Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums

Priecīgas, mirdzošas mūsu
mazo skolnieku acis, jūra gladiolu un asteru, mūzika, dzīvīgums
un smiekli skolu pagalmos, lepni
smaidi sejā vecākiem, mīlošs
skatiens skolotājiem… Lūk, tas
ir 1. septembris – jaunā mācību
gada sākums. Simtiem un tūkstošiem bērnu, tas ir sākums vai
turpinājums lielajā ceļā uz pārsteidzošo Zinību Pasauli.
23 vispārējās izglītības iestādēs Daugavpilī (11 vidusskolās, 2
ģimnāzijās, 10 pamatskolās)
2008./2009. mācību gadā pie zinību apgūšanas ķersies aptuveni
10850 audzēkņi. Turpinās iesākto

2008. gada septembris – novembris

darbu 4 ārpusskolas izglītojošās
iestādes, kuru uzdevums – dot
iespēju esošajai paaudzei realizēt sevi mākslā, kultūrā, daiļradē, sportā.
Laipni savas durvis vērs Bērnu un Jauniešu skola ‘’Jaunība’’,
divas sporta skolas, Izglītības
pārvalde, Jauniešu skola un profesionālā skola ‘’Mežciems’’.
Neskatoties uz to, ka pašlaik
pilsētā ir 28 bērnudārzi, vietas
visiem mūsu mazuļiem tomēr nepietiek – Daugavpils sāk pieaugt!
Šī problēma gan rada sarežģītu
situāciju, gan ir priecīga – nepieciešams celt jaunus bērnudārzus

un veidot papildus grupas. Tas ir
uzdevums jaunajam mācību gadam, kas noteikti tiks izpildīts!
Daugavpils vislielākās cerības liek uz mūsu jaunatni. Un
vēlas redzēt to izglītotu, mērķtiecīgu un patriotisku. Tieši tāpēc
tik liels finansiāls atbalsts no
pašvaldības budžeta tiek novirzīts izglītībai, ārpusskolas nodarbību organizācijai un interešu izglītībai mūsu bērniem un pusaudžiem.
Par visu, kas saistīts ar darbu
Daugavpils izglītības pārvaldē
vēstīs mūsu informatīvais izdevums. n
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Izglītība – prioritāte Nr.1
Pienācis jaunais mācību gads.
Klases ir piepildītas zinātkāriem pirmklasniekiem,
pieaugušajiem vecāko klašu
audzēkņiem. Pēc vasaras
brīvdienām pie darba ir
ķērušies mūsu cienījamie
pedagogi. 1. septembris – svētki
gandrīz katrā Daugavpils
ģimenē. Salīdzinoši liela
pilsētas budžeta daļa tiek
novirzīta izglītībai. Pedagogu
atalgojums tiek segts no valsts
budžeta, bet pašvaldības
uzdevums – attīstīt un uzturēt
kārtībā materiāli tehnisko un
metodisko bāzi skolās,
nodrošināt pakalpojumu
pieeju un kvalitāti bērnu
pirmskolas izglītības iestādēs.
Ar ko tad mēs esam atnākuši
uz 2008. gada 1. septembri?
Par to – saruna ar Daugavpils
pilsētas mēru RITU STRODI.
– Nu jau 4 gadus pēc kārtas mēs
cenšamies apdāvināt mūsu izglītības
sfēru. Šis gads nav izņēmums: nododam ekspluatācijā Valsts ģimnāzijas internātu. Līdz šim ēka Saules ielā neiederējās pilsētas kopskatā, bet nu tā ir
simpātiska un atguvusi savu dzīvīgumu. Ģimnāzijai tā ir lieliska iespēja
apmācīt lielāku skaitu bērnu no kaimiņu reģioniem, kam iepriekš nebija iespējas dzīvot un uzturēties mācībām
Daugavpilī. Projekta izmaksas ir aptuveni 730 000 latu – pašvaldības finansējums – 40%, valsts finansējums – 60%.
Burtiski pēc 2–3 mēnešiem, novembrī, Poļu skola iegūs jaunu, pilnībā rekonstruētu ēku. Tā būs ne tikai
ļoti skaista un plaša, bet arī daudzfunkcionāla. Darbu izmaksas sastāda
1 400 000 latu. Pašvaldības finansējums ir 51% no kopējām izmaksām,
bet Polijas valsts finansējums – 49%.
Šajā gadā, vēršot uzmanību uz
problēmu risinājumu attiecībā uz 300
vietu trūkumu bērnudārzos, mēs ķērāmies pie 13. bērnudārza rekonstrukcijas, kas ir netālu no 10 vidusskolas, lai mēs šī mācību gada vidū
80 bērnus iekārtot praktiski jaunā
bērnudārzā. Lai palielinātu vietu
skaitu tiks būvēta piebūve 24. bērnudārzam (Esplanāde), veikta Zeltkalna
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pamatskolas ēkas rekonstrukcija (Jaunā Forštate), plānoti remontdarbi 21.
un 26. bērnudārzā (Ķīmiķu mikrorajons). Tiks izdarīts viss, lai 2009. gadā
pilnībā novērstu problēmu, kas saistās ar bērnu iekārtošanu bērnudārzos.
Turpinās skolu ēdināšanas bloku
renovācijas darbi. 270 000 lati paredzēti Daugavpils 17. viduskolas, 15.
vidusskolas un Centra ģimnāzijas ēdināšanas bloku renovācijai. Aptuveni
200 000 latu šogad plānots izlietot arī
7. un 11. bērnudārza siltumapgādes
sistēmu rekonstrukcijai.
Dome piešķir ievērojamus līdzekļus ne tikai tekošajiem remontiem skolās, bet arī jaunu metodisko
materiālu iegādei.
No pirmā septembra skolotāju
darba alga palielināsies par 60 latiem
par slodzi. Esmu ļoti priecīga saistībā
ar šo faktu, taču tagad Domei jānodrošina algas paaugstinājums tiem,
kas to saņem no pašvaldības: vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Šo izdevumu segšanai pašvaldības budžetā būs
nepieciešami aptuveni 110 tūkstoši
latu. Protams, pašlaik vecākiem ir
daudz rūpju, lai sagatavotu bērnu
skolai, nākas tērēt diezgan lielas
naudas summas. Saprotot, ka visiem
tas nav pa spēkam, mūsu Sociālo lietu
pārvalde veica lielu darbu palīdzības

