
Dobeles Jauniešu māja
Jauniešu māja ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku pēc skolas vai gaidot
autobusu, spēlēt dažādas galda spēles, satikties ar draugiem, iesaistīties
aktivitātēs un satikt citus jauniešus. Jauniešu mājā ir virtuve un iespēja
pagatavot tēju, ir Klusuma telpa – vieta, kur pavadīt laiku vienatnē un
pārdomās vai kopā ar kādu netraucēti parunāties un iedzert tēju.
Jaunatnes darbinieki katru mēnesi piedāvā pasākumus: radošās
darbnīcas, filmu pēcpusdienas, galda spēļu turnīrus, u.c.. 

Darba laiks: darba dienās 13:00 – 19:00; pasākumu laikā un pēc
vienošanās.
Adrese: Brīvības iela 27 (2.stāvs), Dobele, Dobeles novads
Aktualitātes un izmaiņas: Instagram: @dobeles_jauniesudome, fb:
www.facebook.com/DobelesJD

Kontakinformācija:
Direktores vietniece un jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane:
63720282, 20221685, epasts: inita.neimane@dobele.lv
Centra direktore Līga Liepiņa: 63781055 , 25495675, e-pasts:
liga.liepina@dobele.lv
Psiholoģe Svetlana Paramonova 28356086

Brīvā laika iespējas bērniem
un jauniešiem



Auces jauniešu māja “Pilnīgs kosmoss”
Auces Jauniešu Māja “Pilnīgs kosmoss” ir droša un radoša telpa, kur
satikties un dalīties piedzīvojumos. Tā saista kopā svešiniekus, tiem
kļūstot par draugiem. Darbības mērķis ir iedvesmot jauniešus, jo viņi
spēj ietekmēt līdzcilvēkus un pasauli, lai dzīvotu aizraujoši; dot
jauniešiem brīvību, mieru un mērķtiecību, īstenojot savus sapņus; rīkot
jēgpilnus pasākumus jauniešiem – filmu un spēļu vakari, ekspedīcijas,
pieredzes apmaiņas, talkas, nometnes, meistarklases, semināri,
orientēšanās, ballītes, jaukas sadraudzības, debates, improvizācijas
teātrus u.c. 

Darba laiks: darba dienās no plkst. 16:00 – 20:00; pasākumu laikā un
pēc vienošanās.
Adrese: Raiņa ielā 12 (2. stāvs), Auce, Dobeles novads.
Aktualitātes un izmaiņas: Fb: www.facebook.com/jm.pilnigskosmoss ,
Instagram: @jm_pilnigskosmoss

Kontaktinformācija:
jaunatnes darbinieces Vija Kurpniece 26472306, Estere Ozoliņa
27886576

http://www.facebook.com/jm.pilnigskosmoss


Дозвiлля для дiтей i молодi

Добельський будинок молоді
Молодіжний гуртожиток – це місце, де можна провести вільний час
після школи або в очікуванні автобуса, пограти в різні настільні ігри,
зустрітися з друзями, взяти участь у діяльності та познайомитися з
іншими молодими людьми. У будинку молоді є кухня та можливість
заварити чай, є Кімната тиші – місце, де можна провести час на
самоті та медитувати чи розмовляти та пити чай з кимось. Молодіжні
працівники щомісяця пропонують заходи: творчі майстер-класи,
кінопо обіді, турніри з настільних ігор тощо.

Графік роботи: будні 13:00 - 19:00; під час і за домовленістю.
Адреса: вулиця Брівібас, 27 (2 поверх), Добеле, район Добеле
Новини та зміни: Instagram: @dobeles_jauniesudome, fb:
www.facebook.com/DobelesJD

Контактна інформація:
Заступник директора та спеціаліст з питань молоді Ініта Неймане:
63720282, 20221685, e-mail: inita.neimane@dobele.lv
Директор Центру Līga Liepiņa: 63781055, 25495675, e-mail:
liga.liepina@dobele.lv
психолог Світлана Парамонова 28356086



Auce молодіжний будинок "Complete space"
Auce Youth House «Complete Space» — це безпечний та
креативний простір для зустрічей та обміну пригодами. Це
об’єднує незнайомців як друзів. Мета заходу – надихнути молодь,
адже вона може впливати на своїх однолітків і на світ, щоб вони
жили захоплююче; дати молоді свободу, спокій і рішучість
реалізовувати свої мрії; організовувати змістовні заходи для
молоді – кіно- та ігрові вечори, експедиції, обмін досвідом,
прибирання, табори, майстер-класи, семінари, орієнтування,
вечірки, приємні спілкування, диспути, імпровізаційні театри тощо.

Графік роботи: по робочих днях з 16:00 - 20:00; під час і за
домовленістю.
Адреса: Райна, 12 (2 поверх), Аусе, район Добель.
Новини та зміни: Fb: www.facebook.com/jm.pilnigskosmoss,
Instagram: @jm_pilnigskosmoss

Контактна інформація:
молодіжні працівники Вія Курпнієце 26472306, Естере Озоліня
27886576


