Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā
2017. g. Februāris
Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais,
kontaktinformācija

Īss pasākuma apraksts

FEBRUĀRIS
Katru
darba
dienu

15:00 –
18:00

Konsultācijas par
jauniešu iespējām ES
programmās

Zemgales NVO
Centrs, Lielā
iela 15-2

1.,8.
februāris

19:00

Studenšu korporācijas
'"Varavīksne" aicina
uz viesu vakariem

1.,8.,15.
februāris

15:30

2. – 28.
februāris

2.
februāris

14:00

Kungu ielā 8.

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 30
gadiem
Studentes

U. Dūmiņš, 63021910,
29802373
uldis@zemgalei.lv
www.zemgalei.lv
I.Auziņa
Ilzea@latnet.lv

NIPJ „PilnveidojiES!”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas mākslas
studijas “Mākslas
pasaule” dalībnieku
darbu izstāde “Katram
savs kaktiņš, savs
stūrītis zemes”
Jelgavas pilsētas 46.
skolēnu spartakiāde
volejbolā

1.Stāva foajē,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

J. Grīsle, 63022724,
27842165
jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv
www.kultura.jelgava.lv

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A

Skolēni

http://www.sports.jelgav
a.lv

Tēmas: dalība starptautiskajās jauniešu apmaiņās,
brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā un ārvalstīs,
semināru un apmācību iespējas.
Studenšu korporācija “Varavīksne” ir 1927. gadā
dibināta akadēmiska mūža organizācija, kas pulcē
kopā visdažādāko nozaru studentes. Tās mērķi ir
izkopt personību un saglabāt draudzības saites
mūža garumā.
Neformālās izglītības programma jauniešiem
„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Pasākuma
plānošana un organizēšana
Studijas vadītāja mg. Art. D.Lejēja. Grafika,
instalācija. Izstādes atklāšana 02.02. plkst. 12.30

1997.-2000.g.dz.jaunietēm

1

Jundas Jauniešu kluba
tikšanās

Jelgavas BJC
“Junda”,
Pasta iela 32
(valodu klase)

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 25
gadiem

Jauniešu tikšanās

Miezītes
bibliotēka,
Dobeles šoseja
100

Jaunieši

Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas
sacensības
Jelgavas Skolēnu
Domes sēde

LLU sporta
nams, Raiņa iela
1
Jelgavas
izglītības
pārvalde, Svētes
iela 22
ZRKAC, Svētes
iela 33

Ikviens
interesents

Z. Leikuma
junda@junda.lv
63023893
L. Vovere 63022724,
29433212
Linda.vovere@dome.jelg
ava.lv
www.sip.jelgava.lv
http://www.sports.jelgav
a.lv

Ikviens
interesents

L. Jurēvica
tel: 28353253

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde

piedalās 5.,
6., 7. un 8.
klašu skolēni,
kuriem ir
augsti
sasniegumi
dabaszinātnēs
un
matemātikā.
Ikviens
interesents

Sanita Šabanska,
63012152, 29102645:
sanita.sabanska@zrkac.je
lgava.lv
www.zrkac.lv

Jelgavas
pilsētas
pašvaldības
atbalstīta
mērķprogramma spējīgiem un talantīgiem
skolēniem, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu
eksaktajos mācību priekšmetos un veicināt
skolēnu radošo un tehnisko domāšanu
dabaszinātnēs un matemātikā.

Pietiekšanās pa tālruni
63005445
www.tornis.jelgava.lv

Pelnu dienas tradīciju iepazīšana, ziepju vārīšanas
nodarbība.

