
                    

Datums Pasākums Atbildīgais Vieta un laiks 

31.01-

03.02. 

Piedalīšanās Krievijas humānās pedagoģijas 

lasījumos – ieinteresētajiem pedagogiem. 

V.Rudņeva 

 

Maskavā 

01.02. Spēle - konkurss “Uzvedības kultūra” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst. 15.30  

03.02. Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības 

iesācējiem “Motormuzeja kauss”  

D.Ferbers Rīgas Motormuzejā 

S.Ezenšteina iela 4, Rīga 

07.02. “Zināšanu karalienes balle”1.klašu skolēniem L.Smikova Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”,  plkst.12.00 

07.02. Radošā darbnīca “Sirsniņa-mīlestības simbols” 

bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva 

O. Iļjaševiča 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

Žēlsirdība” plkst.15.00 

08.02. Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darba 

jomā  

 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”,  plkst.15.00 

08.02. Tehniskā modelēšanas konkurss „Mācies darot” J. Konovalovs 

V. Viļums 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Grīva” Plks. 14.00 

08.02. Radošā darbnīca ”Sirsniņas” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Solovjova 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst. 15.30 

08.02 Seminārs mūzikas skolotājiem MA J.Vucēna Daugavpils Saskaņas 

pamatskolā plkst.15.30 

Līdz 

09.02. 

Darbs ar radošo kolāžu “Manā sirdī” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna” 

 

09.02. Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja” N.Krivoguza Ogrē 

09.02. Radošā darbnīca “Sirds tam, kuru mīlu”(suvenīri no 

sāļās mīklas) bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

O. Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” , plkst. 16.00 

09.02. „Manas sirsniņas”  radoša darbnīca bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

A.Labute 

V.Rudņeva 

 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna” plkst.16:30 

 

09.02. “Sniega diena Ruģeļos” bērnu kluba “Ruģeļi” 

audzēkņiem un vecākiem 

A.Skurjate Ciematā “Ruģeļi” 

plkst. 17.00 

10.02. Svētku kaleidoskops “Mūsu sirdī” bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

I. Markham 

V.Baghumyan 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”plkst. 11:30 

12.02. Radošā darbnīca bērnu kluba ”Grīva” audzēkņiem 

„Dāvana no visas sirds” 

M. Bojarova 

V. Viļums 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Grīva”plkst. 14.00 



12.,19. “Mācāmies angļu valodu izmantojot spēles” – angļu 

valodas pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem  

V.Baghumyan Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”plkst.14:30 

12.02. 

 

Kopīgā ar Rērihu centru projekta  “Gaismas Stariņi 

Latvijas simtgadei” noslēguma pasākums – radošais 

vakars Gaismas Stariņiem                                                                                                                            

V.Rudņeva- 

BJC“Jaunība”, 

Arnis Lejiņš – 

projekta vadītājs, 

Rērihu biedrība 

Novadpētniecības un 

mākslas muzejs,  

plkst.16-00    

Ieeja visiem 

interesentiem. 

12.02. „Brīnumrokas – brīnumlietas” – radošā darbnīca  

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

M.Bojarova 

V.Rudņeva 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna” plkst. 16:30 

14.02. Spēle konkurss „Valentīna diena” V. Viļums Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Grīva” plkst. 14.00 

14.02. Atpūtas pasākums “ Valentīna diena”  bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība”,plkst.15.00 

14.02. Konkurss “Es un tu” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst. 15.30 

14.02. “Sv.Valentīna diena – ieskats svētku tradīcijās”  

bērnu kluba “Križi”audzēkņiem 

O. Taļmane-

Jansone 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” , plkst. 16.00 

14.02. Spēle – šovs „Septītās sajūtas” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem   

A.Skurjate   
 Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Ruģeļi”, plkst. 15.30 
 

14.02. Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta pilsētas 

pasākums Sv. Valentīna diena 

DPSP Daugavpils, (vieta tiks 

precizēta) , plkst. 16.30,  

9.-12. klašu skolēni 

14.02 „Zīmē un spēlē!”–  tematiskā (Valentīna diena) 

jautrā darbnīca bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

E.Davidčuks 

 

V.Rudņeva  

 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna” plkst.17:00 

 

15.02 Meistarklase “Valentīndienas atklātne” bērnu kluba 

“Sudraba avoti” audzēkņiem 

A.Skrobova Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Sudraba avoti” 

plkst. 16.15 

15.02 Spēle – konkurss 5.klašu skolēniem “Rotaļu un 

rotaļlietu svētki” 

J.Veļičko Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība” plkst.15.00 

15.02-

22.02. 

