
 

 

Datums                     Pasākums 

 

atbildīgais Vieta un laiks 

01.10, 

08.10., 

15.10., 

29.10. 

“Angļu valoda caur spēlēm” – angļu valodas pulciņš 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

A.Sardarjan Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Fortūna” 

plkst.14:30-15:30  

 

03.10. Pasākums “Ceļojums pa mūsu pilsētas ielām” bērnu 

klubu “ Smaids”  un “Žēlsirdība” audzēkņiem  

L.Kuzmina Krievu namā, plkst. 

15.00 

03.10. Daugavpils pilsētas skolu 7. klases skolniekiem spēle 

“Es esmu skolotājs” 

L. Smikova Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”  

plkst. 15.30 

03.10. Radošās darbnīcas “Sakām jums sirsnīgu paldies” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

A.Sardarjan Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Fortūna” 

plkst.14:30-15:30  

 

04.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2018”, 17. kārta A. Smoļakova Kartodroms “Blazma” 

plkst.16.00 

05.10. Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, 
doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem. 
                                                                                                             /Z.Mauriņa/ 

Sveicam Starptautiskā skolotāju diena! 

 
 

06.10.  53.skrējiens “Daugavpils-Mežciems” dalība 

apbalvošanā 

I.Poga Sporta pārvalde 

09.10. Informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu 

izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās jomas 

koordinatoriem 

J.Veļičko VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 



 

 

 

09.10. Pasākums „Ābolu svētki” bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

A.Mamajeva Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs “Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

09.10. Starpklubu orientēšanās  sacensības „Esplanādes 

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

audzēkņiem 

A.Smoļakova, 

V.Rudņeva 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Fortūna” 

 plkst.16.00. 

09.10.-

13.10. 

„Galda futbola turnīrs „Iesācēju kauss” bērnu  kluba 

„Križi” audzēkņiem 

A.Uzols, 

A.Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Križi” 

plkst.16.30 

10.10. 

 

 

Sagatavošanās foto izstādei „Mirklis no novada 

dzīves” 

 
 

 

Projekts “Service learning 5” 

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

 

A.Sardarjan Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Fortūna” 

 

10.10. Daugavpils pilsētas skolu 7. klases skolniekiem 

spēle “Es esmu skolotājs” 

L. Smikova Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs  “Jaunība” plkst. 

15.30 

11.10. Konkurss “ Rudens vitamīni” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs “Smaids” 

plkst. 15.30 

11.10. BJC “Jaunība” vizuāli un vizuālās mākslas pulciņu 

skolotājiem MA sēde 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs  “Jaunība” plkst. 

12.00 

11.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2018”, 18. 

kārta 

A. Smoļakova Ruģeļi 

plkst.16.00 

12.10. Labo darbu festivāls Latgales reģiona izglītības 

iestādēm 

A.Jurģīte Rēzekne 

12.10. Spēle – konkurss „Mana veselība –mana dzīve” 

bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” Bērnu 

klubs „Ruģeļi” 

plkst.17.00 



13.10. Madonas  novada atklātais čempionāts 

orientēšanās vidējā distancē 

N. Grigorjevs  

 

Madonas novads, 

plkst.  9.00 

13.10.-

14.10. 

Mūsdienu deju repertuāra apguves seminārs Ž.Trojāne Jelgava, Deju Studija 

"Benefice", Cukura 

iela 22 

14.10. Latvijas 100-gadei ekskursija „Berķenele” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

A.Sardarjan 

 

Berķenele 

plkst.10:00-15:00 

 

14.10. Daugavpils pilsētas 2018. gada kauss 

rollerslēpošanā 

Ļ. Pavļukova,  

A. Smoļakova 

Stropu aktīvās atpūtas 

un sporta trase 

plkst.16.00 

15.10 Daugavpils pilsētas skolu pašpārvalžu 

konference 

DPSP Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

7.kab., plkst. 16.30 

16.10. 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 

17.10. Konkurss zēniem “Dižpuika 2019”  1.kārta 

(sports) 

A.Smoļakova J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskola 

sporta zāle 

18.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2018”, 

19. kārta 

A. Smoļakova Mežciems 

plkst.16.00 

19.10. Tikšanās ar municipālās policijas pārstāvjiem 

kluba „Križi” audzēkņiem 

O.Taļmane-

Jansone, 

A.Vasiļjevs 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst.17.00 

20.10. Radošās darbnīcas „No celtniecības 

materiāliem pašrocīgi veidota vāze” kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un vinu vecākiem 

