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

Laiks

Pasākums

Vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais,
kontaktinformācija

Īss pasākuma apraksts

Septembris
1.
septembris

17:00

Zinībums

Pasta sala

Skolēni,
ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

2.,3.
septembris

9:00

Jelgavas Ledus sporta
skolas kausa izcīņa
hokejā

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

2.,9.,16.,2
3.,30.
septembris

11:00 –
14:00

Poļu valodas klubs
uzņem jaunus
dalībniekus

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Skolēni

Marija Kudrjavceva
29117087

Pēc pirmās skolas dienas skolēni aicināti
plkst. 17.00 doties uz Pasta salu, lai kopīgi
nosvinētu jaunā mācību gada sākumu pasākumā
“ZinīBums”. Līdz plkst. 19.00 ikviens varēs
piedalīties dažādās izglītojošās un radošās
aktivitātēs, bet pēc tam turpināt svinības kopā ar
grupām “Transleiteris” un “Augša”. Savukārt
plkst. 16.00 pie Mītavas tilta – Jāņa Čakstes
bulvārī 7 atklās pirmā grafiti mākslas festivāla
“Spēka zīmes Latvijai” lielformāta sienas
gleznojumu, ko veidojis mākslinieks Dainis
Rudens.
U-14 vecuma grupas jauniešiem

Ja vēlaties vairāk uzzināt par poļu kultūru un
tradīcijām, kā arī apgūt no jauna vai pilnveidot jau
esošās poļu valodas zināšanas, Poļu valodas klubs
uzņem jaunus dalībniekus. Latvijas Poļu
Savienības Jelgavas nodaļa dod iespēju apgūt
poļu valodas pamatzināšanas, kā arī iepazīt poļu
kultūru un tradīcijas poļu valodas klubā. Jaunajā
2017./2018.g. mācību gadā biedrība aicina
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4.,11.,18.,
25.
septembris

17:30

Brīvprātīgo jauniešu
tikšanās

4.,11.,18.,
25.
septembris

15.15 16.45.

Microsoft IT
Akadēmija

5.,6.,12.,
13.
septembris

18:00

Studenšu koris
“Liepa”

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4
Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

Jaunieši

Jaunieši

Ekonomikas un Studenti
sabiedrības
vadības
fakultātes zālē 3.
stāvā, Svētes
ielā 18

pieteikt bērnus (skolēnus) bezmaksas poļu
valodas nodarbībām.
Apmeklējot kluba nodarbības, bērni vairāk
uzzinās par poļu tautu, iepazīt tās kultūru un
tradīcijas. Nodarbības vadīs pasniedzējs no
Polijas Piotrs Boroņs.
L. Vovere 63005527
Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas brīvprātīgā
linda.vovere@dome.jelga darba veicējiem.
va.lv
www.sip.jelgava.lv
antra.skinca@zrkac.jelga Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā
va.lv; 63012154
notiek Microsoft IT akadēmijas nodarbības
jauniešiem, kas vēlas padziļinātā līmenī apgūt
prasmes darbā ar Microsoft Office programmām
un iegūt prestižu, starptautiski atzītu sertifikātu
Microsoft Office speciālists.

www.llu.lv

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.
Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.
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5.,7.,12.,
14.
septembris

18:00

Vīru koris ozols

Jelgavas pils
parkā, Lielajā
ielā 4

Studenti

www.llu.lv

Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.

5.,7.,12.
septembris

19:00

Tautas deju ansamblis
“Kalve”

Meža fakultātes
zāle, 4.stāvs

Studenti

www.llu.lv

Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.

5.,12.,19.,
26.
septembris

16:00

„Jauno līderu”
nodarbības

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

10. – 12.
klašu skolēni

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.

Atvērtās nodarbības
improvizācijā
jaunajiem
dalībniekiem –
Jelgavas studentu
teātris
Jundas Jauniešu kluba
tikšanās

5.,12.,19.
septembris

19:00

5.,8.,12.,1
5.,19.,22.,
26.,29.
septembris
6.,11.,13.
septembris

15:00 –
19:00

18:30

Jauniešu deju
kolektīvs “Skalbe”

7.
septembris

19:00

Galda Spēļu Vakars

Programmas darbība balstīta uz interaktīvu
mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas
un uzticības veidošanas spēles, praktiskās
nodarbības.
Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.