“BOCCIA” turnīrs bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība”,  

plkst.15.00 

16.02. Brauciens uz Latgales zoodārzu bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem 

O. Taļmane-

Jansone 

Latgales zoodārzā ,  

plkst. 15.00 



16.02. Izglītības un kultūras iestāžu 5-9.klašu tautas deju 

kolektīvu pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa 

vecam” 

N.Krivoguza Jūrmala 

16.02-

18.02 

Latvijas 2018. gada čempionāts orientēšanās ar 

slēpēm  

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

Vanagkalns, 

Jaunpiebalgas novads 

18.02 Mūsdienu deju sacensības 

DANCE PARADE 2018 

I.Poga Rēzekne, Latgales 

vēstniecība GORS 

20.02. “Kas? Kur? Kad?” bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

J.Jemeļjanovs 

 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”plkst. 16:00 

21.02. 46.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa 

“Lidice 2018” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas 

pasākums 

J.Veļičko Rīgā, VEF Kultūras 

namā, Ropažu ielā 2, 

plkst.14.00 

21.02. Bērnu kluba „Grīva” audzēkņu zīmējumu konkurss 

“Ziemas mozaīka” 

V. Viļums Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Grīva”plkst. 14.00 

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

“Jaunība”,kab. Nr. 10,  

plkst.16.00 

21.02. Spēle „Atrodi apslēpto dārgumu” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Ruģeļi” plkst. 16.00 

21.02. 
 

  Interaktīvā spēle „Lai būtu skaidrs!” bērnu kluba 

„Sudraba avoti” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

L.Pavļukova 

O.Sprance 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Sudraba avoti” 
plkst. 16.00. 

21.02. Jauno klašu audzinātāju klubiņa 4.nodarbība 

„Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā”. 

 

Direktoru 

vietnieku 

audzināšanas 

jomā MA 

vadītāja 

A.Jurģīte. 

Daugavpils 9.vidusskola, 

plkst. 15.00- 17.00  

Grupa nokomplektēta. 

22.02. Zīmējumu konkurss “Es puķe Latvijas dārzā” bērnu 

kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem ”  

L.Baļe 

A.Mamajeva 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība” plkst.15.00 

22.02. Sporta pasākums “Stiprs un veikls” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”,  

plkst. 15.30 

22.02. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018”  1.kārta J.Vucēna Vieta tiks precizēta 

22.02. Seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem A.Jansone VISC, Strūgu ielā 4, Rīga 

23.02. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls – 

konkurss “No baroka līdz rokam” 

BJC “Jaunība” 

13.vsk. 

Rēzekne 

24.02. Pasākums “Superpuika no Križiem” bērnu kluba 

“Križi” audzēkņiem 

A. Vasiļjevs Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” , plkst. 14.00 



24.02. Latgales novada sporta spēle BOCCIA bērniem ar 

speciālām vajadzībām 

A.Mamajeva Krāslava 

24.02. I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju 

solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 

S.Rjabceva Koknese 

24.02. Latvijas skolēnu Robotikas sacensības “Siguldas 

kauss” 

J.Konovalovs Siguldas Sporta centrs, 

Ata Kronvalda iela 7a 

26.02. “Mācāmies angļu valodu izmantojot spēles” – angļu 

valodas pulciņš bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem  

V.Baghumyan Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”plkst.14:30 

26.02.-

19.03. 

Tehniskās modelēšanas darbu izstāde 

“Arhitektūras būves” 

A.Labute Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Tautas ielā 7 

skatlogos. (Darbus atnest 

uz Pumpura ielu 17 līdz 

22.02. no plkst. 14.00-

17.00)  

28.02. Interaktīvā spēle „Lai būtu skaidrs!” bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem. 

V.Rudņeva 

A.Skurjate 

O.Sprance 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Ruģeļi” plkst. 16.30. 

28.02. Pilsētas skolu 1.-2.klašu zēnu tehniskās 

modelēšanas konkurss “Mācies darot” 

A.Labute Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, Pumpura ielā 

17. plkst.14.00 

(pieteikties 

anfisalabute@inbox.lv 

līdz 21.02.) 

01.03. Daugavpils pilsētas skolēnu skatuves runas 

konkurss 

J.Jackeviča Bērnu un jauniešu centrs 

“Jaunība”, laiks tiks 

precizētas, pieteikties līdz 

22.02. jauniba@inbox.lv  

02.03. Humānās pedagoģijas labestības stundu diena   

„ Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu to 

padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu 

būt ES.” 

Pilsētas skolu 

pedagogi – 

humānās 

pedagoģijas 

interesenti  

 

Pilsētas skolās un BJC 

“Jaunība” bērnu klubos 

Info-V.Rudņeva-29540715 
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