
 Informācija par Centra plānoto darbību 2019. gadā 

 

Centra darbības prioritātes 2019.gadā 
1. Bērnu prasmju, spēju attīstīšana un nostiprināšana; 

2. Jebkuru interesantu iniciatīvu atbalstīšana un pozitīvu  attieksmju  veidošana  atbilstoši  

vecumam, interesēm  un vajadzībām; 

3. Sociālo prasmju attīstīšana; 

4. Radīt optimālus apstākļus bērnu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu 

izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam; 

5. Organizatorisko iemaņu attīstīšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plānotie jauninājumi Centra darbībā 2019. gadā 

 Radošās domāšanas attīstīšana, vides uzlabošanā, telpas dizaina elementu radīšanā; 

 Digitālo inovāciju plašāka pielietošana brīvā laika aktivitātēs; 

 Attīstīt  un piedāvāt iespējas pašrealizācijai: 

Sekmēt centra apmeklētāju zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu  

izglītības. 

Pēc iespējas izmantot piedāvātās iespējas, lai piesaistītu nevalstiskās organizācijas centra 

dalībnieku izglītošanās pasākumos; 

 

Nozīmīgākās 2019.gadā plānotās aktivitātes 

Nr.  Aktivitātes nosaukums Aktivitātes apraksts 
Aktivitātes 

īstenošanas laiks  

1. 
„Kā mēs  priecājamies 

ziemā” 

Ziemas meža zīmējums: zīmēšana ar sāls un krītiņu 

palīdzību, ūdenskrāsām. 

Visskaistākais cimds vai zeķe (raksts), krāsojamie 

zīmējumi. 

Konkurss – super sniegavīrs. 

Janvāris 

2. 

 
„Īstais mīlestības 

brīnums” 
 

“Laiks būt stāstniekam” 

Sirsniņu darināšana izmantojot dažādas tehnikas, 

medaļu  darināšana  draugam sirds formā. 
Viktorīna - Ziemas pasakas. 

Februāris 

3. „Pavasaris nāk” 

Ziedu svētki. „Puķes uz palodzes’ – tehnika saburzīts 

zīmējums, kreppapīra ziedi. 

Kolektīva aplikācija „Pavasaris klāt”. 

Saules un zaļās krāsas nedēļa. 

Marts 

4. „Lieldienu gaidās” Smieklu diena „Smieklīgi portreti” - Aprīlis 



 

Jautrā niekošanās. 

Lieldienu ola pašu rokām.  

Lieldienu zaķīši veidoti ar plaukstas palīdzību. 

Dekoratīvais zīmējums „Pasaku putns”. 

5. „Mēs gaidām vasaru” 

„Labākā mamma pasaulē” – Mammu portreti, 

NOVĒRTĒJUMS  

Darbs ar papīru „Zivtiņas akvārijā”. Burbuļkaujas. 

Konkurss origami „Papīra kuģīts” 

Maijs 

Jūnijs 

6. 

 

«Es skolā» 

 

 

 

 

“Ideju karuselis” 

 

Rokdarbi no plastikas, plastilīna, zīlēm, kastaņiem un 

lapām „Rudens ārā”. 

Izstāde „Mūsu skolotāji” (zīmējumu izstāde). 
 

Ideju vākšana un realizācija jaunām spēlēm. 

Augusts 

Septembris 

7. 

 
 

„Rudenīgie brīnumi” 
 

 

 

 

 

“Hellovīnu svētki” 

 

 

 

“Dzimšanas diena 

Namiņam” 

 

Vispasaules dzīvnieku diena- viktorīna par 

dzīvniekiem. „Mans mīļākais dzīvnieks” – zīmējumu 

izstāde. 
Izstāde „Rudens brīnumi”. 
 

Svinam vispasaules mošķu dienu- konfektes un 

šausmas- viss vienā dienā, pāris stundās. 
 

 

 

Svinam sava BLC dzimšanas dienu. 

Oktobris 

8. „ Mana Latvija” 

Viktorīna -  tautas pasakas. 
Latvijas valsts simboli zīmējumu izstāde. 
Medaļas maniem nopelniem – Svētki ne tikai valstij, 

bet arī man. 

 

Novembris 

9. 
„Jaunais gads jau 

pavisam drīz!” 

„Kā es gatavojos Ziemassvētkiem” – veidojam svētku 

dāvaniņas un rotājumus. 

Veidojam eglītes no plastikas - plastiskās mākslas 

konkurss. Makaronu eglītes. Apsveikumi sev un 

ikvienam. 

Decembris 