2.,7.,9.,14
16.,21.,23.
28.
februāris

14:00
- 19:00

2.,9.,16.,
23.
februāris

15:30

2.
februāris

16:00

2.,9.,16.,
23.
februāris

16:00

4.,18.
februāris

10:00

Junioru universitāte

4.
februāris

12:00

Radošā nodarbība
“Pelnu diena”

Jelgavas Sv.
Trīsvienības
baznīcas tornis,
Akadēmijas iela
1

D. Indrika
jaunatne@junda.lv

twitter.com/jauniesuklubs
draugiem.lv/jjk

Iespēja kopīgi pavadīt brīvo laiku, iegūt noderīgu
informāciju, iepazīt jaunus draugus, organizēt
pasākumus un projektus, īstenot savus sapņus, kā
arī pārrunāt aktualitātes pie tējas tases kopā ar
draugiem.
Varēs redzēt arī Jaunos talantus

2

4.
februāris

12:30
14:00
15:30

4.
februāris

17:00

Līdz 5.
februārim

5.
februāris

11:00

Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas
1.divījas spēles U-16,
U-17 un U-19 vecuma
grupu jauniešiem
Jelgavas BJSS – BJBS
Rīga
Draudzības spēle
hokejā U-17 vecuma
grupas jauniešiem
Jelgavas sadraudzības
pilsētas Belostokas
foto izstāde
Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas

12:30

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A
2.stāva galerijā,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6
Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši
Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

www.kultura.jelgava.lv

Jelgavas sadraudzības pilsētā Belostokā dzīvo
300 000 iedzīvotāju. Tā ir Ziemeļaustrumu Polijas
lielākā un svarīgākā pilsēta.

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

1.divījas spēles U-16, U-17 un U-19 vecuma
grupu jauniešiem
Jelgavas BJSS – Valmiera

5.
februāris

14:00
15:00
17:15

6.,13.,20.,
27.
februāris

16:00

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-16 vecuma
grupas jauniešiem
Brīvprātīgo jauniešu
tikšanās

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A
Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

Jelgavas LSS – Venta 2002
U-12 vecuma grupas zēniem

S.Zenovjeva, 63005496,
29398851
snezana.zenovjeva@dom
e.jelgava.lv
www.sip.jelgava.lv

Jelgavas LSS - Venta 2002
Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas brīvprātīgā
darba veicējiem

3

7. – 28.
februāris

7.
februāris

14:00

7.,14.,21.,
28.
februāris

16:00

8.
februāris

9.
februāris

14:00

Starptautiska bērnu
kolāžu izstāde, veltīta
XIX Starptautiskajam
Ledus skulptūru
festivālam
“Karnevāls”
Jelgavas pilsētas 46.
skolēnu spartakiāde
volejbolā
„Jauno līderu”
nodarbības

2. stāva galerijā,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A
Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši
10. – 12.
klašu skolēni

www.sports.jelgava.lv

2001.-2002.g.dz.zēniem

liga.damberga@zrkac.jel
gava.lv vai pa tel.:
63012163.

Tā ir iespēja būt aktīvam, attīstīt savu personību,
prasmi sadarboties, diskutēt, paust idejas, lemt un
atbilstoši rīkoties, būt līderim, organizēt
pasākumus skolēniem, iesaistīties pilsētai aktuālu
izglītības jautājumu risināšanā, analizēt procesus.

Praktisks seminārs
“Stāstu spēks”

ZRKAC, Svētes
iela 33

Jauno vides pētnieku
forums „Skolēni
eksperimentē!”

ZRKAC, Svētes
iela 33

Jaunieši,
jaunatnes
lietu
speciālisti
Vispārējās,
speciālās un
interešu
izglītības
iestāžu
audzēkņi
(1. - 9. klase)

L. Damberga, 63012163,
29543600
Liga.damberga@zrkac.lv
Dace Pētersone –
Gūtmane, 63012153
Dace.petersonegutmane@zrkac.lv
www.zrkac.lv