 

O.Soboļevska 

«Kultūras 

klubs” 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

„Fortūna” 

plkst.12:00 

20.10 5. Jēkabpils atklātais čempionāts orientēšanās Ļ. Pavļukova Krustpils novads 

(Ozolsala), 

plkst.  9.00 

22.10. Informatīvais seminārs Award vadītājiem S.Upīte VISC, Strūgu 4, Rīga 

22.10 Galda spēļu sacensības bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

N.Grigorjeva 

T.Suhovilo 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

“Smaids” 

 plkst. 13.00 



22.10. Radošās – jautrās darbnīcas „Rudens 

lapkritis” kluba „Fortūna” audzēkņiem. 

 

M.Bojarova Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

„Fortūna” 

plkst.16:30 

22.10.-

26.10. 

Mūsdienu deju pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 36 stundu kursi 

”Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību 

programmu veidošana” 

Ž.Trojane A.Daņiļeviča Deju 

skola “Dzirnas”, 

Lāčplēša iela 106, k-

1, Rīga 

23.10. Starpklubu orientēšanās sacensības “Križu 

kauss” bērnu kluba “Sudraba avoti” un 

“Križi” audzēkņiem 

A. Smoļakova, 

Ļ. Pavļukova, 

O. Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs “Križi” 

plkst.16.00 

23.10. Bērnu kvests „Kapteiņa noslēpums” bērnu 

kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.11.00 

23.10.- 

24.10. 

Profesionālas kompetences pilnveides kursi 

izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 

J.Vucēna Rīga 

24.10 Kinolektorijs „Latvija 100 mirkļos” DPSP Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība”  

7.kab., plkst. 17.00 

25.10. Orientēšanas sacensības „Orientieris-2018”, 

20. kārta 

A. Smoļakova Stropi 

plkst.16.00 

25.10. BJC “Jaunība” audzēkņiem spēle “Ceļojums 

pa Namiņu” 

J. Veļičko Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs  “Jaunība”  

plkst. 12.00 

25.10. DPSP rudens pārgājiens DPSP Stropi 

26.10. Bērnu bibliotēkas apmeklēšana bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

T.Suhovilo Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

“Smaids” 

plkst. 12.00 

26.10. Bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņu foto izstāde 

“Mana pilsēta rudenī” 

A.Skurjate Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Ruģeļi” 

plkst.11.00 

 

  



26.10. Zīmējumu konkurss-izstāde "Manas pilsētas 

skaistākās vietas”  bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

A.Mamajeva 

L.Baļe 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs 

“Žēlsirdība” 

plkst.14.00 

26.-27.10.  "Pilsētas skolotāju brauciena un dalības 

Baltijas starptautiskajā konferencē Klaipedā 

organizēšana" 

 

V.Rudņeva 

 

Klaipedā 

27.10. Rudens pārgājiens kluba „Križi” audzēkņiem A.Vasiļjevs Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst.11.30 

27.10. Daugavpils sezonas noslēguma sacensības 

orientēšanās sportā 

A. Smoļakova Mežciems 

plkst.12.00 

30.10. „Mūsu dabas dāvanas Latvijas simtgadei”- 

radošā darbnīca  floristikā kluba „Križi” 

audzēkņiem 

 

O.Taļmane-

Jansone 

Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

Bērnu klubs „Križi” 

plkst.15.30 

30.10. Daugavpils nakts orientēšanās čempionāts A. Smoļakova 

N. Grigorjevs 

Cietoksnis 

plkst.19.00 

31.10. Kinolektorijs „Latvija 100 mirkļos” DPSP Daugavpils pilsētas 

bērnu un jauniešu 

centrs “Jaunība” 

7.kab., plkst. 17.00 

31.10. Radošās darbnīcas „Ķirbis – interesants 

simbols” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

A.Sardarjan 

E.Davidčuks 

Daugavpils pilsētas bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” Bērnu klubs 

„Fortūna” 

plkst.16:00 

31.10. Konkurss zēniem “Dižpuika 2019” 2.kārta 

(tehniskās jaunrades uzdevumi) 

A.Labute Daugavpils pilsētas bērnu 

un jauniešu centrs 

“Jaunība” A.Pumpura17 

 


