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

Laiks

Pasākums

Vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais,
kontaktinformācija

Īss pasākuma apraksts

Oktobris
15:00 –
18:00

Konsultācijas par
jauniešu iespējām ES
programmās

Zemgales NVO
Centrs, Lielā
iela 15-2

1.oktobris

10:00

Latvijas čempionāts
lakrosā

2.,4.,9.,11.,
16.,18.,23.,
25.,30.

17:00

Žurnālistikas pamati

Zemgales
Olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

2.,9.,16.,
23.,30.
oktobris

17:30

Brīvprātīgo jauniešu
tikšanās

Katru
darba
dienu

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši
vecumā no
13 līdz 30
gadiem
Ikviens
interesents

U. Dūmiņš, 63021910,
29802373
uldis@zemgalei.lv
www.zemgalei.lv
http://www.sports.jelgav
a.lv

Jaunieši

tālr.: 63082101,
63012159; 29222737;
e-pasts:
birojs@zrkac.jelgava.lv;

Jaunieši

Tēmas: dalība starptautiskajās jauniešu apmaiņās,
brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā un ārvalstīs,
semināru un apmācību iespējas.

Izpratne par mediju telpu ikdienā un vidē, kas ļoti
strauji attīstās. Izpratne par televīzijas, laikrakstu
un internetportālu ziņu dienestu redakciju
darbību. Zināšanas par ziņu izvedi un to
publicēšanu. Pilnveidotas spējas strādāt komandā
un patstāvīgi, risinot aktuālās atsevišķu
sabiedrības kopu problēmas. Apgūtas zināšanas
un gūtas praktiskās iemaņas sabiedrības viedokļa
izzināšanā, analizēšanā un atspoguļošanā
publiskajā telpā.
L. Vovere 63005527
Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas brīvprātīgā
linda.vovere@dome.jelga darba veicējiem.
va.lv
www.sip.jelgava.lv
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2.,9.,16.,23
.,30.
oktobris

15.15 16.45.

Microsoft IT
Akadēmija

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

Jaunieši

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

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā
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.
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.

3.-4.
oktobris

14:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu
47.spartakiāde futbolā

4. oktobris

14:00

Azemitologa svētki
"Laika rats"

4.,11.,18.,2
5. oktobris

19:00

05.,12.,19.,
26.
oktobris

16:00

Studentu korporācijas
"Ventonia" I viesu
vakars
Jelgavas Skolēnu
Domes sēde

Zemgales
Olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24
Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte,
Lielā iela 2
Filozofu iela 9

Jaunieši

www.sports.jelgava.lv

Studenti

www.llu.lv

Studenti

www.llu.lv

Jelgavas
izglītības
pārvalde, Svētes
22

Ikviens
interesents

L. Jurevica 28353253
Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde
@JskolenuDome
https://twitter.com/JSkole
nuDome
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7., 21.
oktobris

10:00

9. līdz 13.
oktobris

11.
oktobris

13.
oktobris

13.
oktobris

Junioru universitāte

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

Karjeras nedēļa 2017
Jelgavā

14:00

10:00

Jelgavas pilsētas
skolēnu
47.Spartakiāde un
Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts
rudens krosā
Atvērto durvju diena

Pasākums jauniešiem
"Latviskums caur
kultūru un tradīcijām"

Skolēni

Jaunieši

Sanita Šabanska
tālr.63012152, mob.tālr.
29102645,
e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.je
lgava.lv
J. Grīsle, 63022724
Jelena.grisle@dome.jelga
va.lv
www.sip.jelgava.lv

Liepupes pļavā
pretī Jelgavas
pilij

Skolēni

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte,
Lielā iela 2
Zemgales lauku
sētā “Caunītes”,
Cenu pagastā
Ozolnieku
novadā

Skolēni

www.llu.lv

Jaunieši

Ž. Novaša, 63005467
Zanna.novasa@dome.jel
gava.lv
www.sip.jelgava.lv

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) jauno mācību gadu uzsāks Jelgavas
pašvaldības mērķprogramma dabaszinātnēs un
matemātikā ieinteresētiem skolēniem “Junioru
universitāte”.
Jelgavā jau astoto reizi notiks Karjeras nedēļa.
Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kur jauniešiem
ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
izzināt dažādu sfēru praktiskā darba nianses un
tādejādi sākt jau „projektēt” savu nākotnes
profesiju un dzīvesveidu. Tas ir laiks, kad karjeras
konsultācijās izsijāt savus talantus un izprast
pilnveidojamās puses, piedalīties radošajās
darbnīcās, konkursos, kā arī laimēt balvas un
iesaistīties citās aktivitātēs.

Ārpusskolas izglītojošs, sabiedrību saliedējošs un
lokālpatriotismu veicinošs pasākums jauniešiem
“Latviskums caur kultūru un tradīcijām”. Šī
aktivitāte vērsta uz dažādu tautību skolēnu (gan
latviešu,
gan
mazākumtautību)
kopīgu
darbošanos, iepazīstot latviešu tautas kultūru un
tradīcijas.
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17.
oktobris

16:00

Jauniešu atbalstsa
grupa “Jaunie līderī”

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs,
Svētes iela 33

Skolēni

liga.damberga@zrkac.jel
gava.lv vai pa tel.:
63012163,29546300.