sniegšanā tām ģimenēm, kurām ir
piešķirts trūcīgo statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Daudzas firmas un
pilsētas iedzīvotāji palīdzēja ziedojot
apģērbu un kancelejas preces.
Nedēļu pirms pirmā septembra,
man likās, ka šiem zinību svētkiem
gatavojas visa pilsēta. Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, neaizmirstams, jaunu atklājumu pilns gan tiem,
kas mācās, gan tiem, kas pasniedz!
Veiksmi ceļā! n
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Mums ir ar ko lepoties
Tā uzskata Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
OLGA DUKŠINSKA, sarunu
ar kuru uz jauna mācību gada
sliekšņa mēs piedāvājam
jūsu uzmanībai.
– Cien. Dukšinskas kundze, kas
tad ir tik sarežģīts organisms kā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde?
– Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvalde atbild un risina visus ar izglītību saistītus jautājumus, kas
noteikti ir likumā „Par pašvaldībām”,
un, kurus deleģē Daugavpils pilsētas
dome. Un es varu piekrist, ka tiešām
Izglītības pārvalde ir ļoti sarežģīta un
nozīmīga struktūra.
– Kā Jūs novērtējat mūsu izglītības iestāžu metodisko bāzi, vai
mēs varam lepoties ar savām izstrādnēm?
– Jā, Daugavpils var lepoties ar
izglītības iestāžu metodisko bāzi,
savām izstrādnēm un izglītības programmām. Pateicoties Metodiskā un
Bilingvālā centra aktivitātēm skolotājiem tiek piedāvāti dažādi tālākizglītības kursi, organizēts Skolotāju
metodisko izstrādņu konkurss un
sniegta nepieciešama palīdzība pedagogiem. Ikdienas darbā mūsu skolotāji kopsolī ar laikmeta prasībām vada
kvalitatīvas un interesantas stundas
skolēniem, pārzina mācību priekšmeta pasniegšanas metodiku. Daugavpils izglītības iestādes jaunajā mācību
gadā turpinās realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas. 2008. gadā izglītības programmas aktualizēja
12. vidusskola, 16. vidusskola, 17. vidusskola un Centra ģimnāzija. Īpašu
atsaucību gūst programmas skolēniem ar īpašām vajadzībām, kuri ir integrēti vispārizglītojošās klasēs. Šāda
integrācija notiek 7. pamatskolā, 8. pamatskolā, 11.pamatskolā, 16. vidusskolā, Poļu vidusskolā un 12. vidusskolā.
Joprojām pilsētas vidusskolās populāras ir dabaszinātņu un matemātikas vidējās izglītības programmas.
Jaunajā mācību gadā tiks īstenotas arī pedagoģiskās korekcijas
programmas 6. vidusskolā, 17. vidusskolā, 11.pamatskolā, 38. arodvidusskolā,kā arī Ruģeļu pamatskolā, tai

