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

Laiks

Pasākums

Vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais,
kontaktinformācija

Īss pasākuma apraksts

APRĪLIS
Katru
darba
dienu

15:00 –
18:00

Līdz 13.
aprīlim

Konsultācijas par
jauniešu iespējām ES
programmās

Zemgales NVO
Centrs, Lielā
iela 15-2

Pieteikšanās Jauniešu
iniciatīvu konkursam
“Jaunieši var!”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 30
gadiem
Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

U. Dūmiņš, 63021910,
29802373
uldis@zemgalei.lv
www.zemgalei.lv
L. Vovere 63022724,
29433212
Linda.vovere@dome.jelg
ava.lv
www.sip.jelgava.lv

Vietu skaits
meistardarbnīcās ir
ierobežots – līdz 12
cilvēkiem –, tādēļ
interesenti aicināti
iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni
63022298
www.junda.lv
www.zoc.lv

1.aprīlis

10:00

„Satiec savu meistaru!
2017"

Pasta ielā 32

Ikviens
interesents

1.aprīlis

10:00

Latvijas kauss
mākslas vingrošanā

Zemgales
olimpiskais
centrs,

Ikviens
interesents

Tēmas: dalība starptautiskajās jauniešu apmaiņās,
brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā un ārvalstīs,
semināru un apmācību iespējas.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
Pretendentu iniciatīvu, kura veicina Jelgavas
jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos,
sekmējot viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu,
fiziskās
aktivitātes,
vērtīborientāciju
un
pašattīstības procesu, kā arī aktīvu jauniešu
līdzdalību projekta īstenošanā.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru
Jelgavas bērnu un jauniešu centrā „Junda” notiks
nemateriālās kultūras saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru! 2017".
ikviens interesents varēs bez maksas apmeklēt
atvērtās meistardarbnīcas, mācoties izgatavot
bērzu zaru trauku, olu ligzdu un ādas kārbu
Republikas kausa izcīņa, LR čempionāts
atsevišķos daudzcīņas veidos un LR junioru kauss
mākslas vingrošanā 2017.
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1.,8.
aprīlis

12:00

1.aprīlis

18:00

Radošā nodarbība
“Nāc nākdama Liela
diena!”
«Parīzē es lidoju ar
gaisa balonu»

3.-28.
aprīlis

Skolēnu nodarbinātība
2017.gada vasarā

3. – 5.
aprīlis

VBF dienas 2017

3.aprīlis

14:00

XXI Integratīvā
mākslas festivāla
reģionālais konkurss –
koncerts «Nāc līdzās!
Zemgale»

Kronvalda iela
24
Akadēmijas iela
1

Ikviens
interesents

www.tornis.jelgava.lv

Lieldienu rotājuma darināšana no bērzu zariem.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445.

Jāņa Čakstes
bulvārī 5a

Ikviens
interesents

www.jst.lv

Jaunieši
vecumā no
13 – 18
gadiem

Pieteikuma anketa un
apliecinājums
elektroniski pieejami
Jelgavas pilsētas domes
mājas lapā
www.jelgava.lv

Studenti

www.llu.lv

Gatavojoties Baltijas valstu amatierteātru
festivālam «Baltijas Rampa», šogad tiek īstenots
projekts «Baltijas rampa 2017 – eksperiments»,
kura laikā notiek režisoru apmaiņa. Projektā Tartu
Universitātes Studentu teātra režisors Kalevs
Kudu Jelgavas Studentu teātrī iestudējis izrādi
«Parīzē es lidoju ar gaisa balonu», kas tapusi pēc
Antona Čehova lugas «Ķiršu dārzs» motīviem.
Lai
sniegtu
atbalstu
Jelgavas
pilsētas
administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm
ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā
organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, vairāk
kā 440 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
iestāžu un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra
audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja strādāt
Jelgavas pilsētas iestādēs, uzņēmumos un
kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam
atbilstošus darbus.
Vides un būvzinātņu fakultātes dienu ietvaros
paredzēts spēļu vakars, foto orientēšanās, popiela
u.c.

