
Daugavpils BJC „Jaunība” piedāvātie pasākumi  

februārī  

 

  

  

   

Datums        Pasākums     Atbildīgais               Vieta 

01.02.-

18.02. 

45.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa 

„LIDICE 2017” Latvijas kārtas laureātu darbu 

izstāde “Ceļojums” 

A.Raudzepa Rīgas Dome 

02.02. Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas darba jomā 

O. Borisovs Daugavpils Logopēdiskajā 

internātpsk.-attīstības centrā 

plkst.14.30 

02.-

04.02. 

Piedalīšanās Krievijas humānās pedagoģijas 

lasījumos  “Iemīliet nākotni – izaugs spārni!” 

Ieinteresētajiem pedagogiem. 

V.Rudņeva 

 

Maskavā 

03.02. Bērnu kluba audzēkņiem spēle „Minēsim vārdu 

mīklas” 

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst. 17.00 

03.02. Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskais Festivāls Ļ.Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Ērgļi  

04.02. Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības 

iesācējiem “Motormuzeja kauss” 

D.Ferbers Rīgas motormuzejā 

04.02. Mūsdienu deju konkurss “Dance Parade - Rēzekne 

2017” 

Ž. Trojāne - 

Sergejeva 

Rēzeknē 

07.02. „Manas sirsniņas ”- radoša darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

A.Labute 

V.Rudņeva 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.17:30 

07.02. 

-13.02. 

Pasaules veterānu ziemas orientēšanās čempionāts 

2017 

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Imatra, Somija 

08.02. Daugavpils skolu 1.klašu skolēniem spēle 

“Zināšanu karalienes balle” 

L.Smikova Bērnu un jauniešu 

centrs“Jaunība” 

plkst.12.00 

08.02. Radoša darbnīca “Dāvana maniem mīļajiem 

draugiem” bērnu klubā “Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

Ņ.Ņeginska 

Bērnu klubā “Žēlsirdība” 

plkst.14.30 

09.02. Jauniešu konkursa “Dīva 2017” atlases posms DPSP Bērnu un jauniešu 

centrs“Jaunība”, 7 kab. 

plkst.16.00 

09.02. Tehniskās modelēšanas konkurss “Mācies darot” 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

J. Konovalovs 

V. Viļums 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.00 

09.02. Konkurss „Miss klubā „Smaids”” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs „Smaids” 

plkst. 15.30 

10.02. TDK jaundeju konkurss “Mēs un deja” N.Krivoguza Ogre 
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10.02. Valentīndienai veltīts atpūtas pasākums 

 „Dejojam kopā” bērnu kluba “Sudraba avoti” 

audzēkņiem 

L. Tihonovs Bērnu klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 17.00. 

10.02. Spēle „Atrodi apslēpto dārgumu” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubā “Ruģeļi” 

plkst. 16.00 

11.02. „Iepazīstam un darām”- radošās aktivitātes  bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

O.Soboļevska- 

Brīvprātīgā, 

V.Rudņeva 

 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.12:00 

13.02. „Mana Valentīna atklātnīte” –radošā darbnīca   

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

M.Bojarova 

V.Rudņeva 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.16:30 

14.02. Svētku pasākums  10.- 12.klašu jauniešiem 

“Valentīna diena” (1 pāris no skolas) 

DPSP "The Dinaburger", Viestura 

iela 60 

plkst.17.00 

14.02. Atpūtas pasākums „Valentīna diena” bērnu kluba 

“Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst. 17.00. 

14.02. “Valentīna diena ” svētki bērnu kluba "Mezgls”  un 

bērnu  kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva  

N.Skarbinika 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.15:30 

14.02. Spēle – šovs „Septītās sajūtas” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubā “Ruģeļi” 

 plkst. 16.00 

14.02. Pieredzes apmaiņas pasākums veltīts Valentīna 

dienai bērnu kluba „Žēlsirdība” un “Smaids” 

audzēkņiem  

A.Mamajeva 

T.Suhovilo 

Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

plkst. 15.00  

14.02. Valentīna dienas pasākums bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.15.00 

15.02. „Zīmē un spēlē!”– darbnīca bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

E.Davidčuks Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.16:30 

15.02. Konkurss - spēle „Es un tu” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs „Smaids” 

plkst. 15.30 

15.02. Radošā darbnīca bērnu kluba “Grīva” “Dāvana no 

visas sirds” 

