“Es veselību sargāju, pats par sevi
domāju” Bērnu kluba “Fortūna”
audzēkņiem
Atpūtas pasākums „Laiks jokiem!” bērnu
kluba „Ruģeļi” audzēkņiem
Pulciņa „Palete” audzēkņu darbu izstāde
BJC „Jaunība” 1.stāvā. Izstādes
apmeklējums- kluba „Fortūna” audzēkņi

V. Rudņeva

01.04.

Atpūtas vakars „ Smieklīgi stāsti” bērnu
kluba „Križi”

N. Ivanova

Bērnu klubā “Križi”
plkst. 17.00

01.04.

Spēle - konkurss „Humora diena” bērnu
kluba „Smaids” audzēkņiem
Seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem

T. Suhovilo

E.Davidčuks

02.04.

Zīmējumu konkurss „Laiks jokiem”
bērnu kluba „Fortūna”audzēkņiem
Ģimenes svētki “Ģimene kā varavīksne”

Bērnu klubā „Smaids”
plkst. 15.30
Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.16.30
Bērnu klubā „Fortūna”

02.04.03.04.

Pirmais atklātais stendu modeļu konkurss
(Skatīt Nolikumu)

03.04.

Sezonas atklāšanas orientēšanās
sacensības „Pavasaris-2016”
Fotoizstādes „Viņi šodien raksts BJC
„Jaunība” vēsturi” par aktīvakiem kluba
„Križi” dalībniekiem noformēšana.
“Lieldienu zaķu” simpozijs – 4.klašu
skolēnu pasākums

J. Gaidelis

06.04.

Lieldienu floristikas konkurss

O.Sverčkauska

06.04.

Radošā darbnīca "Pavasara putni" kluba
"Žēlsirdība" audzēkņiem
BJC “Jaunība” radošo kolektīvu vadītāju
metodiskās apvienības sēde
BJC “Jaunība” vizuālas un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu skolotāju
metodiskās apvienības sēde

Ņ.Ņeginska
A. Mamajeva
L.Smikova

01.04.

01.04.
Līdz
18.04.

01.04.

02.04.

04.04.08.04.
06.04.

06.04.
07.04.

A.Skurjate
E.Davidčuks

N. Krivoguza

G.Bogdanova
J.Veļičko
J.Konovalovs

N. Ivanova

L.Smikova

L.Smikova

Daugavpils Centra
vidusskolā
plkst.12.45
Bērnu klubs „Ruģeļi”
plkst. 16.00
BJC „Jaunība”

Daugavpils kultūras pils
plkst.12.00
BJC “Jaunība” aktu zālē,
02.04. plkst.9.00-18.00,
03.04.plkst.10.00 – 14.00
(apbalvošana)
Ruģeļi (Bērnu klubs)
plkst.11.00
Bērnu klubā “Križi”

J. Pilsudska Daugavpils
valsts Poļu ģimnāzijā
plkst.15.00
Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.16.00
Bērnu klubā “Žēlsirdība”
plkst.14.30
BJC “Jaunība”, 20.kab.
plkst.12.00
BJC “Jaunība”, 10.kab.
plkst.12.00

07.04.

Seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā

A.Jurģīte
A. Jansone

07.04.

Orientēšanas sacensības
„Orientieris-2016”, 1. kārta

07.04.

Jaunbūves bibliotekārā stundas „Disneja
brīnumainā pasaule” bērnu kluba
“Mezgls” audzēkņiem.
“Veselība- dzīves pulss” – konkurss
maratons 7.klašu skolēniem

J. Gaidelis,
Ļ. Pavļukova,
N. Grigorjevs
N. Skarbinīka

08.04.

V.Rudņeva

09.10.04.
12.04.

Orientēšanas sacensības
“Kurzemes pavasaris 2016”
„70 šaha uzdevumi” 7.- noslēdzošais
posms Daugavpils pilsētas skolēniem

N. Grigorjevs

12.04.

Zīmējumu konkurss "Pavasaris klāt"
kluba "Žēlsirdība" audzēkņiem
Galda tenisa turnīrs bērnu kluba "Grīva"
audzēkņiem
Galda tenisa draudzības turnīrs
„Mezgls”- „Ruģeļi” bērnu
Klubu audzēkņiem
Galda tenisa draudzības turnīrs (“Ruģeļi”
– „ Mezgls”) bērnu kluba audzēkņiem
Latgales novada izglītības iestāžu 1.4.klašu koru skate “Taureņu balsis”
Latgales novada mūsdienu deju kolektīvu
radošais konkurss

L.Baļe

12.04.
12.04.

