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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2016. g. Novembris 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

NOVEMBRIS 
Līdz 25. 

novembrim 

 Konkurss jauniešiem 

“Es zinu. Es daru” 

 Jaunieši no  

13 – 25 gadu 

vecumam 

Ž. Novaša 63005467; 

27839914 

Zanna.novasa@dome.jel

gava.lv 

Turpinot projekta “Esi zinošs” realizāciju, 

biedrība “Jelgavā 21.gadsimts” aicina jauniešus 

(vidusskolēnus), kuri piedalījušies iepriekš 

organizētajos informatīvajos pasākumos/ 

semināros “Es Zinu! Es daru!”, piedalīties 

konkursā (sociālajā kampaņā) ar tādu pašu 

nosaukumu “Es Zinu! Es daru!”.  

Sīkāka informācija www.sip.jelgava.lv 

1. 

novembris 

17:00 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas 

2.divīzijas spēle  

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44A 

Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/  

U-15 vecuma grupas jaunietēm 

1. 

novembris 

20:00 Improvakars Studentu 

teātrī 

Jāņa Čakstes 

bulvāris 5a 

Jaunieši http://jst.lv/  Turnīrā piedalīsies arī viesi improvizatori no 

apvienības "Ārprāts"( Rīga). 

2. 

novembris 

15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”.  Nodarbības tēma: Runas 

kultūra 

3. 

novembris 

15:30 Jauniešu tikšanās Miezītes 

bibliotēka, 

Dobeles šoseja 

100 

Jaunieši L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

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. 

3. 

novembris 

16:00 Jelgavas Skolēnu 

Domes sēde 

Jelgavas 

izglītības 

pārvalde, Svētes 

iela 22 

Ikviens 

interesents 

L. Jurēvica  

tel: 28353253 

 

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde 

4.-5. 

novembris 

tiks 

saskaņot

s 

8. ziemas peldēšanas 

čempionāts 

JELGAVAS ROŅU 

Lielupes upe Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

Brīvprātīgā darba veicēju dalība čempionātā. 

Pieteikšanas līdz 03.11.2016. mājas lapā 

www.brivpratigie.lv  

http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-10-26/improvakars-studentu-teatri
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-10-26/improvakars-studentu-teatri
http://jst.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.brivpratigie.lv/
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individuā

li 

KAUSS 2016 e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

5. 

novembris 

10:00 Piedzīvojumu 

sacensības “Remoss” 

Lediņi, Lediņu 

ceļš 1 

jaunieši sports@sports.jelgava.lv  

5. 

novembris 

11:00 

12:30 

14:00 

Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas 

1.divījas spēles U-16, 

U-17 un U-19 vecuma 

grupas jauniešiem 

Zemgales 

olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

sports@sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – Liepāja 

7. 

novembris 

16:00 Seminārs brīvprātīgā 

darba devējiem un 

ņēmējiem par 

Brīvprātīgā darba 

informācijas sistēmu 

www.brivpratigie.lv 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Ikviens 

interesents, 

īpaši 

brīvprātīgā 

darba devēji 

un ņēmēji 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Nodarbinātības valsts aģentūras skaidrojums par 

reģistrācijas iespējām un sistēmas lietošanu 

8. 

novembris 

13:00 LOK projekta “Sporto 

visa klase”  

 

Zemgales 

olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Skolēni  http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

3.sezonas atklāšana Jelgavā 

9. 

novembris 

15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”.  Nodarbības tēma: Viedokļa 

formulēšanas māksla 

9. 

novembris 

18:00 Stafetes skrējiens 

"Lāpa" 

Sākums LLU, 

Lielā iela 2 

Studenti www.llu.lv  

9. 

novembris 

19:00 JVĢ kora "Skali" 

koncerts "Labvakar, 

Latvija"  

LLU, Lielā iela 

2 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

www.vgim.jelgava.lv/ Teātra uzveduma režisore Antra Leite – Straume. 

