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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2017. g. Jūlijs, Augusts 

 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

Jūlijs 
No 5. 

jūnija 

 Silvijas Aijas 

Pētersones 

personālizstāde 

“Vasara" 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 5 

Ikviens 

interesents 

www.sip.jelgava.lv Eksponētajos darbos ikviens interesents varēs 

aplūkot iedvesmojošas gleznas, kurās iemūžināti 

ziedu dzīves stāsti un dabas uzplaukuma skaistie 

brīži. 

1.;8.;15. 

jūlijs 

10:00 Jelgavas nakts 

pusmaratona 

skriešanas koptreniņš 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

1.jūlijs 11:00 Latvijas jaunatnes 

čempionāts futbolā U-

13 vecuma grupas 

zēniem 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – FK Bandava 

3.,10., 

jūlijs 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

L.Vovere  L. Vovere 63005527 

linda.vovere@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

4.; 11.;18. 

jūlijs 

18:00 Jelgavas nakts 

pusmaratona 

skriešanas koptreniņš 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/


 2 

4.-11. 

jūlijs 

9:00 – 

18:00 

Pieteikšanās 

pamatstudijām un 

maģistra studijām 

LLU (klātienē)  

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Studenti  www.llu.lv  

7.,8.  

jūlijs 

11:15 

15:15 

VII Latvijas Jaunatnes 

olimpiāde 2017 

peldēšanā 

LLU Sporta 

nams, Raiņa iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

09. jūlijs 12:00 “Pludmales festiņš” – 

jauns ģimenes 

pasākums Jelgavā 

Lielupes 

promenāde 

Ikviens 

interesents 

E. Kaufelde, 63005468 

Evika.kaufelde@dome.je

lgava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Pasākuma laikā būs interesantas radošās 

darbnīcas, sporta stafetes gan individuālajās, gan 

ģimenes disciplīnās, apmācības braukšanai ar 

SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens 

atrakcijas. Būs padomāts arī par izklaidēm pašiem 

mazākajiem dalībniekiem. Aktīvākajiem 

“Pludmales festiņa” dalībniekiem – balvas un 

pārsteigumi. Pasākums BEZ MAKSAS 

13. jūlijs 15:00 Basta Football Jelgavas 6. 

vidusskolas 

stadions, Loka 

maģistrāle 29 

Jaunieši  J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

Jelena.grisle@dome.jelga

va.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Turnīrs notiks trīs vecuma grupās: vecākajā grupā 

(1992.–2000. gadā dzimuši spēlētāji; 6 spēlētāji 

pieteikumā), vidējā grupā (2001.–2005. gadā 

dzimuši spēlētāji; 5 spēlētāji pieteikumā) un 

jaunākajā grupā (2006.–2010. gadā dzimuši un 

jaunāki spēlētāji; 5 spēlētāji pieteikumā). 

Dalībnieku reģistrācija notiks stundu pirms katra 

posma. Spēles ilgums – piecas minūtes, katrā 

komandā laukumā vienlaikus var atrasties četri 

spēlētāji. 

16. jūlijs 17:00 SynotTip Latvijas 

Virslīgas čempionāts 

futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv FK Jelgava – RFS 

http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-05-24/pieteiksanas-pamatstudijam-un-magistra-studijam-llu-klatiene
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-05-24/pieteiksanas-pamatstudijam-un-magistra-studijam-llu-klatiene
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-05-24/pieteiksanas-pamatstudijam-un-magistra-studijam-llu-klatiene
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-05-24/pieteiksanas-pamatstudijam-un-magistra-studijam-llu-klatiene
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
mailto:Jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:Jelena.grisle@dome.jelgava.lv
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21. jūlijs 10:00 Jelgavas pilsētas 

čempionāts 

akadēmiskajā airēšanā 

Lielupē, Pils 

salā 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

22. jūlijs 12:00 Jelgavas pilsētas 

atklātais čempionāts 

burāšanā junioriem 

Lielupē, Pils 

salā 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

22. jūlijs 12:00 Jelgavas pilsētas 

čempionāta pludmales 

volejbolā 3.posms 

 Pasta sala  
 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

22. jūlijs 12:00 Latvijas čempionāts 

ūdens motosportā 
 Lielupē, Pils 

salā  
 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

22. jūlijs 16:00 Jelgavas Jaunā teātra 

izglītojoši izklaidējošs 

pasākums bērniem 

“Teātra spēle” 

Uzvaras parks Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

22. jūlijs 18:00 Ā.Alunāna Jelgavas 

teātra izrāde “Jo pliks, 

jo traks” 

Uzvaras parks Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Režisori: A.Bolmanis un A.Matisons 

22. jūlijs 20:00 Jelgavas nakts 

pusmaratons 

Starts Jāņa 

Čakstes bulvārī, 

finišs Pasta salā 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

29.,30. 

jūlijs 

10:00 specializētā kaķu 

izstāde “Jelgavas 

kaķis 2017” 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

www.zoc.jelgava.lv Izstādē būs apskatāmi vairāk kā 160 šķirnes kaķu 

no Baltijas valstīm, Somijas, Polijas un 

Krievijas.  Dalībnieku vidū apskatāmi būs gan 

populārie omulīgie Britu īsspalvainie kaķi, gan 

par maigajiem milžiem dēvētie Meinkūni, gan arī 

retāku šķirņu pārstāvji – Ēģiptes Mau, Kartēzijas 

kaķi, kā arī vēl daudz citas šķirnes. 

http://www.jelgava.lv/lv/pasakumi/jelgavas-nakts-pusmaratons/
http://www.jelgava.lv/lv/pasakumi/jelgavas-nakts-pusmaratons/
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31. jūlijs 19:00 SynotTip Latvijas 

Virslīgas čempionāts 

futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

www.zoc.jelgava.lv  

Augusts 

No 5. 

jūnija 

 Silvijas Aijas 

Pētersones 

personālizstāde 

“Vasara" 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 5 

Ikviens 

interesents 

www.sip.jelgava.lv Eksponētajos darbos ikviens interesents varēs 

aplūkot iedvesmojošas gleznas, kurās iemūžināti 

ziedu dzīves stāsti un dabas uzplaukuma skaistie 

brīži. 

