
 
Daugavpils novada interešu izglītības pasākumu 

darba plāns 2017.-2018. mācību gadam 

 

Datums/ 

laiks 

Pasākums Vieta Atbildīgais 

Visu mācību 
gadu līdz 2018. 

gada 1. 

novembrim 

Daugavpils novada izglītības iestāžu akcija 

“Uzziedini Latviju” 

Skolu plānu iesūtīšana līdz 1.novembrim 

 

skolās J.Urbāne 

 

Septembris 

23.09. Daugavpils novada skolu Mazpulku dalība 

Daugavpils novada dienu Noslēguma 

sarīkojumā 

DND J.Urbāne 

 

Oktobris 

6.10. 

plkst.13.30 

Sapulce skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem DNKC A.Dombrovska 

10.10. Seminārs skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem 

Pieteikšanās līdz 3.oktobrim  

Rīga A.Dombrovska 

13.10. 

plkst.13.30 

Sapulce skolu mūzikas skolotājiem DNKC L.Sauleviča 

13.10 

Plkst.10.00 

Daugavpils novada skolēnu Novadpētniecības 

projekts 

“Atceries Lāčplēšus” 

Darbu iesniegšana 6.oktobrī 

Darbu prezentācija 13.oktobrī 

DNKC J.Urbāne 

 

Novembris 

10.11.-

21.11. 

Daugavpils novada skolu vizuālās mākslas 

konkurss-izstāde „Krāsainā Latvija” 

Darbu iesniegšana līdz 31.oktobrim  

DND J.Urbāne 

24.11. 

Pl.11.00 

Vidusskolu skolēnu pašpārvalžu erudītu 

konkurss „Par un ap Latgali”   

Pieteikumu iesūtīšana līdz 13. novembrim 

DNKC J.Urbāne 

29.11. Pieredzes apmaiņas seminārs vidusskolu 

pašpārvalžu līderiem 

x J.Urbāne 

 

Decembris 

01.12. plkst.11. Daugavpils novada folkloras kopu 

vakarēšana 

Pieteikšanās līdz 22.novembrim 

Raiņa māja 

Berķenelē 

J.Urbāne 

13.12. Pieredzes apmaiņas seminārs 

vidusskolu pašpārvalžu līderiem 

x J.Urbāne 

15.12. 

Pl.10.00,pl.12.00 

Pasākumu cikls  Daugavpils novada 

pirmsskolas audzēkņiem „ Pūti,pūti 

ziemelīti” 

Pieteikšanās līdz 1.decembrim 

DNKC J.Urbāne 



 

Janvāris 

09.01. Iesniedz darbus Starptautiskajam bērnu un 

jauniešu   Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkursam “LIDICE”  

(Daugavpils novada kārta) 

DNKC J.Urbāne 

18.01. 

plkst.11.00 

Skolu kolektīvu instrumentālās un popmūzikas 

konkurss “No baroka līdz rokam” 

 (Daugavpils novada kārta) 

DNKC L.Sauleviča 

24.01. Pieredzes apmaiņas seminārs vidusskolu 

pašpārvalžu līderiem 

x J.Urbāne 

25.01. Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības 

“Lakstīgala” 

Jēkabpils J.Urbāne 

31.01. 

plkst.10.00 

Daugavpils novada Prātnieku konkurss DNKC J.Urbāne 

 

Februāris 

09.02. Latvijas bērnu un jauniešu jaundeju konkurss 

“Mēs un deja” 

Ogre A.Dombrovska 

16.02. 

plkst.11.00 

Skolu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

 (Daugavpils novada kārta) 

DNKC L.Sauleviča 

19.02. Daugavpils novada skolēnu Skatuves runas  

konkurss 

DNKC J.Urbāne 

20.02. Starptautiskajam bērnu un jauniešu   Vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

“LIDICE” 

Rīga J.Urbāne 

21.02. Pieredzes apmaiņas seminārs vidusskolu 

pašpārvalžu līderiem 

x J.Urbāne 

23.02. Skolu kolektīvu instrumentālās un popmūzikas 

konkurss “No baroka līdz rokam” 

 (Latgales novada kārta) 

Rēzekne L.Sauleviča 

 

Marts 

02.03. Izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Madona J.Urbāne 

02.03. 

plkst.10.00 

Daugavpils novada skolēnu vides izglītības 

eksperimentu konkurss  “Lūk tā!” 