Programmas darbība balstīta uz interaktīvu
mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas
un uzticības veidošanas spēles, praktiskās
nodarbības.
Seminārā uzzināsiet par metodēm, spēlēm un
interesantu mācīšanos, kā arī par metodes “Stāstu
stāstiem izstāstīju” izmantošanas iespējām.
Pieteikties var līdz 6. februārim
Mērķis - Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās
problēmām, aktivizēt un paplašināt
vides izglītības darbu izglītības iesēdēs.
Visi Jauno vides pētnieku foruma ,,Skolēni
eksperimentē" dalībnieki saņems Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra atzinības
rakstus. Labākie darbi tiks izvirzīti
Jauno vides pētnieku foruma Rīgas atklātajai
kārtai.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 6. februārim.
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9.
februāris

18:00

Sarunu cikls „Cepums
ar slavenību”

Kafejnīca
“Silva”, Driksas
iela 9

Jaunieši

cepumsarslavenibu@inb
ox.lv.

9.,15.,23
februāris

19:00

Studentu korporācijas
"Fraternitas
Imanticas" viesu
vakars

Kungu ielā 8,
Jelgavā

Studenti

Elgars Mielavs
tālr. 29340245.

Pieteikšanās Baltic
Breeders stipendijai

LLU, Lielā iela
2

LLU studenti

http://www.llu.lv/lv/balti
c-breeders-stipendija

Līdz 10.
februārim

-

Ikmēneša sarunu cikls ar radošām un
iedvesmojošām
personībām
Latvijā.
Tā ir lielisku iespēju jauniešiem klātienē satikties
ar populāriem cilvēkiem, kā arī iepazīt dažādu
profesiju aizkulises, uzdodot sev interesējošus
jautājumus.
Studentu korporācija "Fraternitas Imantica"
aicina ikvienu interesentu uz viesu vakariem,
kuros tiek pastāstīts par studentu korporācijām, to
rašanos, attīstību un nonākšanu līdz Latvijai, tiek
parādīts, kā krustdēli aizstāv savu krāsa referātu,
kā argumentēti atbild uz koreferanta jautājumiem
un pauž savu viedokli
Baltic Breeders stipendijai var pretendēt
Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas fakultātes
un studiju programmas Lauksaimniecības
inženierzinātnes pamatstudiju studenti, kuriem
attiecīgajā studiju semestrī ir paredzēta prakse.
Baltic Breeders stipendijas finansētājs ir SIA
Baltic Breeders . LLU Attīstības fondā 2011.
gada 1. martā ir dibināta Baltic Breeders
stipendijas programma, un apstiprināts tās
nolikums.
SIA Baltic Breeders Tev:
nodrošinās prakses vietu;
- maksās stipendiju EUR 145/mēnesī vienu
pilnu studiju semestri (5 mēnešus) neatkarīgi
no prakses ilguma.
Stipendiju
konkursa
kārtībā
piešķir trīs
studējošajiem uz vienu semestri, izmaksājot 145
EUR mēnesī.

5

Līdz 10.
februārim

fotogrāfa Māra
Ločmeļa izstāde
“Mehiko nomodā”

1.Stāva foajē,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

Jelgavas Kultūras namā var sajust Meksikas
galvaspilsētas Mehiko kaislību piesātinātā smoga
un meksikāniskās dzīves garšas pieskārienus. ir
aplūkojamas ap 20 Mehiko ielās tapušas
fotogrāfijas.
Brīvprātīgo līdzdalība pasākumā.
Pieteikšanās www.brivpratigie.lv

10.-12.
februāris

9:00 22:00

19.Starptautiskais
Ledus skulptūru
festivāls

Pasta sala

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

11.
februāris

12.00
13.30
15.00

Pilsētas iepazīšanas
tūres ar autobusu gida
pavadībā

Ikviens
interesents

12.
februāris

13.00
14.30

Pilsētas iepazīšanas
tūres ar autobusu gida
pavadībā

Sākums no
Jelgavas
Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa,
Akadēmijas iela
1
Sākums no
Jelgavas
Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa,
Akadēmijas iela
1
LLU Studiju
centrā, Jelgavas
pils 178.telpā
(Lielajā ielā 2)

S.Zenovjeva, 63005496,
29398851
snezana.zenovjeva@dom
e.jelgava.lv
www.sip.jelgava.lv
Pieteikšanās pa tel.
63005447.