3.,10. 

augusts 

15:00 Basta Football Jelgavas 6. 

vidusskolas 

stadions, Loka 

maģistrāle 29 

Jaunieši  L.Vovere, 63005527, 

29433212 

linda.vovere@dome.jelga

va.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Turnīrs notiks trīs vecuma grupās: vecākajā grupā 

(1992.–2000. gadā dzimuši spēlētāji; 6 spēlētāji 

pieteikumā), vidējā grupā (2001.–2005. gadā 

dzimuši spēlētāji; 5 spēlētāji pieteikumā) un 

jaunākajā grupā (2006.–2010. gadā dzimuši un 

jaunāki spēlētāji; 5 spēlētāji pieteikumā). 

Dalībnieku reģistrācija notiks stundu pirms katra 

posma. Spēles ilgums – piecas minūtes, katrā 

komandā laukumā vienlaikus var atrasties četri 

spēlētāji. 

5. 

augusts 

16:00 Jelgavas Jaunā teātra 

izglītojoši izklaidējošs 

pasākums bērniem 

“Teātra spēle” 

Uzvaras parks Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

5. 

augusts 

18:00 Ā.Alunāna Jelgavas 

teātra izrāde 

"Meldermeitiņa" 

Uzvaras parks Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

7.-18. 

augusts 

 Angļu valodas 

vasarnīca bērniem 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču un 

bērniem 

vecumā no 

10 līdz 12 

gadiem. 

www.zarkac.lv 

Informācija un 

pieteikšanās, zvanot pa 

tālruni 29222737; 

Angļu valodas vasarnīca ir lieliska iespēja 

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos un 

saturīgos kursos un bērniem - pavadīt vasaru 

gudri un interesanti. Vasarnīcā angļu valodas vidē 

http://www.zarkac.lv/
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attīstības centrs, 

Svētes iela 33 

63082101 vai rakstot uz 

e-pastu: 

astra.vanaga@zrkac.jelga

va.lv. 

aktīvā veidā tiks īstenoti interesanti projekti, 

spēles, ekskursijas, nodarbības brīvā dabā un 

pilsētas objektos. Būs arī siltas pusdienas. 

7.;14.;21.;

28. 

augusts 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

L.Vovere  L. Vovere 63005527 

linda.vovere@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

19. 

augusts 

12:00 “Pludmales festiņš” – 

jauns ģimenes 

pasākums Jelgavā 

Lielupes 

promenāde 

Ikviens 

interesents 

E. Kaufelde, 63005468 

Evika.kaufelde@dome.je

lgava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Pasākuma laikā būs interesantas radošās 

darbnīcas, sporta stafetes gan individuālajās, gan 

ģimenes disciplīnās, apmācības braukšanai ar 

SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens 

atrakcijas. Būs padomāts arī par izklaidēm pašiem 

mazākajiem dalībniekiem. Aktīvākajiem 

“Pludmales festiņa” dalībniekiem – balvas un 

pārsteigumi. 

Pasākums BEZ MAKSAS 

25.-26. 

augusts 

 Piedzīvojumu 

pārgājiens pa 

Ziemassvētku kauju 

vietām 

 skolēni no 

Jelgavas 

pilsētas 

izglītības 

iestādēm 

vecumā no 

14 līdz 17 

gadiem 

Ž. Novaša, 63005467, 

27839914 

Zanna.novasa@dome.jel

gava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Realizējot projektu “Kopīgi soļi”, biedrība 

“Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” 

aicina jauniešus piedalīties divu dienu 

piedzīvojumu pārgājienā pa Ziemassvētku kauju 

vietām Zemgalē.  Pasākuma ideja ir jauniešu 

saliedētība praktiskā darbā, pārvarot grūtības, kā 

arī līdzdarbojoties rast kopīgas vērtības un 

vienotas vēstures izpratni. 

  Aktivitātes norises laiks no 2017.gada 

25.augusta pl.11:00 līdz 26.augusta ~ pl.19:00 

(divas dienas, nakšņošana teltīs), no pārgājiena 

gala punkta dalībnieki tiks atvesti uz Jelgavu ar 

autobusu. 

Lai pieteiktos pārgājienam, līdz 10.08.2017. 

jānosūta pieteikuma vēstuli “Pārgājiens pa 

Ziemassvētku kauju vietām”  uz e-pastu 

ruf.z@inbox.lv 

mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
mailto:Zanna.novasa@dome.jelgava.lv
mailto:Zanna.novasa@dome.jelgava.lv
mailto:rif.z@inbox.lv
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26. 

augusts 

9:00 XVII Vislatvijas 

Piena, Maizes un 

Medus svētki 

Hercoga Jēkaba 

laukums 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

26. 

augusts 

14:00 XV “”Baltais” Piena 

paku laivu regate”  

Lielupe Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

29.augusts 20:00 Akcija “Pirmkursniek, 

iepazīsti Jelgavu un 

LLU!” Kino vakars 

 

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Pirmā kursa 

studenti 

www.llu.lv  

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/xv-piena-paku-laivu-regate/
http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/xv-piena-paku-laivu-regate/

