
 

 

 

 

Daugavpils pilsētas  

Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” pasākumu plāns 

martam 

Datums Pasākums Vieta, laiks Atbildīgais 

21.02. - 

22.03. 

Attālinātais konkurss “Skaņas un priekšmeti” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika klubu 

bērniem un jauniešiem 

WhatsApp, 

ZOOM lietotnēs 

J. Suhovilo              T. 

Suhovilo 

01.03. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika klubs 

“Mezgls” piedalās projektā “Šķirosim tīrākai 

nākotnei”. Projekta talismanu izgatavošana. 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Mezgls”,  

plkst. 15:00 

O.Taļmane-Jansone 

03.03. Skolēnu pašpārvalžu koordinatoru tikšanās Tiešsaistes seminārs  

ZOOM platformā  

plkst.15.00 

G.Vanaga 

 

03.03. - 

18.03. 

Kompleksais pasākums “Latvijas daba” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Smaids” bērniem un jauniešiem 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubā 

“Smaids” plkst. 15.30 

T. Suhovilo              J. 

Suhovilo 

03.03. Vienotā Labestības stundu diena “Labu 

darošais veido Dzīvību” 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Fortūna”  

plkst. 11.25  (2.b kl.) 

plkst 10.20  (3.c kl.) 

V.Rudņeva 

  

04.03. Labestības stunda “Prieks ir īpaša gudrība” Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra “Jaunība” 

brīvā laika klubā “Fortūna” 

plkst.11.25 (3.b kl.) 

V.Rudņeva 

04.03. LBAS bezmaksas seminārs arodbiedrību 

biedriem: "Darba tiesības pēc ārkārtējās 

situācijas” 

Tiešsaistē 

14.00 līdz 15.30. 

D.Ozerska 

BJC “Jaunība” AK 

valde 

05.03. Labestības stunda “Prieks ir īpaša gudrība” Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubā 

“Fortūna” plkst.  12.00 

(klubā) 

 

05.03. Konkurss “Miss Pavasaris” Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba “Ruģeļi” bērniem 

un jauniešiem 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubā 

“Ruģeļi” plkst. 10.00 

A.Skurjate 

07.03. Atklātā nodarbība, speciālā fiziskā 

sagatavotība: distanču slēpošana – slidsoļa 

tehnikas pilnveidošana 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubs 

“Sudraba avoti” 

plkst.17.10.-18.35 

Ļ. Pavļukova  



 

07.03. - 

12.03. 

Humānās pedagoģijas labestības nedēļa 

“Labu darošais veido Dzīvību”  Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba “STARS” 

bērniem un jauniešiem. 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubā 

“STARS” 

A.Mamajeva 

08.03. Labestības stundas “Prieks ir īpaša gudrība” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Smaids” bērniem un jauniešiem 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra 

“Jaunība” brīvā laika klubā 

“Smaids” plkst. 15.30 

T. Suhovilo 

08.03. Pavasara svētki “Labākās meitenes - Mūsu 

klubā!” Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” apkaimes brīvā 

laika kluba “Mezgls” bērniem un jauniešiem 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Mezgls” 

plkst. 16:00 

O.Taļmane-Jansone 

10.03. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

„Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu skolotājiem MA sēde 

Zoom platformā 

plkst.12.00 J.Veļičko 

Līdz 

12.03 

Piedalīšanās radošo darbu konkursā “Misija–

KRUPIS. Izglāb princi!” Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Fortūna” audzēkņiem 

  

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubā “Fortūna 

E.Davidčuks 

N.Stankeviča 

V.Rudņeva 

12.03 Lithuanian show dance &contemporary 

dance championship 2022 

Radviliskis, Lietuva Ž.Trojāne 

14.03. Pulciņa “Kartogrāfi” jaunāko audzēkņu 

pavasara pārgājiens 

Jaunās Forštates mežs,  

plkst.10.00-12.00 

A.Smoļakova 

14.03.-

18.03. 

SKOLĒNU BRĪVDIENAS!!! 

 

15.03. Izglītojošais seminārs “Orientēšanās 

uzdevumi un spēles kā mācību līdzeklis 

darbā ar sākumskolas vecuma audzēkņiem” 

(sākumskolas, sporta un interešu izglītības 

skolotājiem) 

Tiešsaistes seminārs  

ZOOM platformā 

plkst.10.00-12.00 

A.Smoļakova 
Pieteikuma 
forma: https://forms.gl
e/sfJ6uX9iJaNV31ti6 

 

15.03. Pieredzes apmaiņas seminārs “Projekts kā 

mācību metode. Digitālo rīku izmantošana 

skolotāja darbā” 

