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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2017. g. Janvāris 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

JANVĀRIS 
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. 

2.,9.,16., 

23. 31 

janvāris 

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. 

3.,5.,10.,1

2.,17.,19., 

24.,26.,31 

janvāris 

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 

 

3.,10.,17., 

24.31. 

janvāris 

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. 

mailto:uldis@zemgalei.lv
http://www.zemgalei.lv/
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jaunatne@junda.lv
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5.,12.,19., 

26. 

janvāris 

16:00 Jelgavas Skolēnu 

Domes sēde 

Jelgavas 

izglītības 

pārvalde, Svētes 

iela 22 

Ikviens 

interesents 

L. Jurēvica  

tel: 28353253 

 

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde 

7., 21. 

janvāris 

10:00 Junioru universitātes 

nodarbības 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs, 

Svētes ielā 33 

skolēni S. Šabanska, 

 Tel. 63012152 

e-pasts: 

sanita.sabanska@zrkac.je

lgava.lv 

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstīta 

mērķprogramma spējīgiem un talantīgiem 

skolēniem, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu 

eksaktajos mācību priekšmetos un veicināt 

skolēnu radošo un tehnisko domāšanu 

dabaszinātnēs un matemātikā. Nodarbībās 

piedalās 5., 6., 7. un 8. klašu skolēni, kuriem ir 

augsti sasniegumi dabaszinātnēs un matemātikā. 

11.,18. 

janvāris 

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: Projektu 

vadība 

13. 

janvāris 

12:00 VMF nepilna laika 

profesionālās maģistra 

studiju programmas 

"Pārtikas higiēna" 

izlaidums 

LLU Sudraba 

zālē, Jelgavas 

pils, Lielā ielā 2, 

Jelgavā 

 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv   

13. – 27. 

janvāris 

 Aicina pieteikties 

Ulda Šalajeva 

stipendijai 

LLU, Lielā iela 

2 

LLU studenti  http://www.llu.lv/lv/ulda-

salajeva-stipendija  

Stipendijai var pretendēt LLU pilna laika 

inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir 

pabeiguši vismaz 1. kursa 1. studiju semestri un 

kuriem ir labas, teicamas un izcilas sekmes, veic 

pētniecības darbu un piedalās zinātniskajās 

konferencēs ar referātiem, pārvalda svešvalodas, 

aktīva sabiedriskā darbība LLU vai ārpus tās 

 

Stipendiju konkursa kārtībā 

piešķir vienam stipendiātam uz vienu semestri, 

izmaksājot 171 EUR mēnesī. 

mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-05/vmf-nepilna-laika-profesionalas-magistra-studiju-programmas-partikas-higiena
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-05/vmf-nepilna-laika-profesionalas-magistra-studiju-programmas-partikas-higiena
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-05/vmf-nepilna-laika-profesionalas-magistra-studiju-programmas-partikas-higiena
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-05/vmf-nepilna-laika-profesionalas-magistra-studiju-programmas-partikas-higiena
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-05/vmf-nepilna-laika-profesionalas-magistra-studiju-programmas-partikas-higiena
http://www.llu.lv/
http://www.llu.lv/lv/ulda-salajeva-stipendija
http://www.llu.lv/lv/ulda-salajeva-stipendija
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14. 

janvāris 

12:00 Sniega diena Jelgavā Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Visa vecuma interesenti aicināti uz sportiskām 

nodarbēm "Pasaules Sniega Diena 2017" ietvaros. 

Pasākuma mērķis ir gūt pozitīvas emocijas ar 

daudzveidīgām aktivitātēm uz sniega, baudīt tās 

kopā ar ģimeni un iepazīt ziemas sporta veidus. 

