
 

 

BJC “Jaunība” pasākumu plāns 

2020./2021.mācību gada 

marta mēnesim 

DATUMS PASĀKUMS 
VIETA, 

LAIKS 

ATBILDĪGAIS, 

TĀLRUNIS 

25.02. – 

19.03. 

Attālinātais konkurss “Skaņas un 

priekšmeti”  Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu klubu 

audzēkņiem 

 

WhatsApp platforma J. Suhovilo 

T. Suhovilo 

01.03. – 

29.03. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” pulciņa “Stils” audzēknes 

Renatas Ļitvinovičas izstāde “Pavasara 

noskaņojums”. 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība”  

Tautas 7,  foajē  

J. Veļičko  

N. Stankeviča 

01.03.-

08.03. 

Humānās pedagoģijas labestības nedēļa 

“Dzīvot ar mīlestību” Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” bērnu  

kluba “Žēlsirdība” audzēkņiem 

 

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

A.Mamajeva 

01.03. – 

15.03. 

Kompleksa pasākums “Pavasaris nāk”  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

WhatsApp platforma T. Suhovilo 

J. Suhovilo 

03.03. 

Pilsētā - Humānās pedagoģijas vienotā 

Labestības stundu diena ”Dzīvot mīlot” 

(Humānajā pedagoģijā 2021.gads ir 

pasludināts par Laimes gadu). 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu klubos 

Pilsētas skolu 

pedagogi humānās 

pedagoģijas 

interesenti  
Informācija 

http://humped.lv/ 

03.03.  
Labestības stunda ”Dzīvot mīlot”  Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem  

Izmantojot  Skype V.Rudņeva 

03.03. 

Pieklājības stunda  "Tas, kurš dara labu, 

rada dzīvi."  Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni, e-klase 

A. Skurjate 

06.03. 

„Talantu salidojums” virtuālā fotoizstāde  
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

un vecākiem  

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

E.Davidčuks 

V.Rudņeva 

08.03. 

 

 

 Kompleksa pasākums  “Lieldienas gaidot” Izmantojot WhatsApp A.Mamajeva 

Sveiciens Pavasara svētkos! 

http://humped.lv/
https://www.facebook/


08.03.-

31.03. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem. 

lietotni 

10.03. 

Skatuves runas konkurss ZOOM  (laiks tiks norādīts 

pēc pieteikumu 

saņemšanas) 

A.Jansone 

(pieteikties līdz 

5.03., skatīt 

nolikumu) 

11.03. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība”  vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu skolotājiem 

MA sēde 

ZOOM  

platformā plkst.12.00  
J. Veļičko 

15.03.-

31.05. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība”  audzēkņu izvirzīšana 

apbalvošanai “Jubilejas balva”  

 J.Veļicko 

15.03.-

19.03. 

SKOLĒNU BRĪVDIENAS!!! 

 

 

 

16.03 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” pulciņu „Mezglošana” un 

“Diedziņš” audzēkņu izstāde 

A.Skrobova, 

V.Iļjaševiča 

LCB filiāle 

Piekrastes 

bibliotēka 

16.03. – 

31.03. 

Kompleksa pasākums “Lieldienas”  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem 

WhatsApp platforma T. Suhovilo 

J. Suhovilo 

19.03. 

Konkurss “Miss Pavasaris”  Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba “Ruģeļi” 

audzēkņiem  

Brīvdabas sporta laukums 

Ruģeļos 

plkst.12:00 

A. Skurjate 

22 .03. 

 

Komplekss pasākums „Katru dienu maza 

laime” – veltīts vispasaules Laimes dienai,  
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

О.Teivāne 

V.Rudņeva 

23.03. 

Attālinātā konkursa “Skaņas un 

priekšmeti” rezultātu apkopošana  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” bērnu klubu vadītājiem 

 

ZOOM  

plkst. 11.00. 

J. Suhovilo 

T. Suhovilo 

24.03. 

Lieldienu floristikas seminārs “Dabas 

materiālu kompozīciju veidošana” 

ZOOM   

plkst.16.00 – 17.20 

O. Sverčkauska 

(pieteikties līdz 

10.03., skatīt 

nolikumu)  

29.03 – 

28.04. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” Vizuālas un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde 

“Lieldienu motīvi” 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība”  

Tautas 7, logos 

J. Veļičko 

 

30.03. 

Foto kolāža “Mana Lieldienu ola” Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

 

J.Smirnova 

31.03.  
Lieldienu floristikas konkurss “Lieldienu 

sienas dekors – Ola” 

ZOOM  

plkst.16.00-17.20 

O. Sverčkauska 

(pieteikties līdz 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/psiho-kutak/&psig=AOvVaw3RyHTYTIYEnVBImgrRtS9_&ust=1565265031243179
https://www.facebook/


 

 

 

 

 

17.03.,skatīt 

nolikumu) 

    

7. aprīlī 

ZOOM – konference “Veselība + mieru, 

tikai mieru!” 

Dalībnieki: Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu 11.klašu skolēni (5-6 no vienas klases) 

Konference notiks  

plkst. 16:00 – 17.00  

tiešsaistē Zoom platformā. 

pieteikums 

jāatsūta līdz 

15.03.2021 uz e-

pastu valentina-

caika@mail.ru 

 

mailto:valentina-caika@mail.ru
mailto:valentina-caika@mail.ru

