
 

BJC “Jaunība” pasākumu plāns 

2020./2021.mācību gada 

maija mēnesim 

DATUMS PASĀKUMS 
VIETA, 

LAIKS 

ATBILDĪGAIS, 

TĀLRUNIS 

15.03.- 31.05.  Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” audzēkņu izvirzīšana 

apbalvošanai “Jubilejas balva”  

 J.Veļicko 

1.05. 

 

Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena 

 

 

līdz 8.05. 

Dāvana Mātes Dienai – svētku 

darbnīca Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” bērnu 

kluba „Fortūna” audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

O.Teivāne 

V.Rudņeva 

4.05. 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.-17.05. 

Kompleksa pasākums “Ģimenes 

svētki” Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba 

“„ Žēlsirdība ” audzēkņiem 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 
A.Mamajeva 

5.05.-15.05. 

BJC “Jaunība” mūsdienu deju 

kolektīvu solo dejas radošais 

konkurss “Mana deja” 

BJC ”Jaunība” 

Mājas lapa 

Onlain 

Ž. Trojāne 

6.05. 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra „Jaunība” vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu 

skolotājiem MA sēde 

ZOOM platformā 

plkst.12.00 
J. Veļičko 

8.05 . Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” bērnu  kluba 

“Fortūna” audzēkņu radošo 

darbu izstāde “Pavasarīgās sajūtas”; 

(virtuālā , kad ierobežojumi tiek 

atcelti – klātienē) 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāle 

Piekrastes bibliotēka 

V.Rudņeva 

8.05.(sestdiena) DARBA DIENA, PĀRCELTA NO 3.MAIJA 

8.05.; 13.05.; 

26.05. 

Pasākumu komplekss ”Ģimenes 

sirds” Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” bērnu kluba 

“Ruģeļi” audzēkņiem 

Izmantojot 

WhatsApp lietotni 
A.Skurjate 

9.05. 

 

Eiropas diena.                                              Mātes diena 

 

https://www.facebook/


 
 

11.05. 
VISC seminārs TD par video klipa 

sagatavošanu 
 N.Krivoguza 

13.05. 

Kompleksa pasākums “Mīļai 

māmiņai” Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” bērnu 

kluba “Smaids” audzēkņiem 

WhatsApp platforma, 

plkst. 16.00 

T. Suhovilo, 

J. Suhovilo 

17.05.-27.05. 

„ Mana pilsēta pavasarī” virtuālā 

fotoizstāde Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” bērnu 

kluba „Žēlsirdība” audzēkņiem un 

vecākiem. 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 
A.Mamajeva 

17.- 22.05. 

Komplekss pasākums “Veselīga un 

droša vasara”– Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu kluba „Fortūna” audzēkņiem 

(fotokolāža, viktorīna, veselība 

stundas 1.-2. kl. DCvsk., virtuālā 

izstāde "Vasara ir forša!” 

 

Izmantojot WhatsApp 

lietotni 

https://www.facebook. 

com/bernu.klubs.Fortuna 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

O.Teivāne 

 

19.05. 

(ja netiks 

atcelts???) 

XXV Integratīvais mākslas festivāls 

“Nāc līdzās!” 

 

Daugavpils Kultūras 

pils, plkst.14.00 

(mēģinājumi no 

plkst.11.00) 

A.Jansone 

20.05. 

Pārgājiens.  Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

bērnu kluba “Križi” audzēkņiem 

Križi mežs. 

plkst. 15.00 
N. Skarbinīka 

21.05. 

Mācību gada noslēguma pedagoģiskā 

sēde (darba analīze, metodiskais 

darbs) 

BJC “Jaunība” 

plkst. 11.00 

A.Jansone 

metodiķi 

26. maijs 

Mācību gada noslēguma pasākums 

“Labāko audzēkņu apbalvošana” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 

centra “Jaunība” bērnu kluba 

“Smaids” audzēkņiem 

Stadionā (blakus bērnu 

klubam “Smaids”) 

 plkst. 16.00 

T. Suhovilo, 

J. Suhovilo 

26.05. 
DPISA noslēguma svētku pasākums. 

Apbalvošana. 
BJC “Jaunība” 

T.Smirnova 

DPISA dalībnieki 

27.05. 

“BJC “Jaunība” 

– 75” 

pateicības 

pasākums 

 

BJC “Jaunība”, plkst. 

??? (11.00 , laiku varam 

precizēt, ka  ērtāk 

vecākiem un bērniem) 

A.Jansone 

https://www.facebook/


28.05.-30.05. Orientēšanās sacensības “Baltijas 

čempionāts” 

Lietuva, Šiauliai A.Smoļakova 

29.05. 

Mācību gada noslēguma individuālās 

tikšanās – aktīvāko  kluba pasākumu 

dalībnieku apbalvošana – bērnu kluba 

„Fortūna” audzēkņiem un vecākiem 

Bērnu klubā “Fortūna” 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks 

J.Jemeljanovs 

O.Teivāne 

 

 


