
 

 

 

Datums Pasākums Atbildīgais Vieta un laiks 

30.11. Telpu orientēšanās sacensības  

 

N.Grigorjevs Daugavpils 6. vidusskola 

plkst.17.00 

03., 10., 

17.12. 

“Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas 

pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

 

Ani Sardarjana  

(Ani Sardaryan) 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.14:30      

 

4.12. 

 

 

 

Treniņš „Padarīsim labus darbus par 

ieradumu” – veltīts Vispasaules Brīvprātīgo 

dienai Daugavpils 17.vsk. 7.klašu skolēniem.  

 

Ani Sardarjana 

 (Ani Sardaryan) 

Daugavpils 17.vsk. 

plkst.14:00      

 

5.12. Daugavpils pilsētas sākumskolas un 

pamatskolas skolēniem konkurss 

“Ekonomiskā spēle”   

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība 

aktu zālē  

plkst.12.00 -  sākumskola 

plkst.14.00 -  pamatskola 

5.12. Interaktīvs konkurss  vidusskolēniem „Atkodē 

un atkod!” 

 

MA A.Jurģīte  Daugavpils 9.vidusskola, 

Plkst.15.00 

Konkursam nepieciešamais 

komandu skaits ir 

nokomplektēts. 

5.12. Piedalīšanās pasākumā „Gada brīvprātīgais 

2018”.  

V.Rudņeva Latviešu Kultūras centrs 

plkst.18:00 

6.12. Pieredzes apmaiņas brauciens direktoru 

vietniekiem audzināšanas jomā uz Utenu 

(Lietuva). Utenas izglītības iestāžu 

apmeklēšana. 

MA A.Jurģīte Izbraukšana plkst.7.45 no BJC 

„Jaunība”.  

Atgriešanās plkst.16.30 

06.12. Zīmējumu konkurss „Mans Ziemassvētku 

sapnis” bērnu kluba „Žēlsirdība ” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

7.12. Zīmējumu konkurss “Ziemassvētku sapnis” 

bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo, 

L.Jokste 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Smaids”, plkst. 

16.30 

7.12. Zīmējumu konkurss “Ziemassvētki” bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.00 

    



7.12. Radošā darbnīca „Ziemassvētku  dāvanas” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

Ņ.Ņeginska 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

07.,14.,2

1.12. 

“Angļu valoda” – individuālās konsultācijas Ani Sardarjana  

(Ani Sardaryan) 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.16:30     

10.-

14.12. 

„Radošās darbnīcas „ Ziemassvētku dāvanas” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-Jansone 

N.Stankeviča 

Ņ.Ņeginska 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst.16.30 

11.12. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku koordinatoru 1.sanāksme 

A. Jansone VISC, Rīga Strūgu ielā 4 

11.12. Treniņš Veselība +!” ar 17.vsk. audzēkņiem  

 

Ani Sardarjana  

(Ani Sardaryan)  

V.Rudņeva 

 

Daugavpils 17.vsk. 

plkst.14:00      

 

11.12. Konkurss: “Ziemassvētku dāvanas” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L. Solovjeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Smaids”, plkst. 

16.30 

12.12. Daugavpils pilsētas skolām “Ziemassvētku 

floristikas konkurss”. Konkursa tēma „Egles 

rota”. 

O. Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

aktu zālē 

plkst.16,00  

12.12. Radošā darbnīca “Ziemassvētku dāvanas” 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bajarova 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

12.12. Pieredzes apmaiņa, Š.Amonašvili Humānās 

pedagoģijas ideju  īstenošana.” “Skaidras 

domas rada brīnumus” - tikšanās ar 

studentiem.  (“Veselības pedagoģija”- DU 

3.kurss, programma  Fizioterapija”) 

V.Rudņeva Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Fortūna” 

plkst.11:00-13:20 

13.12. Daugavpils pilsētas 6.klašu skolniecēm 

“Lūcijas svētki ”  

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība”  

aktu zālē 

plkst. 15.30 

13.12. Radošā darbnīca b/k “Ruģeļi”audzēkņiem 

“Izrotāsim mūsu egli”  

 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.16:00 

14.12. Informatīvais seminārs mūsdienu deju 

kolektīvu koordinatoriem un ielu dejas žanra 

pārstāvjiem/kolektīvu vadītājiem “Ielu dejas 

žanra repertuārs Mūsdienu deju 

lieluzvedumam, gatavojoties XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.”. 