LLU studentu
teātrī, Čakstes
bulvārī 5a

Studenti

www.llu.lv

Jelgavas BJC
“Junda”,
Pasta iela 32
(valodu klase)
Meža fakultātes
zāle, 4.stāvs

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 25
gadiem
Studenti

Z. Leikuma
junda@junda.lv
63023893
www.llu.lv

Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.

restorānā
Chocolate &
Pepper, Kr.
Barona ielā 6

Ikviens
interesents

https://www.facebook.co
m/groups/boardgamesjel
gava/

Šī ir iespēja iepazīt aizraujošo moderno galda
spēļu pasauli piedaloties dažāda garuma un
sarežģītības spēlēs.
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Piedalīties var visu vecumu pārstāvji, līdzi ņemot
labu noskaņojumu.
07., 14.,
21., 28.
septembris

16:00

8.,9.,10.
septembris

Jelgavas Skolēnu
Domes sēde

Jelgavas
izglītības
pārvalde, Svētes
22

Ikviens
interesents

L. Jurevica 28353253
@JskolenuDome
https://twitter.com/JSkolenu
Dome

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde

Inženieru dienas
Jelgavā 2017

Sporta un
atpūtas
komplekss
"Rullītis" , Pasta
sala

Ikviens
interesents

www.mehiem.lv

Meža fakultātes
zāle, 4.stāvs
Pasta sala

Studenti

www.llu.lv

Ikviens
interesents

http://www.zrkac.lv/meta
lasvetki/

LLU stadions

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Apmeklētājiem būs iespēja apvienot patīkamo ar
lietderīgo, tas ir, ņemt dalību tehniskos sporta
veidos un apmeklēt atvērto durvju dienas
inženierzinātnēs. Ātruma un asu izjūtu cienītāji
varēs piedalīties tādās disciplīnās kā: „nakts
autoorientēšanās, supermoto, LeMans, PROKART ielu sacensības, veiklības brauciens,
ātruma aplis, mini dragreiss, drifts, un pagājuša
gada jaunums – auto futbols”. Savukārt
potenciāliem audzēkņiem un darba ņēmējiem būs
lieliska iespēja apmeklēt izglītības iestāžu un
uzņēmēju stendus, kuros varēs gūt priekšstatu, kā
apgūst un kā pielieto inženierzinātnes ikdienā
katrs no stenda dalībniekiem.
Jaunu dalībnieku uzņemšana studentu radošajos
kolektīvos.
Metāla spēks slēpjas tā daudzveidībā – no
metālapstrādes, uzņēmējdarbības, amatniecības,
karjeras un izglītības iespēju iepazīšanai līdz
izklaidei, sportam, prāta asināšanai un veiklības
treniņam.
Lai rosinātu sabiedrību pievērsties veselīgam
dzīvesveidam un aktīvi pavadīt brīvo laiku,
Latvijas Ielu Vingrotāju biedrība sestdein,
9.septembrī aicināja Latvijas iedzīvotājus uz
fizisko aktivitāšu kopumu "SPĒKA DIENA
2017".

8.,15.
septembris
9.
septembris

19:30
10:00

Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Kalve”
Metāla svētki

9.
septembris

10:00

Spēka diena 2017
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9.
septembris

11:00

Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

9.,10.
septembris

15:15

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā

15:15
17:00

10.
septembris

11:00

no 12.
septembra

12.
septembris

14:00

Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā U13 vecuma grupas
zēniem

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

JFA Jelgava – FK Tukums/2000

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

U-18 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
Daugavpils BJSS
U-12 vecuma grupas zēniem Jelgavas LSS –
Daugavpils BJSS

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Kristapa Grasmaņa
fotoizstāde “Izgaršo
pasauli sajūtās un
krāsās”

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

Ikviens
interesents

E. Kaufelde 63005468
Evika.kaufelde@dome.je
lgava.lv
www.sip.jelgava.lv

Projekta “Jelgava
jauniešiem”
noslēguma aktivitāte
ir klāt!

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši,
speciālisti
darbā ar
jauniešiem,
nozaru
speciālisti un
NVO
pārstāvji,
kuru
mērķauditorij
a ir jaunieši,

U-16 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
Brocēnu NBJSS
JFA Jelgava – AFA Olaine

Kā stāsta pats fotoizstādes autors: “Lielu daļu
sava brīvā laika pavadu vecvecāku mājās
“Pļaviņās”. Tieši šeit arī ieraudzīju skaistumu, kas
ir mums apkārt, kas tiek mums dots bez maksas.
Sāku šo skaistumu iemūžināt ar savu telefonu,
likās, ka sanāk labas un skaistas fotogrāfijas.
J. Grīsle 63005467
Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projektu
Jelena.grisle@dome.jelga “Jelgava jauniešiem”, lai sasniegtu Jaunatnes
va
likumā noteikto mērķi – uzlabot jauniešu dzīves
www.sip.jelgava.lv
kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu
un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar
jaunatni.
Projekta “Jelgava jauniešiem” apkopojumu un
sasniegtos rezultātus plānots prezentēt sabiedrībai
noslēguma aktivitātē ”Projekta rezultātu
apkopojums un prezentēšana.
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12.,13.
septembris

