
        

Datums Pasākums Atbildīgais Vieta un laiks 

01.05. Mazmotošosejas sacensību 1.posms “Zelta 

mopēds”, skūteri. 

A. Macuks Rīga, Biķernieku 

kompleksā sporta bāze 

02.05. Radošās meistarklases starptautiskā projekta 

ietvaros. 

J.Veļičko Rīga 

02.05. Jauniešu konkurss "Mēs esam talantīgi"  

(pēdējā atlase) 

L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” aktu zālē, 

plkst. 15.00 

02.05. Eko Kvests kluba „Ruģeļi” audzēkņiem A.Skurjate Ruģeļu mežs 

plkst.16.00 

02.05. „Iepazīstam un darām”- ”Veidojam maskas 

Martas ballei”. Radošās aktivitātes  bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem 

 

O.Soboļevska- 

brīvprātīgā, 

V.Rudņeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”  

plkst.17:00 

2.05. -

3.05. 

Zīmējumu konkurss “Mana pilsēta. Mana valsts. 

Mana pasaule” bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” 

plkst. 15.30 

 

03.05 Orientēšanās sacensības „Orientieris-2018”,  

5. kārta 

A. Smoļakova 

 

Poguļanka 

plkst.16.30 

04.05. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile 

finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts 

13.vsk. Rīga 

05.05-

06.05 

Orientēšanās sacensības “ Ziemeļu divdienas 

2018” 

A. Smoļakova 

 

Mežgarciems, Carnikavas 

novads 

plkst.7.00 

7.05. – 

31.05 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņa “Stils” audzēkņu darbu 

izstāde “Gardumiņš”  

N. Stankeviča 

O.Sverčkauska 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, foajē. 

07.05.-

11.05. 

Sagatavošanās foto un videokolāžai “Tas viss ir 

par mums!” – veltīta Mātes dienai un brīvprātīgās 

V.Baghumyan darba kopsavilkumam 

starptautiskajā projektā Eiropas komisijas 

programmas "ERASMUS +" apakšprogrammā  

”Eiropas brīvprātīgais darbs”  

  

Projekts 

“Service 

learning 5” 

(nr.2014-3-

LV02-

KA105-

000547) 

-bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V. Baghumyan 

V.Rudņeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna” 

Katru dienu 



07.05. – 

10.05. 

Radošās darbnīcas bērnu kluba audzēkņiem 

„Dāvana mīļai māmiņai”  bērnu kluba “Križi” 

audzēkņiem  

O.Taļmane-

Jansone 

Ņ.Ņeginska 

N.Stankeviča 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” 

plkst. 16.30  

 

08.05. Šaha turnīrs bērnu kluba “Grīva” audzēkņiem V. Viļums  Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Grīva”  

plkst. 14.30. 

08.05. Šaha draudzības turnīrs bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem 

 

J.Jemeļjanovs Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”  

plkst.15.00 

09.05. Spēle “Mana pils – Dinaburga - Daugavpils”      

(8.-9.kl.skolēniem) 

L. Smikova Daugavpils cietoksnī  

plkst. 15.30 

10.05. Pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss J.Vucēna Daugavpils pilsētas 

13.vidusskola plkst.13.00 

10.05. Radošā darbnīca “Dāvana māmiņai” V. Viļums 

M. Bojarova 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Grīva”  

plkst. 14.30. 

10.05. Orientēšanās sacensības „Orientieris-2018”,  

6. kārta 

A. Smoļakova 

 

Apvedceļš (Žīdu ezers) 

plkst.16.30 

10.05. Radošā darbnīca “ „Dāvanu izgatavošana mātes 

dienai”, bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem. 

A.Mamajeva 

pulciņu 

skolotāji 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

plkst. 14.30 

10.05 Mācību gada noslēguma seminārs direktoru 

vietniekiem audzināšanas jomā. 