skaitā šo programmu varēs apgūt arī
ieslodzījuma vietās esošie.
Daugavpils izglītības iestādes
piedāvā arī dažādas mazākumtautību
izglītības programmas. Pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 55%
krievu tautības bērni, 23% latviešu
tautības, 14% poļu tautības, 3% baltkrievu tautības, 1% ukraiņu, lietuviešu tautības, 0,5% čigānu, 0,1% ebreju,
vāciešu utt. Sešās skolās izglītības
programmās dzimtā valoda ir latviešu
valoda, vienā – poļu valoda, pārējās –
krievu valoda.
Joprojām aktuāla ir mācību priekšmetu apguve valsts valodā un bilingvāli. Šī procesa monitoringu un
tam nepieciešamo metodisko palīdzību sniedz Izglītības pārvaldes bilingvālais centrs. Jau otro gadu, pētot centralizēto eksāmenu rezultātus, var apgalvot, ka mācību priekšmetu apguve
valsts valodā nav būtiski ietekmējusi
skolēnu zināšanu līmeni. Arī šajā mācību gadā pašvaldība apmaksā papildstundas CLIL projekta īstenošanā mācību priekšmetu pasniegšanai angļu
valodā, tādējādi papildinot skolēnu valodu apguves iespējas. Arvien mazāk
skolēni izvēlas vācu valodas apguvi.
– „Cāļus skaita rudenī”, tāpēc
vēlētos uzzināt kādi ir mūsu absolventu sasniegumi, cik no tiem kļuvuši par studentiem?
– Viens no skolas darba un izglītības kvalitātes rādītājiem ir centra-
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lizēto eksāmenu rādītāji vidusskolas
posmā, visaugstākie rezultāti, beidzot
mācību gadu, bija (A,B,C līmenis):
l Krievu vidusskola - licejs – 99,4%
l Daugavpils Valsts ģimnāzija –
88,23%
l 9. vidusskola – 87,93%
l Centra ģimnāzija – 80,5%
l 3.vidusskola – 77,54 %
l Poļu vidusskola – 76,81.
Daugavpilī vidējais: 68,4 %, kas ir
augstāks rādītājs nekā iepriekšējā mācību gadā. Populārākās augstskolas ir:
Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, bet daži turpina izglītību ārvalstīs.
– Vai skola palīdz tālākās izglītības izvēlē?
– Skolās strādā speciālisti, kas
atbild par karjeras izglītības jautājumiem. Aktīvi šajā darbā piedalās gan
klašu audzinātāji, gan skolu psihologi. Projektu nedēļas laikā skolēni dodas ekskursijās uz profesionālām izglītības iestādēm, augstskolām, rūpnīcām un uzņēmumiem. Protams, ir iespēja padomāt par profesijas izvēli.
Man patīk, kad skolēni aktīvi iesaistās tādā pasākumā kā „Ēnu dienas”
un iepazīstas ar dažādu profesiju pārstāvjiem.Vairāku gadu garumā skolām ir izveidojušies cieši kontakti ar
Daugavpils Tehnisko universitāti,
Daugavpils Universitāti, Transporta
un Sakaru institūtu utt.
Turpinājums 4.lpp. uu
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Mums ir
ar ko
lepoties

IzglÓtÓbas p‚rvaldes vadÓt‚ja

IzglÓtÓbas p‚rvaldes
vadÓt‚ja vietniece

In‚ra Sprind˛uka

654 07427

10.

⊳⊳ Sākums 3. lpp.

Galven‚ speci‚liste
pirmsskolas darb‚

IngrÓda Zelenkova

654 07425

3.

Pirmsskolas vecuma bÁrnu
uzskaite

Svetlana Vecvagare

Metodisk‚ centra vadÓt‚ja

RegÓna Bogdanova 654 07436

2.

BÁrnu tiesÓbu aizsardzÓbas
inspektore

Maija Lazd‚ne

654 07439

6.