12.04.
13.04.
13.04.

14.04.

14.04.

14.04.

15.04.
15.04.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
metodisko materiālu izstāde-skate
(novads)
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivāls –
konkurss "No baroka līdz rokam" - fināls
Orientēšanas sacensības
„Orientieris-2016”, 2. kārta
Intelektuālā spēle “Dabas brīnumi” bērnu
kluba „Križi”
Bērnu zīmējumu konkursa “Latvijas
simtgades ceļš –Skaistuma Ceļš”
apbalvošanas pasākums

V.Rudņeva
J.Jemeļjanovs

V. Viļums
N. Skarbinīka
N. Grigorjeva
A.Skurjate
N. Skarbinīka
A.Skurjate
J.Vucēna
Ž.TrojāneSergejeva
A.Jansone
J. Veļičko

S.Rjabceva

J. Gaidelis,
Ļ. Pavļukova
N. Grigorjevs
N. Ivanova
Biedrība
“Starptautiskā
Rēriha Centra
Latvijas nodaļas
grupa”, -BJC
“Jaunība”

Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.15.00
Stropi (slēpošanas trases
stāvlaukums)
plkst.16.30
Jaunbūves bibliotēka
plkst. 16.00
Daugavpils Universitātē
Parādes ielā 1
plkst.14.45
Naudīte, Auces novads
plkst. 8.00
Daugavpils Centra
vidusskolā
plkst.15:30
Bērnu klubā "Žēlsirdība"
plkst.14.30
Bērnu klubs "Grīva"
plkst.14.00
Bērnu klubs „Mezgls”
plkst.15.00
Bērnu klubs „ Mezgls”
plkst. 16.00
Jēkabpilī
Daugavpils Kultūras pilī
plkst.13.00
Līvānu novada kultūras
centrs
plkst.10.00
Rīgas BJC ”Laimīte”
plkst.12.00 (piedalās BJC
”Jaunība” akordeonistu
ansamblis “Akords”)
Jaunā Forštadte
plkst.16.30
Bērnu klubā “Križi”
plkst. 17.00
Daugavpils Domes foajē
plkst.15.00

A.Jansone

16.04.

BJC ”Jaunība” un Valmieras BJC
“Vinda” interešu izglītības pedagogu
pieredzes apmaiņas seminārs
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivāls –
konkurss "No baroka līdz rokam" - fināls

16.04.

Latvijas daudzcīņa kartingistiem

18.04.

Dambretes turnīrs, tikšanas ar bērnu
klubiem „Mezgls”, „Grīva”, „Žēlsirdība”
un „Smaids”
II Starptautiskā pedagoģiskā asambleja”
Skolas un ģimenes sadarbība izglītības
procesā – pamats vispusīgi un harmoniski
attīstītai personībai”
Radošā darbnīca „Foto rāmitis no
pužliem bērnu kluba „Mezgls”
audzēkņiem

N.Dejuns
V.Iļjaševičs
T. Suhovilo
N. Grigorjeva

15.04.

18.04.23.04.

19.04.

20.04.

20.04.

21.04.
21.04.

Atklātās stundas direktoru vietniekiem un
klašu audzinātājiem "Veselība un vide.
Drošība"

Deju festivāla “Latvju bērni danci veda”
novadu/pilsētu programmu koordinatoru
un ielu koncertu kolektīvu vadītāju
seminārs
Pilsētas sporta spēles “ Spēka vīrs” un
“Sportā tikai meitenes”
Orientēšanas sacensības
„Orientieris-2016”, 3. kārta

13.vidusskola
Z.Semčuka

Sankt-Pēterburgā

N. Skarbinīka

Bērnu klubs „Mezgls”
plkst.15.00

R.Urbanoviča
A.Jurģīte

Daugavpils 16.vidusskolā
1.- 4. kl. plkst. 12:30
5. - 12. kl. plkst. 14:10

N.Krivoguza

Vietu precizēsim
plkst.16.00
Melnā Grava (Neredzīgo
biedrība)
plkst.16.30
Bērnu klubā “Križi”
plkst. 17.00
Bērnu klubā "Žēlsirdība"
plkst.14.00
Ķīmiķu ciemats
plkst.10.00

22.04.