Ž. Trojāne - 

Sergejeva 

VISC, Rīga, Strūgu iela 4, 

plkst.10.00 

14.12. Radošā darbnīca ar vecākiem „Šņukuriņš” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

A.Labute Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.14:30 

 

    



14.12. Mūsdienu deju jomas ielu deju žanra 

kolektīvu vadītājus un pedagogus seminārs 

Ž. Trojāne - 

Sergejeva 

VISC    plkst.10.00 Strūgu ielā 

4, Rīgā. 

15.12.  

  

„Esi brīnums!” – radošā darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.11:30 

15.12. Radošā darbnīca „Ziemassvētku  pasaka” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem un viņu 

vecākiem. 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

17.12. Skatuves noformēšana 

Koncerta ģenerālmēģinājums 

L. Smikova DU, Parādes ielā 1 plkst.9.30 

plkst.16.00 

18.12. Domes eglīte L.Smikova Latviešu Kultūras centrs  

plkst.14.00  

18.12. Jaunā gada koncerts L.Smikova DU Parādes ielā 1, plkst.10.00 

19.12.  Jaunā gada koncerti L. Smikova DU Parādes ielā 1, plkst.10.00 

plkst.14.00 

plkst.17.00 

20.12. Konkurss: “Ziemassvētku zvaigznītes” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Smaids”  

plkst. 15.30 

20.12. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca 

“Ziemassvētku origami” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs  

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

20.12. Meistarklase „Ziemassvētku rotaļlieta” bērnu 

kluba “Sudraba avoti” audzēkņiem 

A.Skrobova Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 15.30 

21.12. “Talantu konkurss” bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem  

O. Taļmane-Jansone Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst.16.30 

21.12. “Ziemassvētku koledoskops” – klubā “Grīva” 

audzēk+ņu svētki 

V. Viļums Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst. 14.00 

21.12. Meistarklase „Ziemassvētku  piparkūkas” 

kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O.Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.30 

21.12. Pilsētas Šaha uzdevumu turnīrs Latvijas 100-

gadei.  Visiem interesentiem vecumā līdz 15 

gadiem. 

J.Jemeljanovs Kandavas ielā 19, Daugavpils, 

"SIA "MAGISTRS" 

plkst.14:00  

Pieteikumu dalībai turnīrā sūtīt 

elektroniski līdz 10.12.18. uz 

valentina-caika@mail.ru  

(jānorād vārds, uzvārds, 

vecums un skola).     



24.12. Patiesā Ziemassvētku būtība slēpjas sirds siltumā un brīnumos! Lai viss svētku satraukums 

izzūd un tiek aizvietots tieši ar to. Priecīgus svētkus!   
 

27.12. Labdarības akcija „Reiz cilvēkam bija 

draugs” bērnu kluba “Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils dzīvnieku 

patversme 

plkst.12:00 

27.12. Labdarības akcija „Ciemos pie pasakas” DPSP 

T.Smirnova 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” 7.kab. 

27.-28. 

12. 

DPSP ziemas pārgājiens „Ziemassvētku 

brīnumainais kvests” 
DPSP 

T.Smirnova 

Eglaines pagasts, „Saliņas” 

28.12. Atpūtas pasākums „Jaungada japandrancis” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 
A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Ruģeļi” 

plkst.13.00 

28.12. Pasākums: “Eglīte ciemos sauc” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 
T. Suhovilo Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

“Smaids”,  

plkst. 13.00 

28.12. Ziemassvētku pasākums „ Gaidot ciemos 

Salaveci” bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 
O.Taļmane-Jansone 

A.Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Križi” 

plkst.13.00 

29.12. „Ziemassvētku kaleidoskops” -  pasākums 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

LSKJ 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Fortūna” 

plkst.12:00 

30.12. Jaungada skrējiens A.Smoļakova Vienības laukums 

plkst.12.00 

31.12. 

 

 

Būs 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/ 

                Laimīgu Jauno 2019.gadu! 

 

 