654 07420

– Kāda uzmanība tiek pievērsta ārpusskolas izglītībai, pieaugušo
izglītībai un bērnu brīvā laika organizēšanā? Iespējas un pieejamība?
– Daugavpils pilsētā liela vērība
tiek veltīta arī ārpusskolas izglītībai
un tās pieejamības nodrošināšanai.
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
organizē darbu 11 nodaļās un bērnu
klubos, un tos apmeklē vairāk nekā
2000 bērnu. Ar dažādiem sporta veidiem var nodarboties sporta skolu
sekcijās, piemēram, futbola, volejbola, paukošanas, tenisa, šaušanas,
smagās atlētikas, biatlona utt. Jaunieši un pieaugušie var attīstīt savas intereses Jaunatnes skolā.
– Ne mazāk svarīgs jautājums –
par mūsu bērnu drošību skolās. Kā
tiek risināta šī problēma?
– Tas ir viens no svarīgākajiem
jautājumiem, lai nodrošinātu bērnu
drošību gan skolās, gan pirmsskolas
izglītības iestādēs. Vairākās skolās jau
ir ierīkotas video novērošanas iekārtas (Vienības pamatskolā, 17. vidusskolā, 3. vidusskolā, 10. vidusskolā, 15.
vidusskolā, Logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā utt.).
Nākotnē sadarbībā ar Domi jāturpina
iesākto programmu, nepieciešams
katrā iestādē ierīkot centralizēto
ugunsdrošības signalizāciju. Daudz
tiek darīts, lai nodrošinātu bērnu drošību bērnu dārzos.
– Kādi ir Izglītības pārvaldes
2008./09. māc. gada galvenie uzdevumi?
– Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs turpināt darbu pie pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas
kritērijiem. Nepieciešams turpināt
darbu pie vispārējās vidējās izglītības
satura reformas jautājumiem. Svarīgi
mācību procesā aktīvāk izmantot informāciju tehnoloģijas un turpināt ES
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Izglītības pārvaldes kontaktinformācija
ApakvienÓbas nosaukums

Darbinieka
v‚rds, uzv‚rds
Olga Dukinska

T‚lrunis
654 23110

Kabin.
Nr.
18.

654 21623,
fakss 654 07431

Kancelejas vadÓt‚ja

daugip@aircom.lv

VeselÓbas speci‚lists

Ruslans Bespjatijs

IzglÓtÓbas p‚rvaldes juriste

KristÓne –ede

654 07434

11.

Matem‚tikas metodiÌe

JeÔena AzareviËa

654 07438

15.

BioloÏijas, ÌÓmijas, veselÓbas
Ruta Puida
m‚cÓbas, Ïeogr‚fijas metodiÌe

654 07438

Socialo zinÓbu un
ekonomikas metodiÌe

654 07438

Signita Gabr‚ne

Fizikas metodiÌis

Aleksandra Vagele

Inform‚tikas metodiÌis

Edgars Pudulis

Sporta metodiÌis

P‚vels RinkeviËs

BibliotÁka, speci‚liste m‚cÓbu
lÓdzekÔu jaut‚jumos

JeÔena StankeviËa

654 07421

IzglÓtÓbas darbinieku
arodbiedrÓbas prieksÁdÁt‚ja

Anna Junele

654 07435

VadÓt‚ja

Silvija MickeviËa

e-pasts

66114889

ipmetod@aircom.lv

ipjurists@aircom.lv

edgarsdvg@dautkom.lv

17.

BILINGV¬L¬S IZGLŒTŒBAS CENTRS
654 23139

biac@inbox.lv

VELSAS PRIN»A VALODU CENTRS UN PIEAUGU–O IZGLŒTŒBAS CENTRS (Saules 7)
Ilona Boh‚ne

Valodu centra vadÓt‚ja

654 33896

Pieauguo izglÓtÓbas centrs
S‚kumskolas metodiÌe

Dace Vuk‚ne

654 07437

Krievu valodas un literat˚ras
(dzimt‚ un svevaloda)

Ludmila IËenko

V‚cu valodas
galven‚ speci‚liste

Olga Ogurova

654 20332,
654 33896

Latvieu valodas metodiÌe

Ilona Boh‚ne

654 32102

AngÔu valodas metodiÌe

Ilona Ustinova

654 32102,
654 20322

dcentrum@inbox.lv

ilonaustinova@navigator.lv

PSIHOLOÃISK¬S PALŒDZŒBAS CENTRS (18. novembra 19)
VadÓt‚ja

NataÔja ﬁekova

PsiholoÏe

Linda Tjapko

PsiholoÏe

Nadeda KleËa

finansētu dabaszinātņu kabinetu renovāciju un modernizāciju. Svarīgs
jautājums ir turpināt darbu pie Daugavpils pilsētas izglītības sistēmas
stratēģijas programmas izstrādes
2009.–2013.g.
– Jūsu novēlējumi uzsākot jauno mācību gadu.
– Novēlu visiem pedagogiem, skolēniem, vecākiem veiksmīgu 2008./