Tehniskās modelēšanas diena kluba
"Žēlsirdība" audzēkņiem
Lielā Talka un pikniks bērnu kluba
„Mezgls” audzēkņiem.

J.Konovalovs

Lielā Talka Ruģeļos un
pikniks kluba „Ruģeļi” audzēkņiem
„Lūk arī pavasaris!” radošā darbnīca
kluba „Fortūna” audzēkņiem

A.Skurjate

25.04.

Pieteikties līdz 14.04.
elektroniski
jurgite@inbox.lv
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

T.Smirnova
DPSP
J. Gaidelis
Ļ. Pavļukova
N. Grigorjevs
N. Ivanova

Atpūtas vakars „ Patīkamu pārsteigumu
vakars” bērnu kluba „Križi”

23.04.

Bērnu klubā „Smaids”
plkst. 15.30

V.Rudņeva

22.04.

23.04.

Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.11.00 – 13.00
Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā
plkst.12.00
(piedalās13.vidusskolas
diksilends)
Rīgā

N. Skarbinīka

M.Bojarova

Ciemats „Ruģeļi”
plkst.9.00
Bērnu klubā „Fortūna”
plkst.16:30

25.04.29.04.

Rokdarbu konkurss „Davana mīļai
māmiņai” bērnu kluba „Križi”
audzēkņiem

Ņ.Ņeginska
N.Stankeviča

Bērnu klubā “Križi”

26.04.

“70 šaha uzdevumi” – apbalvošanas
pasākums Daugavpils pilsētas skolēniem
Pasākums fotoavīzes „Kluba “Smaids”
absolventi” prezentācija
Starptautisko Humānās pedagoģijas
lasījumu materiālu apkopojums seminārs
Pilsētas skolu tautas deju kolektīvu skate

V.Rudņeva
J.Jemeļjanovs
T. Suhovilo
G. Konušs
V.Rudņeva

Tūrisma trase "Pavasara prieki" bērnu
kluba “Grīva” audzēkņiem
Mazo izpildītāju vokālais konkurss “Pīks
un Pīka”

V.Viļums

28.04.

Orientēšanas sacensības
„Orientieris-2016”, 4. kārta

28.04.

Daugavpils BJC "Jaunība" 70. gadadienai
veltīts sporta svētki "Jautri starti" kluba
"Žēlsirdība" audzēkņiem
Latvijas čempionāts Akvatlonā
Radošā darbnīca kluba „Fortūna”
audzēkņiem

J. Gaidelis,
Ļ. Pavļukova,
N. Grigorjevs
A. Mamajeva

Avīzes “Наш город”
redakcijā plkst.15.30.
Klubā „Smaids”
plkst. 15.30
Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.15.30
J. Pilsudska Daugavpils
valsts Poļu ģimnāzijā
plkst.15.00
Bērnu klubs "Grīva"
plkst.16.30
Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centrā “Jaunība”
plkst.10.00 (pirmsskolas
izglītības iestādes),
plkst.15.00 (izglītības
iestādes)
Apveddzelzceļš (Ceļš uz
karjeru)
plkst.16.30
Bērnu klubā "Žēlsirdība"
plkst.14.30

26.04.
27.04.

27.04.

27.04.
28.04.

29.04.
29.04.

29.04.
30.04.
30.04.01.05.
31.04.

Reģionālais folkloras sarīkojums “Pulkā
eimu, pulkā teku:
Lieldienu pasākums bērnu kluba "Grīva"
audzēkņiem
Orientēšanas sacensības
“OK Arona kauss 2016”
Radošā darbnīca "Lieldienu mozaika"
bērnu kluba "Grīva" tehniskā modelēšana
audzēkņiem

N.Krivoguza

N.Bogdanova
Ļ. Koniševa

A.Levša
A.Labute

Jelgavā
Bērnu klubā „Fortūna”
plkst.15:00

Vienības
pamatskola
V. Viļums
M. Bojarova
N. Grigorjevs

Līvānos

V. Viļums
J. Konovalovs

Bērnu klubs "Grīva"
plkst.14.00
Madonas novads, Jāņukalns
plkst.10.00
Bērnu klubs "Grīva"
plkst.14.00