Ikviens
interesents

www.jelgavasvestnesis.l
v

Vides un
būvzinātņu
fakultāte,
Akadēmijas iela
19
Jelgavas
kultūras nams,
Krišjāņa Barona
iela 6

Konkurss sniedz iespēju bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti, garīgās attīstības traucējumiem, kā arī
bāreņiem un bērniem no sociāli nelabvēlīgas
vides apliecināt savus talantus mākslinieciskajā
jaunradē.
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3.aprīlis

3., 10.,24.
februāris

4.aprīlis

15.15 –
16.45.

Microsoft IT
Akadēmija

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

jauniešiem, k
as vēlas
padziļinātā
līmenī apgūt
prasmes
darbā ar
Microsoft
Office
programmām

antra.skinca@zrkac.jelga
va.lv; 63012154
www.zrkac.lv

Brīvprātīgo jauniešu
tikšanās

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Visi
interesenti,
īpaši jaunieši

14:00 – Jelgavas
pilsētas 46. skolēnu
spartakiāde florbolā

Jelgavas Sporta
halle, Mātera
iela 44a

Jaunieši

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

ESAF dienas 2017

Jelgava, Svētes
iela 18

Studenti

www.llu.lv

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
dienu ietvaros paredzēts filmu vakars, sporta
diena, foto orientēšanās u.c.

14:00
- 19:00

Jundas Jauniešu kluba
tikšanās

„Jauno līderu”
nodarbības

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 25
gadiem
10. – 12.
klašu skolēni

Z. Leikuma
junda@junda.lv,
63023893
www.junda.lv
liga.damberga@zrkac.jel
gava.lv, 63012163.
www.zrkac.lv

twitter.com/jauniesuklubs
draugiem.lv/jjk

16:00

Jelgavas BJC
“Junda”,
Pasta iela 32
(valodu klase)
Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

16:00

14:00

4.-5.
aprīlis
4.,6.,11.,
13.,18.,
20.,25.,27
aprīlis
4.,11.,18.,
25.
aprīlis

Mācības Microsoft IT akadēmijā notiek saskaņā
ar speciāli izveidotu programmu, lai to noslēgumā
dalībnieki būtu apguvuši zināšanas un prasmes
atbilstoši MS Office speciālista sertifikāta
iegūšanas prasībām. Kopumā tiek piedāvāts apgūt
četrus moduļus: MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint un MS Outlook. Viena mācību gada
laikā nodarbībās tiek apgūtas divas no šīm
tēmām. 2016./2017. mācību gadā jaunieši apgūst
tēmas: MS PowerPoint un MS Outlook.
Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas
brīvprātīgā darba veicējiem

1997. – 2000. g. dzimušie jaunieši

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.
Programmas darbība balstīta uz interaktīvu
mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas
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5. , 12.
aprīlis

15:30

NIPJ „PilnveidojiES!”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

6.aprīlis

14:00

14:00
- 19:00

15:30

Jauniešu tikšanās

Jelgavas Sporta
halle, Mātera
iela 44a
Jelgavas BJC
“Junda”,
Pasta iela 32
(valodu klase)
Miezītes
bibliotēka,
Dobeles šoseja
100

Jaunieši

6.,11.,13.,
18.,20.,25.
27.
aprīlis
6.,13.,20.,
27.
aprīlis

Jelgavas pilsētas 46.
skolēnu spartakiāde
florbolā
Jundas Jauniešu kluba
tikšanās

6.,13.,20.,
27.
aprīlis

16:00

Jelgavas Skolēnu
Domes sēde

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

7.aprīlis

16:00

8. aprīlis

12:00

Latvijas skolēnu
sporta spēles
peldēšanā
Latvijas skolēnu
sporta spēles
peldēšanā

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 25
gadiem
Jaunieši

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

un uzticības veidošanas spēles, praktiskās
nodarbības.
Neformālās izglītības programma jauniešiem
„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Personīga un
grupas pilnveidošana
2001. – 2002. g. dzimušie jaunieši

Z. Leikuma
junda@junda.lv
63023893

twitter.com/jauniesuklubs
draugiem.lv/jjk

Ikviens
interesents

L. Vovere 63022724,
29433212
Linda.vovere@dome.jelg
ava.lv
www.sip.jelgava.lv
L. Jurēvica
tel: 28353253

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.
Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde

Skolēni

www.sports.jelgava.lv

Skolēni

www.sports.jelgava.lv
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8. aprīlis

10:00

Junioru universitāte

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

8. aprīlis

12:0014:00

putnu būrīšu darbnīca
«Lediņos»: iemācies
darināt putnu būrīšus!

