
  

                    

Datums Pasākums Atbildīgais Vieta un laiks 

03.01.  Seminārs pedagogiem interesentiem – tikšanās ar 

Latvijas HP valdes priekšsēdētāju I.Pogrebņaku; 

Humānās pedagoģijas vasaras skolu  un konferenču 

materiālu apkopošana  

V.Rudņeva 

 

 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

10.kab. plkst.11.00 

03.01. Novusa turnīrs bērnu kluba “Ruģeļi” audzēkņiem A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.12.00 

 03.01. Iepazīšanās ar brīvprātīgo no ASV Ian Markham 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva 

Ian Markham 

V.Baghumyan 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.16.30 

05.01. Sacensības pužļu salikšanā bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.12.00 

05.01. Spēle – konkurss „Ziemiņa” kluba „Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

R.Volokova 

(biedrība 

„Rīcība”) 

Saules ielā 5  

(biedrība „Rīcība”),  

plkst. 12.00 

06.01 -

07.01 

Daugavpils 2018. gada čempionāts orientēšanās  ar 

slēpēm 

A. Smoļakova 

 

Daugavpils,  

plkst.12.00 

08.01. Veidošana – radoša darbnīca Ziemas mozaika bērnu 

kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Grīva”,  

plkst. 14.00 

8.01. “Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas 

pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.14.30-15.30  

 

08.01 -

11.01. 

Dambretes turnīrs bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

A.Mamajeva Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

„Žēlsirdība”  

plkst.14.00 

09.01. Atpūtas pasākums „Esi sveicināts Vecais Jaunais 

gads” bērnu kluba “Sudraba avoti” audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Sudraba 

avoti” 

plkst. 16.00 

10.01. Dejojiet „Footloose” kopā ar mums – bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

Ian Markham Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.17.00 

11.01. BJC “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu skolotāju MA sēde 

J.Veļičko Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība”, 

plkst. 12.00 



11.01. Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darba 

jomā. 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

10.kab. 

plkst.15.00 

11.01. Viktorīna „Dabas objekti Latgalē” (veltīts Latvijas 

simtgadei) bērnu kluba „Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Smaids”, 

plkst.15.30 

12.01. Atpūtas pasākums „Esi sveicināts Vecais 

Jaunais gads” ” bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.12.00 

12.01. Atpūtas pasākums “Vecā Jaunā gada tradīcijas” 

bērnu kluba „Žēlsirdība” audzēkniem 

A.Mamajeva Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

„Žēlsirdība”  

plkst.14.00 

13.01. Slēpošanas pasākums bērnu kluba 

“Križi”audzēkņiem 

A.Uzols 

A.Vasiļjevs 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Križi” 

plkst. 12.00 

13.01. „Ziemas darbnīca” bērnu kluba “Fortūna” 

audzēkņiem 

 
 

Projekts “Service 

learning 5” 

(nr.2014-3-LV02-

KA105-000547) 
 

Ian Markham 

V. Baghumyan 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.13.00 

 

13.01 -

14.01 

Lietuvas 2018. gada čempionāts orientēšanās ar 

slēpēm  

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Zarasi, Lietuva 

plkst.10.00 

15.01. “Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas 

pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.14:30-15:30  

 

16.01. Interaktīvā spēle „LAI BŪTU SKAIDRS!” 

Saskaņas pamatskolas 6.b klases audzēkņiem  

V.Rudņeva 

Ian Markham 

V. Baghumyan 

Daugavpils Saskaņas 

pamatskolā 23.kab., 

plkst.12.20  

 

17.01. Jaunā gada muzikāls uzvedums -  koncerts L.Smikova Daugavpils 

Universitātē Parādes 

ielā 1, plkst.14.00 

(15.00) 

17.01. Erudītu kaujas “Ko tu zini par ziemu?” O.Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Križi” 

plkst.16.00 

17.01. Erudīcijas konkurss ´”Aso prātu cīņa” skolu 

pašpārvalžu komandām. 

T.Smirnova 

DPSP 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

7.kab. 

plkst.16.30 



18.01. Tehniska modelēšana. Radošā darbnīca 

“Automobiļu transports” bērnu kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums 

J. Konovalovs  

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Grīva”, 

plkst. 14.00 

18.01. Viktorīna „Latvijas sirdī” (veltīts Latvijas 

simtgadei) bērnu kluba „Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Smaids”, 

plkst.15.30 

19.01. Latgales novada sporta svētki bērniem un jauniešim 

ar speciālām vajadzībām. 

A.Mamajeva Līvānos, 1. Vidusskolā 

plkst.10.00 

19.01. Spēle – konkurss 5.klašu skolēniem Ŗotaļu un 

rotaļlietu svētki” 

J.Veļičko Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrā “Jaunība” 

plkst.15.00 

19.01 Latgales novada sporta svētki  A. Mamajeva Līvānu 1. vidusskola 

plkst 10.30 

20.01. Radošā mākslas darbnīca "Tur es biju, to redzēju" 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst. 12:00 

20.01. -

21.01. 

Orientēšanās ziemas sacensības „Madonas kauss-

2018” 

Ļ. Pavļukova 

N. Grigorjevs 

Madonas novads,  

plkst.10.00 

22.01. 

 

“Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas 

pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.14.30-15.30  

 

24.01. Kolāžu konkurss “Mana ģimene” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem.  

A.Mamajeva Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

„Žēlsirdība”  

plkst.14.00 

24.01. Jauno klašu audzinātāju klubiņa 3.nodarbība 

“Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā” 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

Daugavpils 

9.vidusskolā 

plkst.15.00-17.00 

(grupa nokomplektēta) 

24.01. Sporta pasākums – spēle “ Esi vesels” L.Smikova Daugavpils Volejbola 

skolā, Kandavas iela  

Sākumskola – 

plkst.13.00 

Pamatskola – 

plkst.15.00 

Vidusskola – 

plkst.17.00 

25.01. Dabas brīnumi – izstāde no dabas materiāliem 

bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem 

V. Viļums 

M. Bojarova 

J. Konovalovs 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Grīva”, 

plkst. 14.00 

25.01 Konkurss „Detektīvu aģentūra” bērnu kluba 

„Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo  Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Smaids”, 

plkst.15.30 



25.01. Erudītu konkurss „Mākslas pasaule” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.17.00 

26.01. Tehniska modelēšana. Meistarklase “Automobiļi” 

bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem. 

J.Konovalovs 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs 

„Žēlsirdība”  

plkst.14.00 

26.01. Tenisa turnīrs bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem  V. Viļums Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Grīva”, 

plkst. 14.00 

26.01. Tehniskās modelēšanās diena O.Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs “Križi” 

plkst.16.00 

27.01. Jaunsardzes telpu orientēšanās sacensības A.Smoļakova, 

N.Grigorjevs 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, 

plkst. 10.00 

27.01. Radošā darbnīca „Pateicības diena” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

Ian Markham  

V. Baghumyan 

 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna”  

plkst.11.30 

29.01. “Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas 

pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”, 

bērnu klubs „Fortūna” 

plkst.14.30-15.30  

 

    

Janvāris - 

septembris 
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko 

izstrādņu skate “Nāc ārā! 

VISC 

O.Sverčkauska 

Informācija -

t.29988882 

O.Sverčkauska 

    

 


