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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2016. g. Decembris  

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

DECEMBRIS 
Katru 

darba 

dienu  

15:00 – 

18:00 

 

Konsultācijas par 

jauniešu iespējām ES 

programmās 

Zemgales NVO 

Centrs, Lielā 

iela 15-2  

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 30 

gadiem 

U. Dūmiņš, 63021910, 

29802373 

uldis@zemgalei.lv  

www.zemgalei.lv 

Tēmas: dalība starptautiskajās jauniešu apmaiņās, 

brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā un ārvalstīs, 

semināru un apmācību iespējas. 

1.  

decembris 

14:00 Jauniešu forums 

“Cepināšana - iespējas 

un izaicinājumi” 

Zemgales 

reģiona 

Kompetenču 

attīstības centrā, 

Svētes ielā 33, 

Jaunieši J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Uz kopīgu paneļdiskusiju un sadarbības 

veidošanu pulcēsies jaunieši no Jelgavas 

izglītības iestādēm, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un jauniešu organizācijām, kā arī 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji, deputāti 

un citi sabiedrības pārstāvji, lai jau devīto reizi 

atklāti diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām 

un kopīgiem spēkiem meklētu iespējamos 

risinājumus vairākiem izaicinājumiem jauniešu 

ikdienā. 

1.,6.,8.,13.

,15.,20.,22

.,27.,29. 

decembris  

14:00  - 

19:00 

Jundas Jauniešu kluba 

tikšanās 

Jelgavas BJC 

“Junda”,  

Pasta iela 32 

(valodu klase) 

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 25 

gadiem 

D. Indrika 

jaunatne@junda.lv 

 

Z. Leikuma 

junda@junda.lv 

63023893 

twitter.com/jauniesuklubs 

draugiem.lv/jjk 

 

1.,8.,15.,2

2.,29. 

decembris 

16:00 Jelgavas Skolēnu 

Domes sēde 

Jelgavas 

izglītības 

pārvalde, Svētes 

iela 22 

Ikviens 

interesents 

L. Jurēvica  

tel: 28353253 

 

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde 

1. 

decembris 

17:00 Koncerts ”Ziemas 

sapņojums” 

Ģ. Eliasa 

Jelgavas 

Vēstures un 

mākslas muzejs, 

Akadēmijas iela 

10 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv Piedalās: JPIK vokāli instrumentālais ansamblis 

“Zelta stīdziņas” un Jelgavas Mūzikas 

vidusskolas audzēkņi, J. Vizbulis (balss), R. 

Ziemele (balss), L. Zariņa (balss), V.Pinne (balss, 

etnokokle), S. Stupenko (kokle). Bez maksas. 

mailto:uldis@zemgalei.lv
http://www.zemgalei.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jaunatne@junda.lv
mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
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1. 

decembris 

18:30 Jaunā sieviešu 

basketbola līga  

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

Jelgavas BJSS – Rīdzene/TTT Rīga 

2. 

decembris 

19:30 Latvijas Basketbola 

līgas 2.divīzijas 

čempionāts  

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

BK Jelgava/BJSS – OC Limbaži 

3. 

decembris 

tiks 

precizēts 

Ģimeņu sporta svētki 

"Heijā, heijā, pulkā 

nāc!" 

Jelgavas Sporta 

hallē, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Brīvprātīgo līdzdalība pasākumā. 

Pieteikšanās līdz 01.12.2016. 

3.,4. 

decembris 

9:00 LLU SP seminārs 

"Izrāviens"  

LLU Vides un 

būvzinātņu 

fakultātes telpās 

(Akadēmijas 

iela 19, Jelgava). 

Studenti https://www.facebook.co

m/events/188873368467

9753/  

 

"Izrāviens" ir Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes Studējošo pašpārvaldes (LLU SP) 

rīkots divu dienu seminārs, kura mērķis ir sniegt 

motivāciju, zināšanas, studentiskās varas sajūtu 

un jaunus kontaktus. 

4. 

decembris 

10:00 Jelgavas kauss galda 

tenisā 

Jelgavas Sporta 

hallē, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

 

4. 

decembris 

15:00 Latvijas 

maksibasketbola 

26.čempionāts  

Jelgavas Sporta 

hallē, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

K40+ IK Doks – SC Group 

5.,12.,19. 

decembris 

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. 

5. 

decembris 

17:00 „Gada brīvprātīgais 

Jelgavā 2016” 

apbalvošana 

Pilsētas elpa, 

Pasta sala 1 

Ieeja ar 

ielūgumiem 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Brīvprātīgo godināšana notiks par sistemātiski 

veiktu brīvprātīgo darbu Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-14/llu-sp-seminars-izraviens
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-11-14/llu-sp-seminars-izraviens
https://www.facebook.com/events/1888733684679753/
https://www.facebook.com/events/1888733684679753/
https://www.facebook.com/events/1888733684679753/
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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6.,13.,20., 

27. 

decembris 

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. 

Programmas darbība balstīta uz interaktīvu 

mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas 

un uzticības veidošanas spēles, praktiskās 

nodarbības. 