MA vadītāja 

A.Jurģīte 

BJC „Jaunība”, 9.kab., 

plkst.15.00 

10.05. Konkurss “Mātes diena” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo 

L.Solovjeva 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst.15.30  

10.05. Skolēnu amatieru filmu konkursa“ Latvijai - 100” 

noslēguma pasākums. 

DPSP Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, plkst.16.00 

10.05. BJC “Jaunība” vizuāli un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu skolotāju MA sēde. 

J.Veļičko 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, 

plkst.12.00 

11.05 Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru 

vietniekiem audzināšanas jomā „Skolas patrona 

diena” 

A.Začiņajevs 

 

J.Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāzija,  

plkst.13.00-15.15 

Pieteikšanās pa e-pastu 

jurgite@inbox.lv līdz 

8.maijam. 

mailto:jurgite@inbox.lv


11.05. Ģimenes dienai veltītie svētki ”Ģimenes 

sirds” kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

”Ruģeļi” 

plkst.16.00 

11.05.-

13.05 

Daudzdienu starptautiskās orientēšanās sacensības 

„Viļņa- 2017” 

N.Grigorjevs Viļņa 

plkst.11.00 

11.05 – 

13.05  

Starptautiskās mūsdienu deju sacensības  

#boc2018 

Ž. Trojāne – 

Sergejeva 

Dance school BIZON 

Minska,  Baltkrievija 

12.05. Atklātās sacensības figurālajā braukšanā ar 

kartingiem (1. posms) 

N. Dejuns 

V. Iļjaševičs 

Jūrmala 

12.05. Daugavpils velokross-2018 Ļ.Pavļukova Stropu aktīvās atpūtas un 

sporta trase 

plkst.11.00 

12.05. Mātes dienai veltīti svētki “Tas viss ir par mums!” 

(ar pulciņu audzēkņu darbu izstādēm) bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un vecākiem 

 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

V. Baghumyan 

 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”  

plkst.12:00 

12.05 XIV starptautinio šokio festivalio 

“Pavasario fiesta 2018” 

J. Grizāne 

I. Timšāne 

T. Shushunova 

Kauņa, Lietuva 

13.05. Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu 

sacensības trases automodelismā 

D.Ferbers 

A.Labute 

Jelgava “Junda” 

14.05. Radošā darbnīca “ Mana rotaļlieta” bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem. 

A.Mamajeva 

O. Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

plkst. 14.30 

15.05.-

16.05 

Sienas avīžu konkurss “ Veselīgs un priecīgs” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” 

plkst. 16.30 

16.05. Spēle “Mana pils – Dinaburga – Daugavpils”      

(8.-9.kl.skolēniem- BJC “Jaunība” audzēkņiem) 

L. Smikova Daugavpils cietoksnī  

plkst. 15.30 

17.05. Radošā darbnīca. Tehniskā modelēšana 

“Arhitektūra”.  

J. Konovalovs 

V. Viļums 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Grīva” plkst. 14.30. 

17.05. Sporta pasākums ”Veselības diena” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst.15.30 

17.05. Orientēšanās sacensības „Orientieris-2018”,  

7. kārta 

A. Smoļakova 

 

Jaunā Forštate 

plkst.16.30 

17.05. Vides objektu un mākslas darbu izstādes – 

konkursa “ Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 

atklāšana 

J.Veļičko 

 

Rundāles novads, 

Mazmežotnes muiža 

19.05. Muzeja nakts pasākums L. Smikova Daugavpils 

Novadpētniecības muzejs 

Plkst.19.00-21.00 



19.05.-

20.05. 

Bērnu un jauniešu folkloras programmas “Pulkā 

eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums 

L.Vaivode Līvānu novads 

23.05. Spēle “Mana Latvija”(3.-4.kl.skolēniem) L.Smikova Daugavpils 

Novadpētniecības un 

mākslas muzejā  

plkst. 14.00 

23.05. Veselības diena bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

plkst. 14.30 

23.05. BJC “Jaunība” mūzikas studijas “Kredo” pavasara 

koncerts vecākiem. 