8., 9.
aprīlis

16:00

Mūzikls “Sapņotāji”

Atpūtas
nometne
“Lediņi”,
Lediņu ceļš 1
Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

9. aprīlis

9:00 –
12:00

Putnu vērošana Svētes
palienē

9. aprīlis

11:00
12:00

10. aprīlis
10. – 12.
aprīlis

16:30

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.

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Pulcēšanās pie
sūkņu stacijas
Svētes palienē

Ikviens
interesents

Tel. 63005447,
www.visit.jelgava.lv

VEF LJBL spēle
zēniem U-14 vecuma
grupā
U-19 v.gr., spēle
meitenēm
ITF dienas - Laser tag
sacensības

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda 24

Ikviens
interesents

ww.zoc.lv

Pils saliņa

Studenti

www.llu.lv

Reģistrācija plkst. 16:30, Sacensību sākums plkst.
17:00

Putru dienas

Jelgavas pils,

Studenti

www.llu.lv

Pārtikas tehnoloģiju fakultāšu dienu ietvaros
paredzētas dažādas aktivitātes studentiem

Tel. 63005447,
www.visit.jelgava.lv

JELGAVAS POPKORIS, deju studija “Intriga”,
Jelgavas aktieri un solisti: Indra Soika, Baiba
Zaķevica, Kristīne Ozoliņa, Uldis Timma,
Gundars Caune, Erita Karlsone, Ivars Pirvics,
Madara Buškevica, Elita Majevska, Linda
Baumane, Miks Vilnis u.c.
Iepazīsti gājputnus kopā ar ornitologu Svētes
palienē. Jāģērbjas atbilstoši laikapstākļiem,
ieteicami binokļi.
Ierašanās ar saviem transportlīdzekļiem,
pulcēšanās pie sūkņu stacijas Svētes palienē.
«Jelgavas BJSS» – «Roja»
"Jelgavas BJSS" - "Rīga/Jugla"
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10. – 13.
aprīlis

Vetu dienas 2017

12. aprīlis

13:00

Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

12. aprīlis

13:00

12. aprīlis

17:00

12. aprīlis

20:00

Jelgavas pilsētas skolu Jelgavas Sporta
aerobikas konkurss
halle, Mātera
iela 44a
Jelgavas Mūzikas
Sabiedrības
vidusskolas
integrācijas
akordeonistu nodaļas
pārvalde,
koncerts
Sarmas iela 4
improvizācijas teātra
Jelgavas
«IMPROZOO»
Studentu teātris,
viesizrāde
J.Čakstes
bulvārs 5a
Latvijas Bērnu un
Jelgavas ledus
jaunatnes
halle, Rīgas iela
meistarsacīkstes
11
hokejā U-14 vecuma
grupas jauniešiem
Lieldienu pastaiga
Jelgavas pils
visai ģimenei
pagalms,
Jelgavas pils
parks

15. aprīlis

16. aprīlis

11:00

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24

Studenti

www.llu.lv

Veterinārmediciīnas fakultāšu dienu ietvaros
paredzētas dažādas aktivitātes studentiem

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

JFA Jelgava – FK Liepāja

Skolēni

www.jelgavasvestnesis.l
v

Ikviens
interesents

www.jelgavasvestnesis.l
v

Ikviens
interesents

www.jst.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Jelgavas LSS I – Venta 2002

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Piedalās folkloras kopa “Dimzēns” un Jelgavas
deju kolektīvi.
Jelgavas pils parkā: šūpoles, olu krāsošana,
meklēšana un ritināšana, pavasara veiklības
spēles, Lielais zaķis un mazie poniji, Lieldienu
mazais tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un
nieciņiem.
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16. aprīlis

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-12 vecuma
grupas zēniem
«Labās Lieldienas
«Lediņos».

