
 

 

 

Datums                     Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

04.10. Spēle jauniešiem “Es esmu skolotājs”, (7.kl.) L.Smikova 

J.Veļičko 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

plkst. 15.30 

04.10. Radošās darbnīcas „Rudens veltes” 

kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

 
 

Projekts “Service learning 5” 

(nr.2014-3-LV02-KA105-000547) 

 

V. Baghumyan 

 

 

 

 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Fortūna” 

plkst.15:00 

 

04.10 Pilsētas „Brīvprātīgo nedēļā” bērnu nama “Priedīte” 

apmeklējums. 

Labdarības akcija 

„Mana puķe -tavam priekam” 

DPSP,  

T.Smirnova 

Bērnu nams 

„Priedīte”, 

plkst.15.00 

04.10. Jautrā olimpiāde bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Smaids” 

plkst.15:00 

05.10. Starptautiskā skolotāju diena  

 

 

 

 

 

 

05.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2017”, 18. kārta A. Smoļakova 

 

Svente, 

plkst.15.30 

06.10. Bērnu kluba "Grīva" audzēkņu čempionāts "Darts" V.Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs  

"Grīva'' plkst. 15.00 

07.10 Profesionālās pilnveides kursi mūzikas skolotājiem 

“Inovācijas mūzikas izglītībā” 

J. Davidova Daugavpils 

Universitāte  

08.10 Latvijas čempionāts orientēšanas pagarinātajā distancē L.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Jēkabpils, 

plkst 9.00 

09.10. Radošās – jautrās darbnīcas „Rudens palete” kluba 

„Fortūna” audzēkņiem. 

 

M.Bojarova Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Fortūna” 

plkst.16:30 

10.10. Informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības 

vizuālās un vizuāli plastiskās jomas koordinatoriem 

J.Veļičko VISC Strūgu ielā 4 

10.10. Seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem N.Krivoguza Rīgas tehniskajā 

koledžā Braslas ielā 

16, Rīga 



11.10. Spēle jauniešiem “Es esmu skolotājs”, (7.kl.) L.Smikova 

J.Veļičko 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

plkst. 15.30 

11.10 Radošā darbnīca „Dabas brīnumi” no dabas materiāliem 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O.Iļjaševiča 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Žēlsirdība” 

plkst.14.30 

11.10. Spēle – konkurss „Mana veselība –mana dzīve” bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Ruģeļi” 

plkst.17.00 

12.10. Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem 

audzināšanas darb jomā “Radošums un tehnoloģijas 

audzināšanas procesā. No idejas līdz realizācijai” 

A.Jurģīte Daugavpils 

9.vidusskolā 

plkst.15.00 

12.10. Tehniskā modelēšana. Radošā darbnīca "Tehnika" – bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem   

V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

"Grīva'' plkst. 14.00 

12.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2017”, 19. kārta A. Smoļakova 

 

Ķīmiķu 

mikrorajonā 

plkst.15.30 

14.10 4. Jēkabpils atklātais orientēšanās čempionāts Ļ. Pavļukova 

 

Jēkabpils, 

plkst.  9.00 

15.10. Madonas  novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā 

distancē 

N. Grigorjevs 

 

Madonas novads, 

plkst.  9.00 

17.10. Konkurss “Superpuika 2018” A.Labute Rīga, Annas iela 2 

17.10. Sporta sacensības „Jautrie starti” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

A.Uzols 

N.Skarbinīka 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs„Križi” 

plkst. 17.00 

18.10. Konkurss zēniem “Dižpuika 2017” - sports N. Grigorjevs Daugavpils 

6.vidusskolā, 

plkst. 15.00 

18.10. Veidošana - radošā darbnīca "Rudens lapkritis"  V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs"Grīva''  

plkst. 14.00 

19.10 Latvijas 100 gadei  veltīts pasākums - „Pa Latgales 

saulainām takām”.  Raiņa mājas -  muzeja  apmeklējums  

Berķenelē.  Ekskursija un radošās aktivitātes bērnu kluba 

„Žēlsirdība” audzēkņiem un vecākiem. 