Diriģents Rūdolfs Bērziņš 

10. 

novembris 

10:35 JVĢ Mārtiņdienas 

tirdziņš  

LLU aulas foajē, 

Lielā iela 2  

Jaunieši www.vgim.jelgava.lv/ Ikvienam būs iespēja iegādāties skolēnu pašu 

gatavotus našķus un izgatavotos nieciņus. 

10. 

novembris 

15:30 Jauniešu tikšanās Miezītes 

bibliotēka, 

Dobeles šoseja 

100 

Jaunieši L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

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. 

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:sports@sports.jelgava.lv
mailto:sports@sports.jelgava.lv
http://www.brivpratigie.lv/
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/2016-09-29/stafesu-skrejiens-lapa
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/stafesu-skrejiens-lapa
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-02/jvg-kora-skali-koncerts-labvakar-latvija
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-02/jvg-kora-skali-koncerts-labvakar-latvija
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-02/jvg-kora-skali-koncerts-labvakar-latvija
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-02/martindienas-tirdzins
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-02/martindienas-tirdzins
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
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10. 

novembris 

18:00 Sarunu cikls „Cepums 

ar slavenību” 

Kafejnīca 

“Silva”, Driksas 

iela 9 

Jaunieši cepumsarslavenibu@inb

ox.lv. 

Gadā, kad Jelgava kļuvusi par pirmo jauniešu 

galvaspilsētu Latvijā, arī uz sarunu ciklu 

„Cepums ar slavenību” ciemos nāk jelgavnieki. 

Jau pēc nedēļas, ceturtdien, 10. novembrī 

jaunieši aicināti uz tikšanos ar grāmatas „Jelgava 

94” autoru, Eiropas Savienības Gada balvas 

Literatūrā ieguvēju – rakstnieku JĀNI JOŅEVU. 

11. 

novembris 

17:00 Lāčplēša dienas lāpu 

gājiens 

Sākums no O. 

Kalpaka ielas 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  

14. 

novembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

14. 

novembris 

17:00 Tikšanās ar jauniešu 

NVO 

Jelgavas 

jauniešu centrs, 

Sarmas iela 4 

Jelgavas 

jauniešu 

NVO 

pārstāvji 

L.Vovere, 63022724, 

29433212 

linda.vovere@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Ikmēneša tikšanās ar Jelgavas jauniešu 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

14. 

novembris 

18:30 Studentu basketbola 

līga 

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44A 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

sports@sports.jelgava.lv LLU – RTA/VRK 

15. 

novembris 

14:30 Jelgavas pilsētas 

skolēnu 46. 

spartakiāde basketbolā 

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44A 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

sports@sports.jelgava.lv  

15. 

novembris 

17:30 Studentu dienas un 

Latvijas gadadienas 

koncerts  

LLU, Lielā iela 

2 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

www.llu.lv  

17. 

novembris 

18:00 Studentdienu teātra 

sporta forums  

Jāņa Čakstes 

bulvāris 5a 

Jaunieši  Piedalīsies komandas no Rīgas, Madonas, 

Liepājas, Jelgavas. 

16. 

novembris 

15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”.  Nodarbības tēma: Pasākuma 

plānošana un organizēšana 

21. 

novembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

Ikviens 

interesents, 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

mailto:cepumsarslavenibu@inbox.lv
mailto:cepumsarslavenibu@inbox.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:sports@sports.jelgava.lv
mailto:sports@sports.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/studentu-dienas-un-latvijas-gadadienas-koncerts
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/studentu-dienas-un-latvijas-gadadienas-koncerts
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/studentu-dienas-un-latvijas-gadadienas-koncerts
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-10/studentdienu-teatra-sporta-forums
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-10/studentdienu-teatra-sporta-forums
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
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pārvalde, 

Sarmas iela 4 

īpaši jaunieši snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

23.,24. 

novembris 

14:30 Jelgavas pilsētas 

skolēnu 46. 

spartakiāde basketbolā 

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44A 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

sports@sports.jelgava.lv 

 

1997.-2000.g.dz. 