14. 

janvāris 

13:00 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā  U-14 vecuma 

grupas jauniešiem   

Jelgavas ledus 

halle, Rīgas iela 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas LSS II - Pērkons 

15. 

janvāris 

14:00 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-14 vecuma 

grupas jauniešiem 

Jelgavas ledus 

halle, Rīgas iela 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas LSS II - Klaipēda 

15. 

janvāris 

15:30 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līga 

2.divījas spēle U-15 

vecuma grupas 

jauniešiem 

ZOC, Kronvalda 

iela 24 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas BJSS – Kandavas BJSS  

16. 

janvāris – 

28. 

februāris 

 “Jelgava – pilsēta 

izaugsmei” 

multimediāla izstāde 

1.Stāva foajē, 

Jelgavas 

Kultūras nams, 

K. Barona iela 6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  Pilsētai ir ar ko lepoties – starptautiski festivāli, 

pasaulē atzīti mākslinieki, jelgavnieku pašu 

īstenotie projekti,  grandiozi koncertuzvedumi un 

krāšņi pasākumi ar garāko pilsētas svētku gājienu 

Latvijā.  

 

Piedāvājam atskatīties uz spilgtākajiem mirkļiem, 

ko mums sarūpējusi Jelgava. 

17. 

janvāris – 

10. 

februāris 

 Pieteikšanās Baltic 

Breeders stipendijai  

LLU, Lielā iela 

2 

LLU studenti http://www.llu.lv/lv/balti

c-breeders-stipendija  

Baltic Breeders stipendijai var pretendēt 

Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas fakultātes 

un studiju programmas Lauksaimniecības 

inženierzinātnes pamatstudiju studenti, kuriem 

attiecīgajā studiju semestrī ir paredzēta prakse. 

http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.kultura.jelgava.lv/menesa-pasakums/260/jelgava---pilseta-izaugsmei-multimediala/
http://www.kultura.jelgava.lv/menesa-pasakums/260/jelgava---pilseta-izaugsmei-multimediala/
http://www.kultura.jelgava.lv/menesa-pasakums/260/jelgava---pilseta-izaugsmei-multimediala/
http://www.kultura.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-17/pieteiksanas-baltic-breeders-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-17/pieteiksanas-baltic-breeders-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/baltic-breeders-stipendija
http://www.llu.lv/lv/baltic-breeders-stipendija
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Baltic Breeders stipendijas finansētājs ir SIA 

Baltic Breeders  . LLU Attīstības fondā 2011. 

gada 1. martā  ir dibināta Baltic Breeders 

stipendijas programma, un apstiprināts  tās 

nolikums. 

SIA Baltic Breeders Tev: 

- nodrošinās prakses vietu; 

- maksās stipendiju EUR 145/mēnesī vienu 

pilnu studiju semestri (5 mēnešus) neatkarīgi 

no prakses ilguma. 

Stipendiju konkursa kārtībā piešķir trīs 

studējošajiem uz vienu semestri, izmaksājot 145 

EUR mēnesī.  

18. 

janvāris 

20:00 Rīgas Improvizācijas 

teātra improvakars 

LLU Studentu teātrī  

LLU Studentu 

teātrī, J. Čakstes 

bulvārī 5a 

Studenti, 

ikviens 

interesents 

http://jst.lv/   

20. 

janvāris 

16:00 Atvērto durvju 

vakariņš 

BJC Junda, 

Skolas ielā 2 

Jaunieši http://www.junda.lv/  Radošo darbu skate, iluzionista šovs u.c. 

21. 

janvāris 

14:15 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā  U-14 un U-16 

vecuma grupas 

jauniešiem 

Jelgavas ledus 

halle,  

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas LSS I – HK Tukums 

22. 

janvāris 

14:30 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā  U-14 un U-16 

vecuma grupas 

jauniešiem 

Jelgavas ledus 

halle,  

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas ledus halle 

http://www.balticbreeders.lv/index.php?lang=lv
http://www.balticbreeders.lv/index.php?lang=lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-11/rigas-improvizacijas-teatar-improvakars-llu-studentu-teatri
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-11/rigas-improvizacijas-teatar-improvakars-llu-studentu-teatri
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-11/rigas-improvizacijas-teatar-improvakars-llu-studentu-teatri
http://jst.lv/
http://www.junda.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
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23. 

janvāris – 

13. 

februāris 

 Pieteikšanās 

Konekesko stipendijai  

LLU Studiju 

centrā, Jelgavas 

pils 178.telpā 

(Lielajā ielā 2) 

 

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

umi/2017-01-

23/pieteiksanas-

konekesko-stipendijai  

Konekesko stipendijai var pretendēt sekmīgs 

pilna laika pamatstudiju  1. kursa otrā semestra – 

3. kursa students, kurš studē akadēmiskā 

bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības 

inženierzinātne” vai profesionālā bakalaura 

studiju programmās “Lietišķā enerģētika”, 

“Mašīnu ražošana un projektēšana” vai 

“Mežinženieris”, un viņa vidēji svērtā atzīme 

pēdējā semestrī nav zemāka par 7,0 ballēm. 