654 21309

daugppc@inbox.lv

2009. mācību gadu! Lai tas atnes skolēniem labas sekmes, jaunas zināšanas, skolotājiem – radošas idejas un
augstu atalgojumu, vecākiem – vairāk laika veltīt savu bērnu audzināšanai.
Viens no svarīgākajiem veiksmes principiem ir konkrēts mērķis,
atvērtība un pozitīva domāšana. „Tam
kuģim, kuram nav galamērķa, nekad
nepūtīs ceļavējš.” n
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Lai bērni justos
kā mājās

Pārdomas pirms jaunā mācību gada
2008./2009.mācību gadā mēs atkal
mācīsimies vienā skolas ēkā – Tautas
ielā 11. Sākumskolas ēka tika atdota pilsētai, tā kā trūkst ēku pirmsskolas mācību iestādēm. Skolas kolektīvs un vecāki to saprot un atbalsta, tāpēc vasarā
tika veikts liels darbs – pārveidoti un
pielāgoti mācību kabineti sākumskolas
skolēnu vajadzībām, kā arī aprīkoti ar
atbilstošām mēbelēm, izremontēti sanitārie mezgli. Paldies pilsētas Domei,
Izglītības pārvaldei par materiālu atbalstu, tāpat mūsu celtniekiem, kas
savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši mūsdienu prasībām veica remontdarbus.
Lai jaunajā mācību gadā strādātu
efektīvāk un atbilstoši mūsdienu prasībām, tika iepirktas 2 interaktīvās tāfeles, jauni datori, balsošanas sistēma,
dokumentu kamera, televizori, magnetafoni, daudzos kabinetos nomainīts apgaismojums un mēbeles.

Šogad mūsu skolā nokomplektētas trīs 1. klases, tie ir 90 skolēni.
Diemžēl, visus kandidātus uzņemt
nevarējām, telpu trūkuma dēļ.
Skolā izveidotas trīs 10. klases
trijās izglītības programmās:
l matemātikas, dabaszinību un
tehniskais virziens (fizika un datorzinības);
l matemātikas, dabaszinību un
tehniskas virziens (tehnika un lingvistika);
l vispārizglītojošais virziens.
Priecē centralizēto eksāmenu rezultāti, kaut gan tie liek domāt par vēl
neizmantotajām iespējām. Liels prieks
par aptuveni 70% mūsu skolas abiturientiem, kam ir izdevies iestāties
augstskolu budžeta vietās, pārsvarā
tehniskajās fakultātēs. n
10. vidusskolas direktore
INA KIRŅIČANSKA
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Jauno mācību gadu, protams,
sagaidām ar labu garastāvokli un
vēlmi realizēt ieplānotos uzdevumus bērnu audzināšanas un attīstīšanas darbā. Arī iestādes telpas ir sagatavotas jaunajam mācību gadam,
veikts nepieciešamais kosmētiskais
remonts, sakārtota un atjaunota materiālā bāze. Esam gatavi sagaidīt
mūsu pilsētas mazos pirmsskolniekus ar cerību, ka viņiem mūsu iestādē būs mājīgi, interesanti un jautri .
Es, kā iestādes vadītāja, centīšos sekmēt, lai katrs iestādes darbinieks pilnveidotos profesionāli, lai
kolektīvs strādātu radoši, lai psiholoģiskais klimats iestādē būtu labvēlīgs. Galvenie uzdevumi mūsu
kolektīvam šajā mācību gadā būs:
l nodrošināt kvalitatīvu 5-6.g.
bērnu sagatavošanu skolai, virzot
bērnu attīstību uz veiksmīgu skolas
gaitu sākumu;
l veicināt bērnu veselības nostiprināšanu, izmantojot faktoru
daudzveidību, kas ietekmē bērna
fizisko attīstību;
l veidot nacionālo pašapziņu,
izpratni par piederību Latvijas valstij, interesi par latviešu tautas tradīcijām un vēlēšanos aktīvi līdzdarboties tajās;
l pilnveidot sadarbību ar vecākiem dažādu svētku un pasākumu
organizācijā. n
12. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja
SKAIDRĪTE REBEKINA
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Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņi
Vieta

