
 

BJC “Jaunība” pasākumu plāns 

2020./2021.mācību gada 

                                                    aprīļa mēnesim 

DATUMS PASĀKUMS VIETA, LAIKS 
ATBILDĪGAIS, 

TĀLRUNIS 

 

02.04. 

 Lielā 

piektdiena 

 

Dēvēta arī par Melno piektdienu vai Svēto piektdienu, 

kristiešu pasaulē atzīmējama kā Kristus krustā sišanas un 

nāves diena. Šai dienai īpaši raksturīgs klusums un 

gavēšana. 

04.04. 

Lieldienas 

 

          

 Vēju šūpoles augšā un lejā, 

Līdz pat galotnei sirdi nes līdz. 

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna, 

Atkal tiek dāvāts cerību rīts. 

                                                            Saulainas, prieka piepildītas Lieldienas Jūsu ģimenē! 

 

līdz 22.04. Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība” 

vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu darbu izstāde ‘Lieldienu motīvi” 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” logos 

J. Veļičko, pedagogi  

06.04.- 

26.04. 

Pavasara maratons – “Cik labi tu zini 

Latvijas dabu?” 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni  

N. Skarbinīka 

O. Taļmane-Jansone 

līdz 24.04 Komplekss pasākums „Katru dienu maza 

laime”, kas veltīts Starptautiskajai Laimes 

dienai Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra bērnu kluba „Fortūna” 

audzēkņiem (Laimes stunda, virtuālā 

izstāde „Laimes simbols”)  

Izmantojot Skype un 

WhatsApp lietotni 

 

V.Rudņeva 

О.Teivāne 

 

līdz 29.04. 

 

Komplekss pasākums „Zemes stunda” – 

veltīts vispasaules Zemes dienai, bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem (fotokolāža, 

viktorīna, virtuālā izstāde "Pavasarīgās 

sajūtas") 

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

V.Rudņeva О.Teivāne 

E.Davidčuks 

06.04. Izglītojošais pasākums “Lieldienu 

tradīcijas un ticējumi” Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra bērnu kluba 

“Žēlsirdība” audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

A.Mamajeva 

06.04. Fotokolāža „Gaišās Lieldienas”  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

V.Rudņeva 

О.Teivāne 

 

https://www.facebook/
https://www.facebook/


07. 04. 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 

 

07.04.- 

30.04. 

Nodarbību cikls: “Pavasara prieks-ziedi” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra bērnu kluba “Žēlsirdība” 

audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni, e-klase 

A.Mamajeva 

07.04. – 

10.04. 

„Lūk arī pavasaris!” radošā darbnīca 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra bērnu kluba „Ruģeļi” audzēkņiem 

Izmantojot 

WhatsApp lietotni 

A.Skurjate 

08.04. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība” vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu skolotājiem MA 

sēde  

ZOOM platformā 

plkst.12.00 

J. Veļičko 

09.04. Pasaules veselības diena - “Tas uzlabo 

manu garastāvokli...”, bērnu aktivitātes, 

radošie darbi par veselību 

Bērnu darbi 

prezentācijas veidā 

Whatsapp 

 

J.Smirnova 

13.04. Daugavpils Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem kompleksa pasākums 

“Pavasara noskaņojums”  

WhatsApp platforma J. Suhovilo 

13.04. XII Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un 

deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule 

vija zelta rotu” video projekta – 

lielkoncerta fināls „Svinēt sauli”  

Zoom platformā  

deju skolotāji, 

plkst.11.00 

N.Krivoguza 

 

14.04. “Dižpuika -  2021”, 1.daļa – tehniskā 

jaunrade  

 

Notiks attālināti 

 Zoom platformā  

 

A.Labute  
(pieteikties līdz 

7.aprīlim, sk. nolikumu) 

15.04. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība” lietišķās mākslas pulciņa 

“Leļļu pasaule” audzēkņu darbu izstāde 

V.Iļjaševiča LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

19.04..-

19.05. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība” pulciņa “Ziedu 

veidošana” audzēknes Olgas Andrijevskas 

un Elīzas Malinovskas darbu izstāde 

‘Ziedu kaleidoskops” 

Padlet platformā L. Solovjova 

19.04. Jauniešu kvests “Slazds”, kvestā piedalās 

7.-12.klašu skolēni  

Spēlē notiks attālināti, 

E-platformā  

plkst.16.00 

DPISA dalībnieki, 

T.Smirnova  
(pieteikties līdz 12.04., 

informācija nolikumā un 

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


afišās) 

21.04. “Dižpuika -  2021” , 2.daļa – sports 

 

6.vidusskolas stadiona 

teritorijā  

 

N.Grigorjevs 

21.04. – 

30.04. 

Foto-konkurss un darbu izstāde ''Mani 

mīļākie dzīvnieki”  Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra bērnu kluba 

„Ruģeļi” audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

A.Skurjate 

22.04. Daugavpils Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” Bērnu kluba “Smaids” 

audzēkņiem atklātņu konkurss “Pavasaris 

nāk” 

WhatsApp platforma T. Suhovilo 

25.04.- 

14.05. 

Tehniskās modelēšanas darbu izstāde Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

”Jaunība”, 

skatlogos 

A.Labute 

 (Darbus nodod no 

19.04. - 23.04.) 

26.04.- 

30.04. 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

projekts “Zeme mūsu rokās” 1.kārta 

Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” 

J.Veļičko 

(Darbus nodod no 

14.04. -16.04.) 

 

 