23. 

janvāris – 

29. aprīlis 

 Pieteikšanās Jāņa 

Čakstes stipendijai  

LLU Studiju 

centrā, Jelgavas 

pils 178.telpā 

(Lielajā ielā 2) 

 

Sekmīgs 

pilna laika 

pamatstudiju 

vai maģistra 

studiju 

studējošais 

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

umi/2017-01-

23/pieteiksanas-jana-

cakstes-stipendijai   

Jāņa Čakstes stipendijas mecenāte ir Jāņa Čakstes 

mazmeita  Anna Justīne Čakste-Rollinsa.   

25. 

janvāris 

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: Reklāmas 

organizēšanas pamati, jeb producenta meistarība 

27. 

janvāris 

14:00 ESAF pilna/nepilna 

laika maģistra studiju 

programmu un nepilna 

laika 1. līmeņa studiju 

programmas 

absolventu izlaidums  

LLU, Lielajā 

ielā 2, Jelgavā 

 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv     

27. 

janvāris 

14:00 TF nepilna laika 

maģistra studiju 

programmu un 1. 

līmeņa studiju 

programmu 

absolventu izlaidums  

LLU Sudraba 

zālē, Jelgavas 

pilī, Lielajā ielā 

2, Jelgavā 

 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv    

http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-konekesko-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-01-23/pieteiksanas-jana-cakstes-stipendijai
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/index.php/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-pilna-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-un-nepilna-laika-1-limena
http://www.llu.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tf-nepilna-laika-magistra-studiju-programmu-pedagogija-un-karjeras-konsultants
http://www.llu.lv/
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27. 

Janvāris  

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. 

27. 

janvāris 

20:00 Viestura Vizuļa 

Stand-up jeb 

stāvizrāde "Rupjie 

referāti" LLU 

Studentu teātrī  

LLU Studentu 

teātrī, J. Čakstes 

bulvārī 5a 

 

Ikviens 

interesents 

http://bit.ly/2kjZqj8   Referēs Viesturs Vizulis 

28. 

janvāris 

10:30 Latvijas čempionāts 

sporta dejās 

Jelgavas sporta 

halle, Mātera 

iela 44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv   Latvijas čempionāts 10 dejās ir svarīgākās 

sacensības Latvijas sporta deju dejotājiem, jo pēc 

čempionāta rezultātiem tiek noskaidrots labākais 

deju pāris katrā vecuma grupā – no bērniem līdz 

senioru grupas dejotājiem. Pēc rezultātiem tiek 

noteikti pāri, kuri pārstāvēs Latvijas Republiku 

pasaules čempionātā junioru II grupā, jauniešu un 

pieaugušo grupā. 

28. 

janvāris 

12:00 Radošā nodarbība 

“Sveču liešana”. 

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv Sveču dienas tradīcijas, parafīna sveču liešana, 

rotāšana un svečturu darināšana. Pieteikšanās: tel. 

63005445. 

 

28. 

janvāris 

14:00 Deju studijas 

“Benefice” 18 gadu 

jubilejas koncerts 

“Spēle ar laiku” 

Lielā zāle, 

kultūras nams 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Mākslinieciskā vadītāja A.Andersone. 

mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://bit.ly/2kjZqj8
http://www.sports.jelgava.lv/
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28.  – 29. 

janvāris 

14:30 

12:45 

15:00 

Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-14 vecuma 

grupas jauniešiem 

Jelgavas ledus 

halle, Rīgas iela 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  Jelgavas LSS I - Jelgavas LSS II U-16 vecuma 

grupas jauniešiem 

Jelgavas LSS - Valmieras HK/BSS U-12 vecuma 

grupas zēniem 

Jelgavas LSS – Valmieras HK/BSS 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

 

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