Adrese

PulciÚu, kolektÓvu
vai grupu nosaukums

Telefons

DalÓbnieku
vecums

Vides izglÓtÓbas nodaÔa

Daugavpils pilsētas
Jaunatnes skola
Parādes iela 7
(5. pamatskolas telpās, 3. stāvā)
Daugavpils pilsētas Jaunatnes
skola dibināta 1994.gadā pēc dāņu kolēģu pieredzes kā interešu izglītības
iestāde. Tā ir oficiāla mācību iestāde,
kura palīdz risināt ne tikai skolēnu un
jauniešu, bet arī pieaugušo izglītības
problēmas. Jaunatnes skolā klausītājiem ir iespējas paaugstināt savu zināšanu līmeni, iegūt jaunas prasmes
un iemaņas.
Lai cilvēkiem būtu vieglāk integrēties mūsu sabiedrībā, skola piedāvā:
l piecu līmeņu angļu valodas,
l latviešu valodas (sarunvaloda,
sagatavošanās valsts valodas atestācijai),
l sagatavošanās naturalizācijas
eksāmenam,
l vācu valodas,
l franču valodas,
l datorzinību kursus,
l kā arī floristikas, rokdarbu,
lietvedības un citus kursus.
Lai vispārizglītojošajā skolā skolēni labāk apgūtu mācību vielu, Jaunatnes skola organizē kursus sekojošos mācību priekšmetos: matemātikā,
fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Pēc skolēnu
vēlmēm skola var piedāvāt palīdzību
arī citos mācību priekšmetos.
Skola organizē kursus no 1. septembra līdz 30.jūnijam. Kursu ilgums
ir divi-trīs mēneši. Mācību programmas tiek sastādītas, pamatojoties uz
izglītojamo vēlmēm un vajadzībām,
tās apstiprina skolas direktors. n
Precizēt informāciju
par nodarbību laikiem var
pa tālruņiem: 654-27962, 654-33195,
m.t. 29106937, vai izmantojot
skolas elektronisko pastu:
jaunatnesskola@inbox.lv
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BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Floristika"

12 ñ 22 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Fitodizains"

8 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Veidoana"

8 ñ 14 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Dabas draugi"

7 ñ 9 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Pasaule ap mums"

9 ñ 11 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Daba un mÁs"

7 ñ 15 g.

Tautas iel‚ 7

"ZooÏeogr‚fija ar
654-37370
ekoloÏijas pamatiem"

13 ñ 16 g.

BJC "JaunÓba"
BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "NovadpÁtniecÓba"

12 ñ 15 g.

6. vidusskola

Komun‚l‚ iel‚ 2

26871653

10 ñ 12 g.

"Pasaule ap mums"

6. vidusskola

Komun‚l‚ iel‚ 2

654-37370 "Mazpulks"

10 ñ 15 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23,
Tautas iel‚ 7

654-50075,
"Veidoana"
654-37370

8 ñ 12 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

654-43809 M‚kslas kokapstr‚de

9 ñ 16 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

654-43809 Minik‚ri

9 ñ 17 g.

Tehnisk‚s jaunrades nodaÔa

KSP

Smilu iel‚ 92

26004275

Aviamodelisms

9 ñ 25 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

26004275

KuÏu modelisms

9 ñ 25 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

26004275

RaÌeu modelisms

9 ñ 25 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

26004275

Gaisa p˚Ìi

KSP

Smilu iel‚ 92

654-43809 LietiÌ‚ m‚ksla

7 ñ 16 g.

KSP
"Sudraba avoti"

Smilu iel‚ 92
St‚vu iel‚ 23

654-43809
Elektronika un autom‚tika
654-50075

9 ñ 18 g.

8 ñ 12 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

654-43809 Radiotelegr‚fisti

9 ñ 18 g.

KSP

Smilu iel‚ 92

654-43809 Datori

9 ñ 15 g.

Kartingu klubs

–aur‚ iel‚ 21a

29453242

Go-karti

8 ñ 16 g.

8. pamatskola

¤dens iel‚ 24

29283822

MopÁdisti

9 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"

Pumpura iel‚ 17

654-37194 FotopulciÚ

10 ñ 25 g.

BJC "JaunÓba"

Pumpura iel‚ 17

654-37194 Automodelisms

9 ñ 16 g.

Sporta izglÓtÓbas nodaÔa
Sporta klubs "Stiga"

In˛enieru iel‚ 6

29173251

Triatlons

10 ñ 22 g.

BÁrnu klubs "Fort˚na" VienÓbas iel‚ 36

654-27419 Gaidas

14 ñ 18 g.

BÁrnu klubs "Fort˚na" VienÓbas iel‚ 36

654-27419 Skauti

14 ñ 18 g.

D U LTS TS

Par‚des iel‚ 1
Str‚dnieku iel‚

26433669

Galda teniss

14 ñ 18 g.

Sporta klubs "Stiga"

In˛enieru iel‚ 6

28263737

OrientÁan‚s

10 ñ 14 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 OrientÁan‚s

12 ñ 16 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 T˚risms

10 ñ 14 g.