Ikviens
interesents

Pieteikšanās pa tel.
63005447.

Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā
iespēja iepazīt vēstures un mūsdienu vietas un
notikumus Jelgavā.

LLU studenti

http://www.llu.lv/lv/notik
umi/2017-0123/pieteiksanaskonekesko-stipendijai

Konekesko stipendijai var pretendēt sekmīgs
pilna laika pamatstudiju 1. kursa otrā semestra –
3. kursa students, kurš studē akadēmiskā
bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības
inženierzinātne” vai profesionālā bakalaura
studiju programmās “Lietišķā enerģētika”,
“Mašīnu ražošana un projektēšana” vai
“Mežinženieris”, un viņa vidēji svērtā atzīme
pēdējā semestrī nav zemāka par 7,0 ballēm.

līdz 13.
februārim

Pieteikšanās
Konekesko stipendijai

Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā
iespēja iepazīt vēstures un mūsdienu vietas un
notikumus Jelgavā.
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13.
februāris

14:00

Jelgavas Skolēnu
mācību uzņēmumu
gadatirgus „Starts
biznesā”

TC “Pilsētas
pasāža”, Driksas
iela 4

Ikviens
interesents

J. Grīsle, 63022724,
27842165
jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv

13.
februāris

17:00

Tikšanās ar jauniešu
NVO

Zemgales NVO,
Lielā iela 15

NVO
pārstāvji

13.
februāris

18:30

Studentu basketbola
līga

Jelgavas porta
halle, Mātera
iela 44A

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

L. Vovere 63022724,
29433212
Linda.vovere@dome.jelg
ava.lv
www.sip.jelgava.lv
www.sports.jelgava.lv

14.
februāris

17:00

LLU SP Gada balvas
2016 pasniegšanas
ceremonija

LLU, Lielā iela
2

Studenti un
mācībspēki

www.llusp.lv

Tiek apbalvoti labākie studenti un mācībspēki
dažādās nominācijās.

15.
februāris

8:15

“Ēnu diena Jelgavas
pilsētas pašvaldībā”

ZRKAC, Svētes
iela 33

Skolēni

J. Grīsle, 63022724,
27842165
jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv

Ēnu diena” ir pasaulē populāra karjeras izglītības
akcija, kuras laikā skolēni reizi gadā apmeklē
kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro,
uzdod jautājumus un reizēm praktiski iemēģina
savu roku interesējošās profesijas pārstāvja darba
ikdienā.

18.
februāris

14:00

Dziesmu svētki
Meteņos

LLU, Lielā iela
2

Ikviens
interesents

www.llu.lv

18.
februāris

15:30

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

17:15

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū skolēni
prezentēs un pārdos sava uzņēmuma saražoto
preci (koka, papīra un keramikas izstrādājumus,
spilventiņus ar aromātiem un apdruku,
magnētiņus, somu piekariņus, suvenīrus un
daudzas citas noderīgas lietas). Gadatirgus
apmeklētāji vārēs gan iepazīties ar jauniešu
idejām, gan iegadāties iepatikušos preci.
Aktualitāšu pārrunāšana, kopīgu ideju rašana,
dalīšanās pieredzē u.c. Jelgavas jauniešu NVO
iepazīšana.
LLU – Banku augstskola

Jelgavas LSS I - Pērkons
Jelgavas LSS II – Liepājas SSS

7

hokejā U-14 vecuma
grupas jauniešiem

21.
februāris

10:00

Daiļlasītāju konkurss
„Riti raiti, valodiņa”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Skolēni no
E. Kaufelde, 63005468,
1. – 12. klasei 27844078
Evika.kaufelde@dome.je
lgava.lv
www.sip.jelgava.lv

