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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2016. g. SEPTEMBRIS 

 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

SEPTEMBRIS 
1. 

septembris 

17:00 Mācību gada 

atklāšanas pasākums 

"ZinīBUMS" 2016 

Pasta sala Jaunieši www.kultura.jelgava.lv Līdz pulksten 19 ikviens varēs piedalīties 

dažādās izglītojošās un radošās aktivitātēs, bet 

pēc tam turpināt svinības kopā ar grupām: 

“Dzelzs Vilks”, “Gain Fast” un “Augša”. 

1.-30. 

septembris 

 Jelgavas Mākslas 

skolas 2016. gada 

absolventu 

diplomdarbu izstāde  

1.Stāva galerija, 

Jelgavas 

kultūras nams, 

Kr. Barona iela 

6 

Ikviens 

interesents 

 

www.kultura.jelgava.lv  

2. 

septembris 

18:00 Vingrošanas 

nodarbība 

“Līdzsvars un 

balanss” 

“Sporto un esi 

vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

 

http://www.sports.jelgava.lv/  

3. 

septembris 

10:00 Nike+Run Club 

skriešanas 

koptreniņš 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

 

http://www.sports.jelgava.lv/  

3. 

septembris 

11:00 Norūdīšanās 

nodarbība “Sporto 

un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

 

http://www.sports.jelgava.lv/  

3. 

septembris 

11:30 Vecpilsētas ielas 

svētki “Retro vīzija 

Vecpilsētas iela Ikviens 

interesents 

 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Visas ielas garumā notiks izzinošas aktivitātes, 

kas veltītas vecpilsētas kultūrvēsturiskās 

teritorijas saglabāšanai un iekļaušanai pilsētas 

kopējā kultūras dzīvē, savukārt svētku 

noslēgumā, pulksten 15.30, pasākuma dalībnieki 

aicināti uz Jelgavas Jaunā teātra izrādi «Jelgava 

94» pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem. 

http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/jelgavas-makslas-skolas-2016-gada-absolv/
http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/jelgavas-makslas-skolas-2016-gada-absolv/
http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/jelgavas-makslas-skolas-2016-gada-absolv/
http://kultura.jelgava.lv/tuvakie-pasakumi/jelgavas-makslas-skolas-2016-gada-absolv/
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
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Vecpilsētas ielas svētku bērnu stūrīša ierīkošana. 

Pieteikšanās līdz 02.09.2016. 

Līdz 4. 
septembrim 

 Jelgavas mākslinieku 

plenēra izstādi "Pa 

Jaņa Rozentāla 

pēdām 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka, 

Akadēmijas iela 

25 

Ikviens 

interesents 

 

www.jelgavasbiblioteka.l

v 

Izstāde veltīta UNESCO izsludinātajam Jaņa 

Rozentāla (1866-1917) gadam. 

7.-30. 

septembris 

 Olga Sudakova 

Gleznas; Valērijs 

Sudakovs 

Fotogrāfijas 

2.Stāva galerija, 

Jelgavas 

kultūras nams, 

Kr. Barona iela 

6 

Ikviens 

interesents 

 

www.kultura.jelgava.lv  

5. 

septembris 

9:00 Pirmā kursa 

studentu 

Imatrikulācijas akts  

Jelgavas pils 

pagalms, Lielā 

iela 2 

Studenti Latvijas 

Lauksamniecības 

universitāte 

www.llu.lv 

 

5. 

septembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem 

5. 

septembris 

17:00 Tikšanās ar jauniešu 

NVO 

Jelgavas 

jauniešu centrs, 

Sarmas iela 4 

Jelgavas 

jauniešu 

NVO 

pārstāvji 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Ikmēneša tikšanās ar Jelgavas jauniešu 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

6.; 8.; 13. 

septembris 

19:00 Uzņemšana TDA 

"Kalve"  

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitātes 

aulā, Lielā iela 2 

Studenti Detalizētu informāciju pa

r uzņemšanu 

pieejama http://www.tda-

kalve.lv/uznemsana/ 

Tautas deju ansamblis “Kalve” ir viens no 

vadošajiem tautas deju ansambļiem Latvijā un 

septembrī  uzsāks savu 70. sezonu. 

TDA "Kalve" vada Deju svētku virsvadītāja un 

horeogrāfe Gunta Skuja. 