BJC “Jaunība” Saules ielā 

7, Konferenču zālē 

kab.nr.2.4 

N.Karpenko 

A.Labute 

16.03 Pašpārvalžu izglītojošais cikls “Līderība”, 

Nr.VP2021/5-10  “Iesaisties, dari un radi 

Daugavpilī” ietvaros 

Tiešsaistes seminārs  

ZOOM platformā 

 plkst.13.00 -16.00 

S.Upīte 

G.Vanaga 

17.03. Starpklubu orientēšanās sprinta sacensības 

“Križu kauss” 

BJC”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Križi” 

plkst.15.30-18.00 

A.Smoļakova 

G.Vanaga 

17.03. Pasākumu komplekss „Katru dienu maza 

laime” – veltīts vispasaules Laimes dienai, 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Ruģeļi” bērniem un jauniešiem 

BJC”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubā “Ruģeļi”  

plkst. 16.00 

A.Skurjate 

18.03. BJC “Jaunība” darbiniekiem izglītojošie 

kursi audzināšanas darba jomā 

ZOOM platforma Valsts ģimnāzija, 

metodiskais centrs 

19.03. Pulciņa “Kartogrāfi” vecāko audzēkņu 

pavasara pārgājiens 

Jaunās Forštates mežs 

plkst.10.00-12.00 

A.Smoļakova 

20.03. Pulciņa “Kartogrāfi” vecāko audzēkņu 

treniņizbraukums 

Višķi, plkst. 09.00-20.00 A.Smoļakova 

https://forms.gle/sfJ6uX9iJaNV31ti6
https://forms.gle/sfJ6uX9iJaNV31ti6


 

20.03. Starptautiskā laimes diena Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba “Grīva” bērniem 

un jauniešiem 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Grīva” 

plkst.13.00-18.00 

I.Jackeviča 

21.03. Atklātā nodarbība –  Kartes noorientēšana 

pēc kompasa 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Sudraba 

avoti” plkst.15.30-17.30 

A.Smoļakova 

22.03. Pasākums “Kur dzīvo pasaka?” . Vispasaules 

rakstnieku diena J.Grimma pasakas 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Mezgls” bērniem un jauniešiem 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Mezgls” 

plkst. 16:00 

O.Taļmane-Jansone 

23.03. Atklātā nodarbība –  Kartes lasīšanas un 

atmiņas uzdevumi 

Stropu estrādē 

plkst.16.15-18.15 

A.Smoļakova 

25.03.-

27.03 

Stendu modeļu konkurss “Gargždai-2022” Lietuva,Gargždai,  

Vingio iela 6. 

J.Konovalovs, 

A.Žarinovs 

25.03. 25 BOCCIA turnīrs Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” brīvā 

laika kluba “STARS” bērniem un 

jauniešiem.     

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubā 

“STARS”plkst.15.30 

A. Mamajeva 

26.03. Radošā darbnīca un radošo darbu virtuālā 

izstāde “Prieka portrets”, Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba “Fortūna” 

audzēkņiem 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubā 

“Fortūna”plkst.12.00 

V.Rudņeva 

E.Davidčuks  

26.03 Starptautiskās mūsdienu dejas sacensības 

“Tukums cup” 2022 

Tukums, Latvija Ž. Trojāne 

27.03  Daugavpils vasaras sezonas atklāšanas 

sacensības orientēšanās sportā “Pavasaris- 

2022” 

J.Forštate 

plkst.12.00-15.00 

A.Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova, 

N. Grigorjevs 

Līdz 

27.03. 

Radošā darbnīca un radošo darbu virtuālā 

izstāde “Krāsas mostas” (foto, zīmējumi) 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” apkaimes brīvā laika kluba 

“Fortūna” audzēkņiem un vecākiem 

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubs “Fortūna” 

30.03. Virtuālā izstāde 

E.Davidčuks 

V.Rudņeva 

  

30.03. Fotokolāža “Pavasaris nāk”  Daugavpils 

pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

apkaimes brīvā laika kluba “STARS” 

bērniem un jauniešiem  

BJC ”Jaunība” apkaimes 

brīvā laika klubā “STARS” 

 

A.Mamajeva 

24.03.-

31.03. 

Daugavpils skolēnu skatuves runas 

priekšnesumu video konkurss 

Jāiesūta jauniba@inbox.lv  

Skatīt nolikumu 

L.Gladiševa 

martā “Labu darošais veido Dzīvību” Vienotās 

Labestības stundas tematiskā meistarklase 

BJC „Jaunība” pedagogiem (interesentiem). 

Datums un laiks tiks 

precizēti 

V.Rudņeva 

  

31.03. Treniņseriāla “Orientieris 2022” 1. posms  Svente 

plkst. 16.00-19.00 

A.Smoļakova, 

Ļ.Pavļukova 

N.Grigorjevs 

01.04. Floristikas seminārs skolotājiem “Dabas 

materiālu kompozīciju veidošana” 

BJC “Jaunība”, kab. 1.10, 

plkst. 16.00 

Pieteikties līdz 25.03 

olgasverckauska@inbox.lv 

tālrunis 29988882 

O. Sverčkauska 
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