M. Bojarova 

V. Viļums 

Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.00 

16.02. 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss 

“LIDICE 2017” – 1.kārtas apbalvošanas pasākums 

J.Veļičko Rīgas Latviešu biedrības 

namā 

16.02. Pilsētas vokālās mūzikas konkurss “Balsis” J.Vucēna DU, Vienības iela 13 

plkst.13.00 

pieteikumus sūtīt līdz  

10.02.2017. 

vucenajelena@inbox.lv  

16.02. Radošā darbnīca „Mīlestības un draudzības 

simboli” bērnu kluba “Križi” audzēkņiem  

Ņ.Ņeginska 

N.Stankeviča 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst. 17.00 

17.02. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 

festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” 

Latgalē  

E.Šķetris Rēzekne 

18.02.-

19.02. 

Lietuvas 2017. gada čempionāts orientēšanās ar 

slēpēm sprintā un vidējā distancē  

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Zarasi, Lietuva 

20.02. Vides pētnieku konkurss “Skolēni eksperimentē” O.Sverčkauska Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, 10.kab. 

plkst.16.00 

mailto:vucenajelena@inbox.lv


21.02. Mūsdienu deju radošā  konkursa 1.kārta Ž.Trojāne Daugavpils novada KN 

“Vārpa” 

21.02. Atklātais pasākums - interaktīvā spēle “Sāc 

aizdomāties tagad” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

V.Rudņeva 

J.Jemeļjanovs 

V.Koževnikovs 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.15:10 

22.02. Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” audzēkņiem 

pasākums "Meteņi" 

L.Smikova Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība” 

plkst.16.00 

23.02. Bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem čempionāts 

“Darts” 

A.Mamajeva Bērnu klubā „Žēlsirdība” 

 plkst. 15.00  

 

23.02. Konkurss „Misters klubā „Smaids”” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs „Smaids” 

plkst. 15.30 

23.02. Spēle „Kas? Kur? Kad? Mana Latvija” bērnu kluba 

„Mezgls” audzēkņiem 

 

N. Skarbinīka Bērnu klubs „Mezgls”  

plkst. 15:00 

23.02. Seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem un 

pašvaldību interešu izglītības speciālistiem 

A.Aukšmuksta Rīga VISC 

23.02. Pieredzes apmaiņas seminārs klases audzinātājiem 

“12 tikumi-12 dzīves likumi” (2-3 skolotāji) 

O.Petaško Daugavpils Valsts ģimnāzijā 

24.02. Latgales novada 5.-9.klašu tautas deju kolektīvu 

pasākums “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam” 

N.Krivoguza Ilūkste 

24.02. Bērnunama – patversmes “Priedīte” audzēkņiem 

pasākums "Meteņi" 

L.Smikova 

Studija 

“Vārds” 

Bērnunams-patversme 

"Priedīte" 

24.02. Bērnu kluba “Križi” audzēkņiem pasākums 

„Meteņi” 

N.Ivanova Bērnu klubs „Križi” 

plkst. 17.00. 

24.02. 

 

Interaktīvā spēle “Sāc aizdomāties tagad” bērnu 

kluba „Sudraba avoti” audzēkņiem 

V.Rudņeva 

L.Pavļukova 

Bērnu klubs „Sudraba avoti” 

plkst. 16.00 

25.02. Latvijas skolēnu LEGO ROBOTIKAS konkurss J.Konovalovs Sigulda 

25.02. Projekta ERASMUS+ brīvprātīgās Ani Petrosjan 

darba noslēgums. “Brīnumu lauks”.  

 
 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

А.Petrosjan 

 

Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.12:00 

 

25.02. Latgales novada sporta pasākums BOCCIA 

bērniem ar speciālām vajadzībām 

A.Mamajeva Krāslava 

25.02.-

26.02. 

Latvijas 2017. gada čempionāts orientēšanās ar 

slēpēm 

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Vanagkalns (Jaunpiebalga) 

27.02. Bērnu kluba “Grīva” audzēkņu pasākums “Meteņi” V. Viļums Bērnu klubs “Grīva” 

plkst.14.30 

28.02. Bērnu kluba “Ruģeļi” audzēkņu pasākums 

“Meteņi” 

A.Skurjate Bērnu klubā “Ruģeļi” 

 plkst.16.00 

28.02. Spēle „Gorodki” bērnu kluba „Mezgls” audzēkņiem N.Skarbinīka 

I. Boļšakova 

Bērnu klubs „Mezgls”  

plkst. 16:00 

 

 


