
 

 

 

                                                              

Datums Nosaukums Atbildīgais Vieta 

Līdz 

10.03. 

BJC “Jaunība” pulciņa “Pērlīšu  pīšana” 

audzēknes  Jeļenas Ņikiforovas darbu izstāde. 

J. Veļičko,              

N. Skarbinīka 

Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība” 

01.03. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2017” Latgalē A.Strikaite Jēkabpils 

02.03. Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas 

darba jomā 

A.Jurģīte Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība”, 10.kab. 

plkst.15.00 

03.03.  Labestības stunda bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

A.Mamajeva Bērnu klubā “Žēlsirdība”  

Plkst.15.00 

03.03 3.marts -  Starptautiskā Labestības stundu diena 

Latvijā. „ Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es 

varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku 

labāku. Šis cilvēks esmu ES.” 

V. Rudneva Skolās 

Latvijas Humānās 

pedagoģijas asociācija. 

http://humped.lv/jaunumi.ht

ml 

03.03. Labestības stunda “Šis cilvēks esmu ES…” 

bērnu kluba „Fortūna”, DC vsk. (3kl.) audzēkņiem 

V.Rudņeva,  

J.Šnaidere 

T.Pimenova 

 

DC vsk. 

12.45, 103 kab. 

04.03 VI Starptautiskā deju olimpiāde 

 

V.Kohane Rīga 

06.03 Jaunsardzes telpu orientēšanās sacensības A.Smoļakova 

Ļ.Pavļukova 

Rēzekne 

plkst. 13.00 

06.03. Radošā darbnīca “Ziedi māmiņai” bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bojarova 

Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

06.03. Radošā darbnīca „Pavasara ziedi” 

 

Ņ.Ņeginska Bērnu klubs “Križi”, 

plkst.16.00. 

06.03.  „Pavasaris nāk!” –radošā darbnīca   

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

M.Bojarova 

V.Rudņeva 

Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.16:30 

06.03. Labestības stunda „ Es nevaru pārveidot visu 

valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu 

cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES.” bērnu 

кluba ”Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu klubs “Ruģeļi” 

plkst. 16.30 

06.03. “Skolēni eksperimentē!-2017” - Rīgas atklātā 

kārta. 

O.Sverčkauska Rīgas Dabaszinību skola 

06.03 -

24.03 

Tehniskās modelēšanas darbu izstāde “No karietes 

līdz raketei ” 

 

A.Labute Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība” 

07.03. Lietišķas mākslas izstāde “Pavasara ziedi” kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņu.  

A.Mamajeva Bērnu klubā “Žēlsirdība”  

Plkst.15.00 

08.03. Radošā darbnīca. „Dāvana mīļajai māmiņai” 

bērnu kluba “Mezgls” audzēkņiem 

N. Skarbinīka Bērnu klubā „Mezgls” 

plkst. 14.00 



08.03. „Un uzziedēja...” – radošā darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks Bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.16:30 

09.03. BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu skolotāju MA sēde. 

J. Veļičko 

 

Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība” plkst.12.00 

09.03 Pilsētas  mūzikas olimpiāde J.Vucēna Daugavpils 13.vsk. 

09.03. Pasākums „Labestības stundas” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs „Smaids” 

plkst. 15.30 

10.03. Sporta pasākums “BOCCIA” bērniem ar 

speciālām vajadzībām - fināls 

A.Mamajeva Ozolniekos 

10.03. Jauniešu konkurss “Mēs esam talantīgi” L.Smikova Daugavpils 9.vidusskolā 

plkst.15.00 

11.03. VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

salidojuma skate Latgalē  

E.Šķetris Jēkabpils 

13.03. -

31.03. 

BJC “Jaunība” pulciņa “Stils” audzēkņu darbu 

izstāde. 