15.
septembris
30.
novembris
16.
septembris

16.,17.
septembris

14:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu
47.spartakiāde futbolā

Aijas Princes gleznu
izstāde “Veltījums
Latvijas 100 gadei”
11:00

Vecpilsētas ielas
svētki “BRĪVĪBAS
PULSS”.

14:00

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā

15:45

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Jelgavas Sv.
Trīsvienības
baznīcas tornis,
Akadēmijas iela
1
Vecpilsētas iela

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

skolu
direktori un
administrācij
a, ka arī citi
interesenti
Skolēni

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.tornis.jelgava.lv

Ikviens
interesents

E. Kaufelde 63005468
Evika.kaufelde@dome.je
lgava.lv
www.sip.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Šogad tematiskais akcents likts uz tautas
brīvlaišanas 200 gadadienas ieskandināšanu, bet
bez uzmanības netiks atstāta arī Vecpilsētas
kultūrvēsturiskās
teritorijas
saglabāšana,
attīstības perspektīvas un iekļaušana pilsētas
kopējā kultūras dzīvē.
U-14 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
Pārdaugava 2006
U-16 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
IHS/Pārdaugava
U-12 vecuma grupas zēniem Jelgavas LSS – HC
Klaipēda
Jelgavas LSS – Prizma

17.
septembris

10:00

Jelgavas futbola diena

Zemgales
olimpiskais
centrs,

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

6

Kronvalda iela
24
17.,18.
septembris

15:30

Latvijas Jauniešu
Basketbola
līga Nacionālā līga

Jelgavas sporta
halle, Mātera
iela 44A

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

U-14 vecuma grupas jaunietēm Jelgavas BJSS –
Alūksne
U-15 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas BJSS –
Roja
U-16 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas BJSS
– Talsi

21.
septembris

14:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu 47.
spartakiāde futbolā

22.
septembris

10:00

Olimpiskā diena 2017

22.
septembris

13:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu 47.
spartakiāde futbolā

23.
septembris

10:00

Rudens gadatirgus

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Hercoga Jēkaba
laukums

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

Ikviens
interesents

www.jelgava.lv

Aicinām uz lielo andeli ar bagātajām rudens
veltēm, kas izaugušas piemājas dārziņos,
zemnieku saimniecībās vai mežā. Papildināsim
ziemas
krājumus
ar
žāvējumiem,
konservējumiem, medu, kaltētām zāļu tējām,
sulām, ogām u.c.
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23.
septembris

18:00

Jelgavas kultūras
nams “Rota”, Garozas
ielā 15

24.
septembris

10:00

Jelgavas pilsētas NVO Sporta halle,
sporta spēles
Mātera iela 44a

NVO

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā

Ikviens
interesents

23.,24.
septembris

Izrāde
“Pusaugušie”

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

“Pusaugušie” ir stāsts par deviņpadsmit
vidusskolēniem, kuru dzīves sagriežas kājām
gaisā, kad ekskursijas pusceļā viņi tiek atstāti
Polijas vidienē. Autobuss, ar ko tie plānoja nokļūt
savā pēdējā kopīgajā ekskursijā, kuras galamērķis
ir Amsterdama, nezināmu iemeslu dēļ aizbrauc
bez 12.b klases skolēniem un atstāj tos vienus.
Naivi ticēdami, ka viņus no rīta kāds izglābs,
jaunieši sašķeļas un izklīst kur nu kurais, un
vienas nakts laikā satiekas ar saviem sapņiem un
bailēm. “Pusaugušie” ir intīma kamerizrāde par
vispārcilvēciskajām
vājībām
sarežģījumu
situācijās.
Ž. Novaša 63005467
Sporta spēlēs tiks piedāvātas dažādas aktivitātes,
zanna.novasa@dome.jelg sportot varēs gan komandā, gan individuāli.
ava.lv
Kopīga sportošana apvienos kā bērnus, tā arī
www.sip.jelgava.lv
jauniešus, pieaugušos, seniorus un cilvēkus ar
īpašām vajadzībām
www.sports.jelgava.lv
U-14 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS Brocēnu NBJSS
www.kultura.jelgava.lv