Sporta klubs "Stiga"

In˛enieru 6

26333669

9 ñ 20 g.

Kartogr‚fi

Kult˚rizglÓtÓbas nodaÔa
BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 AngÔu valoda

9 ñ 16 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 V‚cu valoda

13 ñ 19 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Latvieu valoda

10 ñ 16 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Datori. ProgrammÁana

11 ñ 19 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Datoru pasaule"

9 ñ 16 g.

BJC BJC "JaunÓba"
PII Nr. 6

Tautas iel‚ 7
“ekrasova iel‚ 7

654-37370 Sporta dejas "SaulcerÓte"

4 ñ 24 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 EstÁtisk‚ skola

3 ñ 6 g.

www.daugavpils.lv

Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņi
Vieta

Adrese

Telefons

PulciÚu, kolektÓvu
vai grupu nosaukums

DalÓbnieku
vecums

Kult˚rizglÓtÓbas nodaÔa
BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Baleta studija

3 ñ 15 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Horeogr‚fijas st. "Fant‚zija"

5 ñ 16 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Deju studija "ParadÓze"

"V‚rpa"

Dobeles iel‚ 24

6. vidusskola
12. vidusskola

Komun‚l‚ iel‚ 2
KauÚas iel‚ 8

Tautas deju kolektÓvs "LÓksme"
654-23323 "DzirkstelÓte" ñ deju studija ar
654-38451 akrob‚tikas elementiem

7 ñ 23 g.
15 ñ 23 g.
6 ñ 22 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Deju grupa "M˚sdienu ritmi"

7 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Breikeru grupa "Naked gun"

16 ñ 20 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "TÁlot‚ja m‚ksla"

7 ñ 17 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 GobelÁnu pulciÚ

13 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Ansamblis "Re-Mi"

3 ñ 20 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Ansamblis "Pavasaris"

5 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Klavieru pulciÚ

4 ñ 17 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Akordeona pulciÚ

8 ñ 20 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Ãit‚ras pulciÚ

9 ñ 20 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Akordeonistu ansamblis "Akords"

12 ñ 24 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "Burvju kamols" ñ adÓana

8 ñ 15 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 –˚anas pulciÚ "Stils"

13 ñ 19 g.

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 Ziedu veidoana

8 ñ 15 g.
14 ñ 18 g.

VienÓbas psk.

Ãimn‚zijas iel‚ 32

654-20449 Te‚tra sports

BJC "JaunÓba"

Tautas iel‚ 7

654-37370 "V‚rds"

BJC "JaunÓba"

A. Pumpura iel‚ 17 654-37194 "Mezgloana"

10 ñ 18 g.

BJC "JaunÓba"
11. pamatskola

A. Pumpura iel‚ 17 654-37194
Iz˚anas pulciÚ "DiedziÚ"
Arhitektu iel‚ 1
654-41321

8 ñ 15 g.

BJC "JaunÓba"

A. Pumpura iel‚ 17 654-37194 "Ievads astroloÏij‚"

11 ñ 21 g.

30. PII

Tukuma iel‚ 47a

654-30291 "MÓkst‚ rotaÔlieta"

5 ñ 6 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 Vok‚lais ansamblis "Milonga"

5 ñ 19 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 Jaunieu te‚tris

13 ñ 15 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 LeÔÔu te‚tris

12 ñ 17 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 PulciÚ "Batika"

10 ñ 12 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 PulciÚ "PapÓra dizains"

6 ñ 12 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 "M‚kslas valoda" ñ vizu‚l‚ m‚ksla

6 ñ 16 g.

12. PII

St‚vu iel‚ 23
Muzeja iel‚ 10

654-50075 SarÓkojumu dejas

4 ñ 6 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 Deju studija "Vir‚˛a"

5 ñ 16 g.

BÁrnu klubs
"Sudraba avoti"

St‚vu iel‚ 23

654-50075 "Mezgloana"

9 ñ 14 g.

BÁrnu klubs "Smile"

Krustpils iel‚ 4

"ApÏÁrbu konstruÁana un
modelÁana"

11 ñ 17 g.

7 ñ 18 g.

BÁrnu klubi mikrorajonos
7 ñ 16 g.

BÁrnu klubs bÁrniem
ar Ópa‚m vajadzÓb‚m Ventspils iel‚ 20
"ﬁÁlsirdÓba"

654-31402

BÁrnu klubs "RuÏeÔi"

26063650

7 ñ 16 g.

