 plkst.14.30 

28.11. Mūzikas skolotāju un koru vadītāju pieredzes 

apmaiņas brauciens             

J.Vucēna Rīgas Rīnužu vidusskola 

(informācija tiks nosūtīta pa 

skolām) 

28.11. “Veselība +!” – tematiskā nodarbība “Kustīgs 

un vesels” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

Vada DU 3.kursa studenti    

V.Rudņeva 

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubā „Fortūna” 

plkst.17.00-17.45 

28.11. Jauniešu seminārs “Jauno līderu aktivitātes” DPSP 

T.Smirnova 

 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” plkst.16.30 

30.11. Spēle – konkurss “Konfekšu papīriņa diena” 

bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16.00 

 

mailto:olgasverckauska@inbox.lv