Jelgavas LSS - HK Kurbads
U-12 vecuma grupas zēniem Jelgavas LSS – HS
Rīga
U-16 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
Ogre juniors
U-18 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
Mārupe/AKO

26.
septembris

19:00

Studentu korporācijas
"Fraternitas Imantica"
literārais viesu vakars

Kungu ielā 8,
Jelgavā

studenti

www.imantica.lv
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27.,28.
septembris

14:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu 47.
spartakiāde futbolā

27.
septembris

19:00

Studenšu korporācijas
'"Varavīksne" 2. viesu
vakars

30.
septembris

30.
septembris

10:00

Latvijas Bērnu un
jaunatnes
meistarsacīkstes
hokejā
Junioru universitāte

Zemgales
olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Kungu ielā 8,
Jelgavā

Skolēni

www.sports.jelgava.lv

studenti

Ilze Auziņa
ilzea@latnet.lv

Jelgavas ledus
halle, Rīgas iela
11

Ikviens
interesents

www.sports.jelgava.lv

U-14 vecuma grupas jauniešiem Jelgavas LSS –
HC Klaipēda

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

skolēni

Sanita Šabanska
tālr.63012152, mob.tālr.
29102645,
e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.je
lgava.lv

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) jauno mācību gadu uzsāks Jelgavas
pašvaldības mērķprogramma dabaszinātnēs un
matemātikā ieinteresētiem skolēniem “Junioru
universitāte”.









uzsāk darbu matemātikas/ dabaszinātņu
grupa
5.
kl.
skolēniem
(ir
iestājpārbaudījums - 14. septembrī pl.
15:00 ZRKAC);
uzsāk darbu programmētāju grupa 5. kl.
skolēniem (ir iestājpārbaudījums - 14.
septembrī pl. 15:00 ZRKAC);
turpina darbu programmētāju grupa 6.-7.
kl. skolēniem;
turpina darbu matemātikas/ dabaszinātņu
grupa 6. kl. skolēniem;
turpina darbu matemātikas/ dabaszinātņu
grupa 7. kl. skolēniem;
turpina darbu matemātikas/dabaszinātņu
grupa 8. kl. skolēniem;
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30.
septembris

10:00

Junioru universitāte
plus (JU+) nodarbībās

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

9.,10. klašu
skolēni

Sanita Šabanska
tālr.63012152, mob.tālr.
29102645,
e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.je
lgava.lv

turpina darbu dabaszinātņu grupa 9.-10.
kl. skolēniem (ir iestājpārbaudījums - 30.
septembrī pl. 10:00) ( Eiropas
dabaszinātņu
olimpiādes
(EUSO)
sagatavošanas grupā) (EUSO 9.-10. kl.
skolēnus, kuriem uz 2018. gada 1. janvāri
ir 16 vai mazāk gadu) atbilstoši Eiropas
dabaszinātņu
olimpiādes
(EUSO)
noteikumiem.

Iespēja 9. un 10. klašu skolēniem papildināt savas
zināšanas dabaszinātnēs Junioru universitāte plus
(JU+) nodarbībās, kuru mērķis ir gatavoties
Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādei
(EUSO)
2018. gada "EUSO 2018" notiks Slovēnijā,
Ļubļanā.
Lai varētu piedalīties olimpiādē, skolēnam ir
jāzina bioloģijas, ķīmijas un fizikas pamati, jāspēj
darboties komandā, jāmāk darboties praktiski un
jābūt jaunākam par 17 gadiem (2017. gada 1.
janvārī skolēnam ir 16 vai mazāk gadu).

30.
septembris

11:00

Pārgājiens “Ozolnieku
dārgumus meklējot”

Sākums no
Ikviens
Ozolnieku
interesents
dzelzceļa
stacijas un tautas
nama

Pieteikšanās tel.
63005447

Iestājpārbaudījums jaunajiem dalībniekiem – 30.
septembrī pl. 10:00.
Pārgājiens pa meža takām gar Misas un Iecavas
upēm, vēsturiski nostāsti par Ozolniekiem.
Tikšanās pl. 11.00 Ozolnieku dzelzceļa stacijā, pl.
11.20 pie Ozolnieku Tautas nama.
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30.
septembris

17:30

LLU Zinātnieku nakts

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte,
Lielā iela 2
30.
18:00
JPPI “Kultūra”
Jelgavas
septembris
Sezonas atklāšanas
Kultūras nams,
koncerts
Krišjāņa Barona
iela 6
Sagatavoja: L. Vovere, JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Ikviens
interesents

www.llu.lv

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

Piedalās mākslinieciskie kolektīvi
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