S.Aleksejeva Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” aktu zāle 

plkst.18.00 

24.05. Pasākums “Gada balva” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Smaids”, plkst.15.30 

24.05. Orientēšanās sacensības „Orientieris-2018”,  

8. kārta 

A. Smoļakova 

 

Apvedceļš (525 km) 

plkst.16.30 

25.05. Latvijas simtgadei veltīts maratons „Mans starts 

Latvijai”  kluba „Ruģeļi” audzēkņiem  

A.Skurjate Ruģeļu ūdenskrātuve 

plkst.16.00 

25.05. Kvests “ Piedzīvojumi Križos” bērnu kluba 

“Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone 

A. Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Križi” 

plkst. 16.30 

25.05. Koncerts “Vasaras svētki” bērnu kluba “Sudraba 

avoti”  audzēkņiem 

Ļ.Pavļukova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Sudraba avoti” 

plkst.18.00 

26.05. Vizuālās mākslas radošā darbnīca „Zīmēsim 

kopā!” , bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem un 

viņu vecākiem 

E.Davidčuks 

 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

„Fortūna”  

plkst.12:00 

26.05. Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” A.Jansone 

N.Krivoguza 

Daugavpils Ledus hallē 

plkst.17.00 un āra 

laukumos plkst.11.30-

14.00 

26.05-

27.05 

Orientēšanās sacensības “Baltijas čempionāts un  

Baltijas veterānu čempionāts” 

Ļ.Pavļukova, 

A. Smoļakova, 

N.Grigorjevs 

Krāslava (Tartaks) 

plkst. 11.00 

27.05. Mazmotošosejas sacensību 2.posms “Zelta 

mopēds”, skūteri. 

A. Macuks Jelgava, sporta un atpūtas 

komplekss "Rullītis" 

29.05. Noslēguma galda tenisa turnīrs kluba “Grīva” 

audzēkņiem 

V. Viļums Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Grīva” plkst. 14.30. 



29.05. Mācību gada noslēguma pasākums bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem. 

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība”, bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

plkst. 15.00 

30.05. BJC “Jaunība” pedagoģiskā sēde I.Jackeviča Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” aktu zālē 

plkst.11.00 

31.05. Latvijas 100 gadei veltīts pasākums - „Pa Latgales 

saulainām takām”. Naujenes Novadpētniecības 

muzejs. Ekskursija un radošās aktivitātes bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem un vecākiem.  

A.Mamajeva Naujene 

Plkst.14.00-17.30 

31.05. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2018”,  

9. kārta 

A. Smoļakova 

 

Višķu tehnikums 

plkst.16.30 

01.06. X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!” J.Vucēna Cēsis 

???05. Seminārs mūsdienu deju grupu vadītājiem un 

koordinatoriem 

Ž.Trojāne - 

Sergejeva 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

 Jauniešu konkurss "Mēs esam talantīgi"-pusfināls L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” 

 Jauniešu konkurss "Mēs esam talantīgi"-fināls L.Smikova Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” 

Iesniegt 

pieteikum

us 

Gatavojamies Humānās pedagoģijas nometnēm, 

tēma “Humānās pedagoģijas iespējas iesaistoties 

projektā “Skola 2030” 

V.Rudņeva Aglonā 11.06.-13.06. 

Bebrene 20.08.-22.08. 

Pieteikties pie  

V. Rudņevas29540715 

 

                                   jūnijs   

01.06. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas svētki 

“Daba un dvēsele” 

J.Veļicko 

O.Sverčkauska  

L.Smikova 

Daugavpils, Dubrovina 

parkā plkst.12.00-15.00 

01.06-

29.06 

Pulciņu „Tehniskā modelēšana” audzēkņu izstāde J.Konovalovs LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

02.06-

03.06 

Latvijas 2018. gada orientēšanās čempionāts 

sprintā un sprinta stafetē 

A. Smoļakova, 

N.Grigorjevs 

Madona 

plkst. 11.00 

03.06.-

08.06. 

Pilsētas svētki L.Smikova  

 