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
un uzticības veidošanas spēles, praktiskās
nodarbības.

17.
oktobris

19:00

17.
oktobris

20:00

18.
oktobris

15:00

19.
oktobris

16:00

19.
oktobris

16:00

19.
oktobris

18:00

Atvērtā nodarbība
improvizācijā

Jelgavas
Studentu teātris,
J. Čakstes
bulvāris 7
Jelgavas Sporta
Latvijas Basketbola
halle, Mātera
līgas 2.divīzijas
iela 44A
čempionāts
Jelgavas pilsētas skolu LLU Sporta
2017.gada Olimpiskās nams, Raiņa iela
1
stafetes peldēšanā
Ekskursija uz Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas tornis,
tipogrāfiju, izzinot
Akadēmijas iela
senās grāmatu
1
izdošanu tradīcijas
pilsētā
Sv. Trīsvienības
Tikšanās ar
baznīcas tornis,
mākslinieku Bruno
Akadēmijas iela
Strautiņu
1
Latvijas Republikas
Sabiedrības
proklamēšanas dienas integrācijas
teatralizēta
pārvalde,
Sarmas iela 4

Jaunieši

Ikviens
interesents

www.jelgava.lv

BK Jelgava/BJSS-BK Saldus
Bezmaksas

Ikviens
interesents

www.jelgava.lv

Bezmaksas

Ikviens
interesents

www.visit.jelgava.lv

Bezmaksas

Ikviens
interesents

www.visit.jelgava.lv

Bezmaksas

Ikviens
interesents

Ž. Novaša, 63005467
Zanna.novasa@dome.jel
gava.lv
www.sip.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas jaunieši un citi interesenti tiek
aicināti uz vēsturiskā notikuma teatralizēto
prezentāciju - Latvijas Republikas proklamēšanas
diena. Vēsturiski ir saglabājusies tikai viena Viļa
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rekonstrukcija - “Tu
esi Latvija”

20.
oktobris

13:00

Debates par mūsdienu
pasaules vērtībām
“Mūsu mainīgajā
pasaulē…”

Jelgavas
Tehnikuma zāle,
Pulkv. O.
Kalpaka iela 37

Jaunieši

Ž. Novaša, 63005467
Zanna.novasa@dome.jel
gava.lv
www.sip.jelgava.lv

20.
oktobris

13:00

Sabiedrības
integrācijas
pārvalde,
Sarmas iela 4

Ikviens
interesents

www.sip.jelgava.lv

21.
oktobris

14:00

Baltkrievu kultūras
dienu ietvaros
meistarklase audumu
apgleznošanas un
apdrukas tehnikās.
LJČ spēle futbolā U13 v.gr. zēniem

Zemgales
Olimpiskais
centrs,
Kronvalda iela
24

Ikviens
interesents

Rīdzenieka fotogrāfija, kura ir kļuvusi par
1918.gada 18.novembra simbolu, tāpēc jo īpaši
interesanti atainot nozīmīgo notikumu šajā
aspektā. No š.g. septembra Jelgavas pilsētas
skolēni no dažādām izglītības iestādēm veidojuši
šo vēsturisko notikumu rekonstrukciju realizējot
to teatralizētā uzvedumā. Jaunieši režisores
Antras Leites-Straumes vadībā mēneša laikā
iestudēja stāstu par 1918.gada 18.novembra
notikumiem “Tu esi Latvija”.
Mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp
dažādu tautību pārstāvjiem, sekmējot gan
mazākumtautību, gan latviešu vēsturiskā un
nacionālā mantojuma saglabāšanu, gan dažādu
tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas rezultātā
sekmēs
saliedētību
un
pilnvērtīgu
mazākumtautību iekļaušanu Latvijas sabiedrībā
un stiprinās piederības sajūtu Latvijai, gan arī
veicinās mazākumtautību etniskās unikalitātes
pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam
labumam.

JFA “Jelgava” – “LBF JFK Daugava”
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23.
oktobris

18:00

KINO! Ģimenes filma
“Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”
(Latvija, 2017)

Jelgavas
kultūras nams,
Kr. Barona iela
6

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

24.
oktobris

15:00
17:30

KINO! Ģimenes filma
“Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”
(Latvija, 2017)

Jelgavas
kultūras nams,
Kr. Barona iela
6

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

25.
oktobris

12:00

KINO! Ģimenes filma
“Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”
(Latvija, 2017)

Jelgavas
kultūras nams,
Kr. Barona iela
6

Ikviens
interesents

www.kultura.jelgava.lv

25.
oktobris

13:00

LJČ spēle futbolā U13 v.gr. zēniem

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

Ikviens
interesents

www.zoc.lv

Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku
mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet
pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt
vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas
avantūras.
Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku
mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet
pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt
vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas
avantūras.
Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku
mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet
pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt
vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas
avantūras.
JFA “Jelgava” – “JDFS Alberts”
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