17. aprīlis

12:00

17. aprīlis

13:00

Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

18. aprīlis

10:00

Zemgales reģiona
bērnu un jaunatnes
sporta spēles futbolā
7x7

18., 25.
aprīlis

18:00

Jelgavas nakts
pusmaratona
skriešanas koptreniņš
ITF dienas

18.,19.
aprīlis

19. aprīlis

Agronomu dienas

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Jelgavas LSS – Daugavpils BJSS

Atpūtas
nometne
“Lediņi”,
Lediņu ceļš 1
Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Pasta sala

Ikviens
interesents

www.jelgavasvestnesis.l
v

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

«Lediņu» zaķis aicina visus Lieldienu svinētājus
pavadīt dienu svaigā gaisā, ripināt olas, izšūpoties
un patstāvīgi darboties teritorijā pieejamajās
aktivitātēs. Dalība – bez maksas.
JFA Jelgava – Bauskas BJSS

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Latvijas
lauksaimniecība
s universitāte,
Lielā iela 2
Latvijas
lauksaimniecība
s universitāte,
Lielā iela 2

Studenti

www.llu.lv

Informāciju tehnoloģiju fakultātes dienu ietvaros
paredzētas dažādas aktivitātes studentiem

Studenti

www.llu.lv

Lauksaimniecības fakultātes dienu ietvaros
paredzētas dažādas aktivitātes studentiem
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19. aprīlis

11:00

Latvijas skolu
orientēšanās kauss
2017

19. aprīlis

15:30

19. aprīlis

17:00

20. – 22.
aprīlis

Pasta sala

Skolēni

www.sports.jelgava.lv

Finālposms

NIPJ „PilnveidojiES!”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

Neformālās izglītības programma jauniešiem
„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Koučings

LLU labāko sportistu
apbalvošanas
pasākums
Mehu dienas 2017

Jelgavas pils

Studenti

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

Tehniskā
fakultāte,
J.Čakstes
bulvāris 5
Pasta sala

Studenti,
ikviens
interesents

http://mehudienas.lv/

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

22.,29
aprīlis

10:00

Jelgavas nakts
pusmaratona
skriešanas koptreniņš

22. aprīlis

14:00;
18:00

Mūsdienu deju
studijas “Intriga”
koncerts “Ačgārnija”

Jelgavas
kultūras nams,
K. Barona iela 6

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Mākslinieciskā vadītāja I.Ose.

23. aprīlis

14:00;
18:00

Jelgavas Jaunā teātra
izrāde – oriģināldarbs
“PUSAUGUŠIE”

k/n “Rota”,
Garozas iela 15

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Jauniestudējuma tēma – ko nozīmē pieaugt? Kas
padara cilvēku pieaugušu – vai tā ir astoņpadsmit
gadu sasniegšana un vidējās izglītības iegūšana,
vai kas cits? “Jelgavas Jaunā teātra” jauniešu
trupas aktieri izveidojuši oriģināldarbu balstoties
uz personiskajām dzīves pieredzēm, kas atveido
dažādu jaunu cilvēku stāstus par pieaugšanu.
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23. aprīlis

17:00

Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

25. aprīlis

14:00

Jelgavas pilsētas 46.
skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā

26. aprīlis

15:30

NIPJ „PilnveidojiES!”

27. aprīlis

18:00

27. – 29.
aprīlis

28.,29.
aprīlis

29.
aprīlis

9:0018:00

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Jaunieši
vecumā no
15 līdz 25
gadiem

Tematiskais tūrisma
vakars “Aukstās
Mongolijas cilvēku
siltums”
Baltijas valstu
profesionālās
izglītības iestāžu 25.
sporta spēles
Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2017

Akadēmijas iela
1

Ikviens
interesents

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

Jelgavas sporta
halle, Mātera
iela 44A

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Zemgales
Olimpiskais
centrs,
Kronvalda 24

Visi
interesenti,
īpaši jaunieši

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-14 vecuma
grupas jauniešiem

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

L. Vovere, 63005527,
29398851
linda.vovere@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv
www.sports.jelgava.lv

JFA Jelgava – Talsu NSS

Neformālās izglītības programma jauniešiem
„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Pasākuma
plānošana un organizēšana
Ceļojuma iespaidi par Mongoliju. Vakara viešņa
- Madara Marija Muižniece

Brīvprātīgo līdzdalība pasākumā.
Pieteikšanās līdz 21.04.2017. mājas lapā
www.brivpratigie.lv

Jelgavas LSS II - Venta 2002

9

30.
aprīlis

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā U-16 vecuma
grupas jauniešiem
Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Jelgavas LSS - HK Ako

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Sagatavoja: L. Vovere, JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

JFA Jelgava – JFC Dobele

30.
aprīlis

13:00
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