A.Mamajeva  

O.Ijaševiča 

L.Baļe 

Berķenelē 

plkst.14.00-17.00 

19.10 BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu skolotāju MA sēde ( meistarklase “Zvaniņš skan” 

pul. sk. L.Jokste  ) 

J. Veļičko Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība”, 

plkst. 12.00 

19.10. “Orientēšanas spēles” bērnu kluba “Smaids” audzēkņiem T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Smaids” 

plkst.15:00 

19.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2017”, 20. kārta A. Smoļakova 

 

Ruģeļi 

plkst.15.30 



20.10. Ventspils Jaunrades nama Kausa izcīņa robotikā J.Konovalovs Ventspils Jaunrades 

nams 

Maiznieku iela 11, 

Ventspils 

20.10. Radošās darbnīcas ar dabas materiāliem kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

A.Labute Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Fortūna” 

plkst.16:30 

21.10. Bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņu foto izstāde  “Mana pilsēta 

rudenī” 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Ruģeļi” 

plkst.11.00 

21.10. Sezonas noslēguma sacensības orientēšanās sportā A. Smoļakova 

 

Stropi (Dzintariņš) 

plkst.12.00. 

23.10. Pilsētas skolēnu pašpārvalžu konference DPSP,  

T.Smirnova 

Bernu un jauniešu 

centrs ”Jaunība”,  

7 kab. plkst.16.00 

23.10.-

27.10. 

Mūsdienu deju pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides 36 stundu kursi ”Jaunākās metodes mūsdienu 

deju mācību programmu veidošana” 

Ž. Trojāne-

Sergejeva 

A.Daņiļeviča Deju 

skola “Dzirnas”, 

Brīvības gatve 224 

k-5, Rīga 

23.10.-

27.10. 

Turnīri: novuss un dambretes bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

N.Grigorjeva 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs“Smaids”,  

plkst. 12.00 

24.10. Rudens pārgājiens- bērnu kluba “Križi” audzēkņiem  A.Vasiļjevs 

A. Uzols 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs„Križi”  

plkst. 12.00 

24.10. Starpklubu orientēšanās  sacensības „Esplanādes starti” 

klubu „Fortūna”, „Sudraba avoti” un  “Grīva” 

A.Smoļakova, 

V.Rudņeva 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Fortūna”, 

plkst.15.00. 

25.10. Ekskursija „Rēzekne - Latgales sirds” kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

V. Baghumyan 

 E.Garkule 

Rēzeknē 

plkst.10:00-15:00 

 

26.10. BJC “Jaunība” audzēkņiem spēle “Ceļojums pa Namiņu” J. Veļičko Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība”, 

plkst. 14.00 

26.10. Daugavpils nakts-O čempionāts A. Smoļakova 

N. Grigorjevs 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs“Ruģeļi”  

plkst.19.00 

27.10. Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta  pārgājiens DPSP,  

T.Smirnova 

Demenes pagasts 

27.10 Starp klubu sacensības novusā  A.Mamajeva Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 



bērnu 

klubs„Žēlsirdība” 

plkst.15.00 

27.10. Radošā darbnīca „Rudens fantāzija” bērnu kluba „Križi” 

audzēkņiem 

N.Skarbinīka Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs„Križi” 

plkst. 17.00 

28.10. ” Akvareļa sajūtas” jautra darbnīca kluba „Fortūna” 

audzēkņiem. 

 

E.Davidčuks Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Fortūna” 

plkst.12:00 

31.10. Bērnu kvests „Kapteiņa noslēpums” bērnu kluba „Ruģeļi” 

audzēkņiem 

 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu 

klubs„Ruģeļi” 

plkst.17.00 
 