22.
februāris

15:30

NIPJ „PilnveidojiES!”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

23.
februāris

18:00

Tematiskais tūrisma
vakars “Grenlande”

Ikviens
interesents

25.
februāris

14:15

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

25.
februāris

18:00

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-14 vecuma
grupas jauniešiem
TDA "Kalve" kauss.
Sadanča koncerts
"Polka pilī"

Jelgavas
Sv.Trīsvienības
baznīcas tornis,
Akadēmijas iela
1
Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11
LLU, Lielā iela
2

Ikviens
interesents

www.llu.lv

J. Grīsle, 63022724,
27842165
jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv
www.tornis.jelgava.lv

Konkursam var pieteikt Jelgavas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus kuru
dzimtā valoda nav latviešu valoda.
Katrs dalībnieks konkursā deklamē divus
dzejoļus – vienu latviešu valodā, otru savā
dzimtajā valodā un bez sagatavošanās nolasa
konkursa žūrijai, atbilstoši vecumposmam,
organizatoru piedāvāto literāro tekstu.
Pieteikšanās konkursam līdz š.g. 15.februārim.
Neformālās izglītības programma jauniešiem
„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Darba
izvērtēšana, jeb kā nebaidīties no kļūdām
Vakara viesis Kristaps Lamsters stāstīs par
zinātnisko ekspedīciju mūžīgo ledāju zemē Grenlandē.
Jelgavas LSS II - Prizma/Pārdaugava 03
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26.
februāris

12:00

Slāvu svētki
“Masļeņica”

Jelgavas
2.pamatskolas
stadions

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

26.
februāris

14:00

Bērnu vokālā
ansambļa “Rotiņa”
muzikālais sapnis “Es
vēlos…”

Mazā zāle,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

26.
februāris

14:00

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents,
īpaši jaunieši

www.sports.jelgava.lv

27.
februāris

17:30

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-12 vecuma
grupas zēniem
Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija

Jelgavas pilsētas
dome, Lielā iela
11

Ikviens
interesents

Līdz 28.
februārim

“Jelgava – pilsēta
izaugsmei”
multimediāla izstāde

1.Stāva galerijā,
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

J. Grīsle, 63022724,
27842165
jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv
www.kultura.jelgava.lv

Līdz 29.
aprīlim

Pieteikšanās
Jāņa LLU Studiju
Čakstes stipendijai
centrā, Jelgavas
pils 178.telpā
(Lielajā ielā 2)

Sekmīgs
pilna laika
pamatstudiju
vai maģistra
studiju
studējošais

S.Zenovjeva, 63005496,
29398851
snezana.zenovjeva@dom
e.jelgava.lv
www.sip.jelgava.lv
www.kultura.jelgava.lv

Brīvprātīgo līdzdalība pasākumā.
Pieteikšanās www.brivpratigie.lv

“Ja tagad kristu zvaigzne, es vēlētos…”. Jauno
dziedātāju veidotajās komiskajās miniatūrās,
kuras caurvīs dažāda rakstura latviešu dziesmas,
ikviens skatītājs, mazs vai liels, varēs ieraudzīt
pats sevi. Koncerta režisors R.Svjatskis
Jelgavas LSS - HS Rīga 2006

Pilsētai ir ar ko lepoties – starptautiski festivāli,
pasaulē atzīti mākslinieki, jelgavnieku pašu
īstenotie projekti, grandiozi koncertuzvedumi un
krāšņi pasākumi ar garāko pilsētas svētku gājienu
Latvijā.
Piedāvājam atskatīties uz spilgtākajiem mirkļiem,
ko mums sarūpējusi Jelgava.
http://www.llu.lv/lv/notik Jāņa Čakstes stipendijas mecenāte ir Jāņa Čakstes
umi/2017-01mazmeita Anna Justīne Čakste-Rollinsa.
23/pieteiksanas-janacakstes-stipendijai

Sagatavoja: L. Vovere, JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde
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