J. Veļičko,              

N. Stankeviča 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrā “Jaunība” 

14.03. Bibliotēkas apmeklēšana (ekskursija  bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem) 

T.Suhovilo Latgales Centrālā 

bibliotēka,  

plkst. 13.00 

16.03. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca “Tehnika 

un sports” bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

16.03 Prasmīgo roku vakars „Lieldienu dekors” bērnu 

kluba “Sudraba avoti” audzēkņiem 

L.Baļe Bērnu klubs „Sudraba 

avoti” 

plkst. 15.00 

16.03. Floristikas seminārs skolotājiem 

“Lieldienu ligzda” 

 

O. Sverčkauska 

 

Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība”, 5.kab. 

plkst. 15.00  

pieteikties līdz 10.03.,  

t. 65437370 

olgasverckauska@inbox.lv 

16.03. Pasākums „Mēmais šovs” bērnu kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs „Smaids”  

plkst. 13.00 

17.03. Bērnu kluba “Grīva” konkurss “Mani mīluļi” 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.00 

17.03. Intelektuālā spēle „Teātris” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubs “Križi”, 

plkst.17.00. 

18.03.   Novusa turnīrs bērnu  kluba  „Fortūna” 

audzēkņiem. 

E.Davidčuks Bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.15:30 

21.03. Daugavpils pilsētas skolu skolēnu Skatuves runas 

konkurss – 1.kārta 

J.Veļičko 

O.Sverčkauska 

Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība”  

plkst. 12.00 

21.03.  Novusa turnīrs bērnu kluba “Križi” audzēkņiem A.Uzols Bērnu klubs “Križi”, 

plkst.17.00. 

22.03. Daugavpils skolu teātra pulciņu literāro uzvedumu  

konkurss – 1.kārta 

J.Veļičko 

O.Sverčkauska 

Daugavpils 15. vsk.  

plkst. 12.00 

22.03. Latgales novada izglītojošais seminārs  

“Jauno līderu aktivitātes” 

DPSP Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība”, 

7 kab. plkst. 16:00 

23.03. Novada mūzikas olimpiāde J.Vucēna Preiļi  



23.03.  Dambretes turnīrs bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu klubā “Žēlsirdība”  

Plkst.15.00 

23.03. Konkurss „Uzvedības kultūra” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu klubs„Smaids”,  

plkst. 15.30 

23.03. „ Esi skaista! Ceļojums uz skaistuma pasauli” bērnu 

kluba “Mezgls”un “Ruģeļi” audzēkņiem 

N. Skarbinīka 

A. Skurjate 

Bērnu klubā „ Mezgls” 

plkst. 16.00 

23.03. -

26.03. 

Pilsētas skolotāju dalības Starptautiskajos 

humānās pedagoģijas lasījumos Minskā 

“Iemīliet Nākotni – izaugs spārni!”  

V.Rudņeva Minska 

24.03. Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Latgales 

reģionā 

Z.Teivāne Līvānu 

Kultūras centrs 

24.03. Atklāts pasākums “Jautrie starti” bērnu kluba 

“Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu klubs “Grīva”  

plkst. 14.30 

24.03. Izstādes “No karietes līdz raketei” noslēguma 

pasākums-apbalvošana   

 

A.Labute Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” 

plkst.15.00 

24.03.- 

26.03. 

Orientēšanās sacensības «Silwan Liuks Grand-

Prix 2017» 

A.Smoļakova 

Ļ.Pavļukova 

Minska, Baltkrievija 

25.03. „Iepazīstam un darām”- radošās aktivitātes  bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

O.Soboļevska- 

brīvprātīgā, 

V.Rudņeva 

 

Bērnu klubā „Fortūna”  

plkst.12:00 

27.03.-

31.03. 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  darbu 

izstāde “Latgales toņi un pustoņi” 

J. Veļičko Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība”,  aktu zālē 

28.03. Integratīvais festivāls-konkurss “Nāc līdzās” 

bērniem un jauniešiem ar specialām vajadzībām 

A.Jansone Daugavpils Kultūras pilī 

plkst. 14.00 

mēg. No plkst. 11.00 

29.03. Konkurss jautra darbnīca  “Lieldienu atklātne” 

kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem. 

A.Mamajeva Bērnu klubā “Žēlsirdība”  

plkst.15.00 

29.03-

02.04.   

International festival «KALEIDOSCOPE OF 

TALENTS.SPRING 2017» 

Ž.Trojāne - 

Sergejeva 

Zywiec, Poland 

30.03. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 

festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” - 

fināls 

S.Rjabceva Rīgā, BJC “Laimīte” 

31.03. Atpūtas vakars „Mūsu mājas svētki” bērnu kluba 

„Križi” audzēkņiem 

N.Ivanova Bērnu klubs “Križi”, 

plkst.17.00. 

 