23. 

novembris 

15:00 Seminārs "Noskaidro, 

ko tu proti vislabāk, 

un atrodi kādu, kas par 

to samaksās"  

LLU, Lielā iela 

2 

 (179. auditorija) 

Studenti www.llu.lv Semināru vadīs Baiba Kreišmane, “CVO 

Recruitment Latvia” mārketina un 

komunikācijas vdaītāja 

23. 

novembris 

15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”.  Nodarbības tēma: Etiķete 

24. 

novembris 

15:30 Jauniešu tikšanās Miezītes 

bibliotēka, 

Dobeles šoseja 

100 

Jaunieši L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

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. 

25. 

novembris 

20:00 Rīgas improvizācijas 

teātris viesojas 

Jelgavā  

Jāņa Čakstes 

bulvāris 5a 

Jaunieši   

26. 

novembris 

10:00 Junioru universitātes 

nodarbības 

"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

Adrese: Svētes 

iela 33, 

Jaunieši www.zrkac.lv JU un JU plus dalībnieki. 

26. 

novembris 

14:00 

17:00 

deju uzveduma 

"Velniņi" pirmizrāde 

Jelgavas 

kultūras nams, 

Kr. Barona iela 

6 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

www.junda.lv  Piedalās tautas deju kolektīvi "Jundaliņi", 

"Jundēni" un "Jundari" 

26. 

novembris 

19:00 Ikgadējā RAŽAS 

BALLE 2016 

LLU ESAF zālē, 

Svētes ielā 18 

"Latvijas 

Jauno 

zemnieku 

klubs" biedri 

Pieteikties var līdz 

22.novembrim rakstot uz 

maija.jzk@gmail.com. 

Biedrības "Latvijas Jauno zemnieku klubs" 

priecāsies redzot ikvienu no Jums, lai kopīgi 

atskatītos uz gada notikumiem, lai kopā godinātu 

tos, kas to patiesi pelnījuši un protams griestos 

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:sports@sports.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-03/seminars-noskaidro-ko-tu-proti-vislabak-un-atrodi-kadu-kas-par-to-samaksas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-03/seminars-noskaidro-ko-tu-proti-vislabak-un-atrodi-kadu-kas-par-to-samaksas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-03/seminars-noskaidro-ko-tu-proti-vislabak-un-atrodi-kadu-kas-par-to-samaksas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-03/seminars-noskaidro-ko-tu-proti-vislabak-un-atrodi-kadu-kas-par-to-samaksas
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-16/rigas-improvizacijas-teatri-viesojas-jelgava
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-16/rigas-improvizacijas-teatri-viesojas-jelgava
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-16/rigas-improvizacijas-teatri-viesojas-jelgava
http://zrkac.lv/event.php?id=3115
http://zrkac.lv/event.php?id=3115
http://www.junda.lv/
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neaizmirstamās dejās, sirsnīgās sarunās visas 

nakts garumā! 

28. 

novembris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

28. 

novembris 

18:30 Studentu basketbola 

līga 

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44A 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

sports@sports.jelgava.lv 

 

LLU – BAT 

29. 

novembris 

16:00 ERASMUS pieredzes 

un stāstu vakars  

LLU, Lielā iela 

2 

 

Jaunieši www.llu.lv Vēlies doties ERASMUS+ apmaiņas 

programmā, bet nezini ar ko sākt? Atnāc! LLU 

studenti pastāstīs par savu pieredzei 

ārvalstīs.Tikšanās ar ārzemju studentiem, LLU 

starpautiskā sadarbības centra un ESN Jelgava 

pārstāvjiem. 

23. 

novembris 

15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”.  Nodarbības tēma: Prasmes 

diskutēt un pārliecināt 

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:sports@sports.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-14/erasmus-pieredzes-stastu-vakars
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-14/erasmus-pieredzes-stastu-vakars
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/