654-27419

7 ñ 16 g.

Graftio iel‚ 29

BÁrnu klubs "Fort˚na" VienÓbas iel‚ 36

Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums

7 ñ 25 g.
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Pilsētas izglītības iestādes
NOSAUKUMS

ADRESE

T¬LRU“I

E-PASTS

Pamatskolas
5. pamatskola

Par‚des 7

654 27121 5vsk@daugavpils.apollo.lv

7. pamatskola

–˚Úu 1

654 43996 psk7@aircom.lv

8. pamatskola

¤dens 24

654 24167 8psk@aircom.lv

11. pamatskola

Arhitektu 1

654 41321 11vsk@daugavpils.apollo.lv

VienÓbas pamatskola

Ãimn‚zijas 32

654 20449 dvpsk@inbox.lv

SaskaÚas pamatskola

Saules 7

654 25870 saskana@latg.lv

Gaismas 9

654 34451 rugelupamatskola@inbox.lv

RuÏeÔu pamatskola

Vidusskolas
Daugavpils Valsts Ïimn‚zija

CietokÚa 33

654 21216 dvg@dautkom.lv

Krievu vidusskola - licejs

Tautas 59

654 31076 licejs.dkl@apollo.lv
654 23030 daug3vsk@inbox.lv

3. vidusskola

RaiÚa 30

Centra Ïimn‚zija

Kandavas 17

654 28131 dpcg@hello.lv

J. RaiÚa 6. vidusskola

Komun‚l‚ 2

654 25312 daug6vsk@aircom.lv

9. vidusskola

18. novembra 47

654 21458 9.vsk@inbox.lv

10. vidusskola

Tautas 11

654 32507 vs10@vsk10.latg.lv

12. vidusskola

KauÚas 8

654 38952 12vsk@daugavpils.apollo.lv

13. vidusskola

Valkas 4

654 36237 vsk13@aircom.lv

15. vidusskola

Valkas 2b

654 31227 vsk@vsk15.latg.lv

16. vidusskola

AveÚu 40

654 76140 vsk16@inbox.lv

17. vidusskola (ar vakara maiÚu klasÁm)

Varavas 45

65457900 17school@apollo.lv

Varavas 2

654 51003 dpolvsk@aircom.lv

J. Pilsudska PoÔu vidusskola

Speci‚l‚s m‚cÓbu iest‚des
1. speci‚l‚ pamatskola

18. novembra 197b 654 21297 specskola1@e-apollo.lv

4. speci‚l‚ pamatskola

Turaidas 11

654 42472 4spec@aircom.lv

LogopÁdisk‚ intern‚tpamatskola ñ attÓstÓbas centrs

Abavas 1

654 42776 logoped@apollo.lv

Pirmsskolas iest‚des
1. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Stacijas 43

654 21374

2. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de bÁrniem - invalÓdiem Mihoelsa 4

654 24214

3. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Raipoles 8

654 48940

4. speci‚l‚ pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Podnieku 1

654 21352

5. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

St‚vu 41

654 50494

6. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

“ekrasova 7

654 23163

7. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Tartu 8

654 48206

8. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Dobeles 46

654 31586

9. speci‚l‚ pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Par‚des 15b

654 26481

10. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Str‚dnieku 56

654 35162 daug10pii@inbox.lv

11. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

ÕiegeÔu 15a

654 74792

12. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Muzeja 10

654 27132 pii12@inbox.lv

14. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

VienÓbas 36a

654 29878

15. logopÁdisk‚ pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Ventspils 4a

654 56296

17. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Stadiona 6

654 26760

18. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Par‚des 5

654 27391

20. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

ZeÔinska 19

654 41056

21. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

J‚tnieku 66

654 40407

22. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Viru 50

654 47656

23. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Smilu 100

654 42794

24. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Muzeja 9

654 28733

26. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

–aur‚ 20

654 41882

27. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Bauskas 109a

654 33379

28. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Liep‚jas 37

654 34035

29. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

VienÓbas 38b

654 29256

30. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

Tukuma 47a

654 30291

32. pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚de

M‚lu 7

654 34492

¬rpusskolas iest‚des
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BÁrnu un jaunieu centrs "JaunÓba"

Tautas 7

654 35787 jauniba@inbox.lv

1. BJSS

CietokÚa 61

654 27108

2. BJSS

Kandavas 17a

654 29107

Daugavpils sporta komitejas BJSS

RaiÚa 69

654 25346

"Daugavpils ledus"

Stacijas 47a

654 23734

Jaunatnes skola

Par‚des 7

654 33195

www.daugavpils.lv