Zino centrs J.Urbāne 

07.03. Skolu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

 (Latgales novada kārta) 

Preiļi L.Sauleviča 

08.03. Rotaļnieku un anekdošu  konkurss 

dienvidlatgalē 

Līvāni J.Urbāne 

08.03. 
 

Latgales novada skolēnu Skatuves runas  

konkurss 

Jēkabpils J.Urbāne 

21.03. Pieredzes apmaiņas seminārs vidusskolu 

pašpārvalžu līderiem 

x J.Urbāne 

23.03.,24.03. Skolu kolektīvu instrumentālās un popmūzikas 

konkurss “No baroka līdz rokam” 

 (fināls) 

Rīga J.Urbāne 

23.03. 

vakars 

Daugavpils novada mūsdienu deju radošais 

konkurss 

Ambeļi J.Urbāne 



28.03. Dienvidlatgales dziedātāju, muzikantu un 

dejotāju konkurss (folklora) 

Līvāni J.Urbāne 

29.03. 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt” un 

zēnu koru konkurss :Puikas var”un gatavojoties 

Daugavpils novada  jaunrades festivālam 

“Svētku prieks” 

(Daugavpils novads)  

DNKC L.Sauleviča 

 

Aprīlis 

06.04. Vides objektu un mākslas konkurss “Visa dzīva 

radībiņa saulītē līgojās” 

(Daugavpils novads, darbu iesniegšana) 

DNKC J.Urbāne 

05.04. Sākumskolu koru koncertskate, gatavojoties 

Daugavpils novada  jaunrades festivālam 

“Svētku prieks” 

DNKC L.Sauleviča 

13.04. 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt” 

(Latgales novads) 

Jēkabpils L.Sauleviča 

13.04. Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras 

kopu sarīkojums 

Līvāni J.Urbāne 

20.04. Mūsdienu deju radošais konkurss 

(Latgales novads) 

Daugavpils J.Urbāne 

20.04. 

plkst.11.00 

Daugavpils novada skolu tautas deju kolektīvu  

sadancis-skate “Latvju bērni danci veda”, kā arī 

gatavojoties Daugavpils novada  jaunrades 

festivālam “Svētku prieks” 

DNKC A.Dombrovska 

20.,21.04. Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un 

es iešu un iešu!” 

Valmiera J.Urbāne 

25.04. X Latvijas zēnu koru salidojuma konkurss Daugavpils L.Sauleviča 

 

Maijs 

maijs Deju kolektīvu kopmēģinājums, gatavojoties 

Daugavpils novada  jaunrades festivālam 

“Svētku prieks” 

Višķu 

estrāde 

J.Urbāne 

A.Dombrovska 

03.05. Daugavpils novada izglītības iestāžu 

pētniecisko darbu konkurss “Mana 

skola”(darbu iesniegšana) 

DNKC J.Urbāne 

17.05. Vides objektu un mākslas konkurss “Visa dzīva 

radībiņa saulītē līgojās” 

 

Rīga J.Urbāne 

19.-20.05. Nacionālais bērnu un jauniešu folkloras kopu 

sarīkojums “Pulkā eimu,pulkā teku” 

Līvāni J.Urbāne 

26.05. Latvijas skolu tautas deju kolektīvu festivāls 

“Latvju bērni danci veda” 

Daugavpils A.Dombrovska 

 

Jūnijs 

1.06. X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!” Cēsis L.Sauleviča 

2.06. Daugavpils novada  jaunrades festivāls “Svētku 

prieks” 

Višķu 

estrāde 

J.Urbāne 

 

 

 
Sagatavoja J.Urbāne 65437663, 29734626, iimc@inbox.lv 
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