8., 15., 22., 

29. 

septembris 

16:00 Jelgavas Skolēnu 

Domes sēde 

Jelgavas 

izglītības 

pārvalde, Svētes 

iela 22 

Ikviens 

interesents 

R. Nikulcevs 

 e-pasts: 

Nikuļcevs.reinis@gmail.

com 

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde 

9.-11 . 

septembris 

 Inženieru dienas 

2016 un PRO-KART 

Zemgales 

prospekts, 

Ikviens 

interesents 

www.mehiem.lv Pro-Kart; Supermoto, Auto Foto orientēšanās ( 

Stacijas parkā) 

http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-07-18/pirma-kursa-studentu-imatrikulacijas-akts
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-07-18/pirma-kursa-studentu-imatrikulacijas-akts
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-07-18/pirma-kursa-studentu-imatrikulacijas-akts
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-23/uznemsana-tda-kalve
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-23/uznemsana-tda-kalve
http://www.tda-kalve.lv/uznemsana/
http://www.tda-kalve.lv/uznemsana/
mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
http://www.mehiem.lv/
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6. posms Stacija parks  Atvērtās durvis inženierzinātnēs ( Pasta salā) 

Veiklības brauciens; Ātruma aplis; Dragreiss; 

Drifta paraugdemonstrējumi; Auto futbols ( trasē 

Rullītis). 

10. 

septembris 

10:00–

15:00  
Metāla svētki 2016 Pasta sala Ikviens 

interesents 

 

Līga Miķelsone, 

28342419,  63012155; 

liga.mikelsone@zrkac.jel

gava.lv 

www.zrkac.lv 

Pasākumā piedalīsies uzņēmēji, amatnieki, 

augstskolas, koledžas, vidējās profesionālās 

izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, 

jaunrades centri - kas popularizēs 

 metālapstrādes nozari un profesijas, 

inženierzinātnes un  bērnu un jauniešu tehnisko 

jaunradi. 

10. 

septembris 

10:00 Lietuviešu valodas 

kursi 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Skolēni un 

pieaugušie 

Giedre Keršiene,  

28649181 

www.sip.jelgava.lv 

Šajā reizē notiks pirmā tikšanās un iepazīšanās, 

grupas nokomplektēšana.  

Mācības notiks visa gada garumā,  vienu reizi 

nedēļā. Mācības ir bez maksas. 

12. 

septembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem 

16. 

septembris 

14:00 – 

16:00 
Brīvdabas bibliotēka Raiņa parks Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Pasākumā ir iespēja lasīt savu mīļāko grāmatu 

kopā ar citiem svaigā gaisā, pievēršot uzmanību 

tādām problēmām kā vājās lasītprasmes un 

motivācijas trūkums jauniešu vidū. 

18. 

septembris 

18:00 Bērnu un Jauniešu 

Mūzikas Kluba 

audzēknes Madaras 

Murņikovas solo 

koncerts 

Bērnu un 

jauniešu 

mūzikas klubs, 

Dobeles iela 68 

Ikviens 

interesents 

 

Biedrība Bērnu un 

jauniešu mūzikas klubs, 

29505899 

www.bjmk.lv 

 

19. 

septembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem 

19. – 23. 

septembris 

Tiks 

precizēts 
Informatīvs 

pasākums "Tavs 

Jelgavas 

izglītības 

Visi 

interesenti, 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

Informatīvs pasākums par brīvprātīgā darba 

iespējām Jelgavā, Latvijā un pasaulē 

mailto:liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
mailto:liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
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ieguvums sevis 

attīstībā" 

iestādes īpaši jaunieši snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

22. – 23. 

septembris 

Sākums 

plkst. 

11:00 

Strukturētā Dialoga 

nacionālā konference 

Jelgavas 

tehnikums, 

Pulkveža O. 

Kalpaka iela 37 

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 25 

gadiem 

Projektu īsteno biedrība 

“Latvijas Jaunatnes 

padome”, 29209607,  

ljp@ljp.lv 

www.ljp.lv 

 

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp 

jauniešiem un politikas veidotājiem un 

īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos.  

Pieteikšanās konferencei: līdz 5.septembrim, 

aizpildot anketu: ej.uz/SDNAC 

26. 

septembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem 

26. 

septembris 

17:30 Jaunatnes lietu 

konsultatīvā 

komisija 

Jelgavas pilsētas 

dome 

Ikviens 

interesents 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

 

*Sākot ar 5. septembri Jelgavas jauniešu centrā, Sarmas ielā 4 mainīts darba laiks:  P., O., T. 13:00 – 19:00; Ce. 13:00 – 17:00; Pk. 13:00 – 14:30 
 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:ljp@ljp.lv
http://ej.uz/SDNAC
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/