6. 

decembris 

19:30 Latvijas Basketbola 

līgas 2.divīzijas 

čempionāts  

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs 

Ikviens 

interesents 

 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

BK Jelgava/BJSS – BK Saldus  

 

7. 

decembris 

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: Izteikšanas 

un argumentēšanas principu apguve 

8. 

decembris 

12:00 Docenta Jāņa Benzes 

lasījumi, ESAF 

studentu zinātniskā 

konference  

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Studenti http://www.llu.lv/lv/notik

umi/2016-09-29/docenta-

jana-benzes-lasijumi-

esaf-studentu-zinatniska-

konference  

 

3.,15 

decembris 

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. 

9. 

decembris 

12:00 Maģistrantu 

konference "Attīstība 

daudzveidībā" (ESAF)  

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Studenti http://www.llu.lv/lv/notik

umi/2016-09-

29/magistrantu-

konference-attistiba-

daudzveidiba-esaf 

 

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/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/docenta-jana-benzes-lasijumi-esaf-studentu-zinatniska-konference
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/magistrantu-konference-attistiba-daudzveidiba-esaf
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/magistrantu-konference-attistiba-daudzveidiba-esaf
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-29/magistrantu-konference-attistiba-daudzveidiba-esaf
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10. 

decembris 

12:00 Izzinoši-radošā 

nodarbība 

“Ziemassvētku rota”. 

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv  

Informācija un 

pieteikšanās: tel. 

63005445. 

Neparastu Ziemassvētku rotājumu darināšana. 

12. 

decembris 

18:00 Sarunu cikls “Cepums 

ar slavenību” 

Kafejnīca 

“Silva”, Driksas 

iela 9 

Jaunieši cepumsarslavenibu@inb

ox.lv 

Sarunu cikls ar mērķi iepazīties ar radošām un 

iedvesmojošām personībām Latvijā jauniešiem 

15-30 gadiem.  

13. 

decembris 

18:00 PTF Gada balva 2016 Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Studenti http://www.llu.lv/lv/notik

umi/2016-09-29/ptf-

gada-balva-2016 

Studentu un pasniedzēju godināšana dažādās 

nominācijās. 

14. 

decembris 

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: Prezentācijas 

prasmes. 

15. 

decembris 

15:00 Ziemassvētku 

pasākums jauniešiem 

Miezītes bibliotēkā 

Miezītes 

bibliotēka, 

Dobeles šoseja 

100 

Jaunieši L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

Piparkūku cepšana, Ziemassvētku dziesmas, 

dažādas spēles un daudz citu aktivitāšu.  

15. 

decembris 

18:30 Jaunā sieviešu 

basketbola līga 

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Studenti http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

 

17. 

decembris 

12:00 Izzinoši-radošā 

nodarbība “Izveido 

savu Ziemassvētku 

eglīti!”. 

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv  

Informācija un 

pieteikšanās: tel. 

63005445. 

Taupīsim Latvijas mežus un Ziemassvētku eglīti 

darināsim paši. 

18. 

decembris 

11:00 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līga  

Jelgavas Sporta 

hallē, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

 

http://www.jelgava.lv/pa

sakumi/ 

Jelgavas BJSS – Jēkabpils 

1.divījas spēles U-17 un U-18 vecuma grupas 

jauniešiem. 

http://www.tornis.jelgava.lv/
mailto:cepumsarslavenibu@inbox.lv
mailto:cepumsarslavenibu@inbox.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.buts.lv/public/buts-neformala_izglitiba_kuponi_prezentacijas_prasmes.html
http://www.buts.lv/public/buts-neformala_izglitiba_kuponi_prezentacijas_prasmes.html
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.tornis.jelgava.lv/
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19. 

decembris 

12:00 LLU Ziemassvētku 

tirdziņš 

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as universitāte, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

 

 

http://www.llu.lv/lv/notik

umu-kalendars/201612 

Piedalās LLU studenti, darbinieki ar 

pašdarinātām un gatavotām veltēm, suvenīriem, 

našķiem u.c. 

14. 

decembris 

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: Prezentācijas 

prasmes 

21. 

decembris 

16:00 – 

19:30 

Radošās darbnīcas 

“ZIEMASSVĒTKU 

JAMPADRACIS” 

Jelgavas 

Kultūras nams, 

Kr. Barona 6 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Brīvprātīgo līdzdalība pasākumā. 

Pieteikšanās līdz 02.12.2016. 

 

Atrakcijas, dziesmas, spēles un rotaļas! Jautra 

svētku pārģērbšanās un fotografēšanās (ar saviem 

fotoaparātiem). Radošās darbnīcas: kreklu vai 

kurpju appūšana (ņem līdzi pats savu kreklu vai 

kurpes), eglīšu rotājumu un Ziemassvētku 

apsveikuma kartiņu izgatavošana. Jautrais matu 

bums – tiec pie krāsainas frizūras. Glittter tattoo 

izveide. Nāc apgleznot piparkūku Jelgavas Amatu 

vidusskolas rūķu “Piparkūku darbnīcā”! 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

 

mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.buts.lv/public/buts-neformala_izglitiba_kuponi_prezentacijas_prasmes.html
http://www.buts.lv/public/buts-neformala_izglitiba_kuponi_prezentacijas_prasmes.html
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/

