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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2017. g. Jūnijs 

 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

JŪNIJS 
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. 

3., 10., 

17., 24.,  

jūnijs 

10:00 Jelgavas nakts 

pusmaratona 

skriešanas koptreniņš 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

3. jūnijs 11:00 Latvijas jaunatnes 

čempionāts futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

U-13 vecuma 

grupas 

zēniem 

www.sports.jelgava.lv JFA Jelgava – Jelgavas BJSS 

No 5. 

jūnija 

 Silvijas Aijas 

Pētersones 

personālizstāde 

“Vasara" 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 5 

Ikviens 

interesents 

www.sip.jelgava.lv Eksponētajos darbos ikviens interesents varēs 

aplūkot iedvesmojošas gleznas, kurās iemūžināti 

ziedu dzīves stāsti un dabas uzplaukuma skaistie 

brīži. 

5.,12.,19.,

26. jūnijs 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

L.Vovere  L. Vovere 63005527 

linda.vovere@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

mailto:uldis@zemgalei.lv
http://www.zemgalei.lv/
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
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6. – 7. 

jūnijs 

12:00 

15:00 

Latvijas jaunatnes 

čempionāts futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

U-13 vecuma 

grupas 

zēniem 

www.sports.jelgava.lv JFA Jelgava – Talsu NSS 

JFA Jelgava - AFA Olaine 

6.,13., 20., 

27. jūnijs 

18:00 Jelgavas nakts 

pusmaratona 

skriešanas koptreniņš 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

10. jūnijs 11:00 Latvijas jaunatnes 

čempionāts futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

U-13 vecuma 

grupas 

zēniem 

www.sports.jelgava.lv JFA Jelgava – Bauskas novada BJSS 

12. – 18. 

jūnijs 

10:00 – 

18:00 

Projekts – bērnu 

nometne 

„Multikulturālā nedēļa 

Jelgavā 2017” 

Junda - bērnu un 

jauniešu centrs, 

Skolas iela 2 

Jelgavā 

dzīvojošiem 

bērniem, 

vecumā no 8 

līdz 12 

gadiem 

Ž. Novaša, 63005467 

Zanna.novasa@dome/jel

gava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Septiņu dienu laikā paredzēts noorganizēt 

pasākumu kopumu, kurā katra nometnes diena 

tiks veltīta kādas tautas – latviešu, baltkrievu, 

ebreju, poļu, krievu, ukraiņu, čigānu un lietuviešu 

- kultūras iepazīšanai. 

14. jūnijs 19:00 Brīvdabas vingrošana 

ikvienam “Miers”  
Pils saliņa, 

Jelgavas pils 

parks 
 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

17. jūnijs 10:00 Brīvdabas vingrošana 

ikvienam “Miers”  
Pils saliņa, 

Jelgavas pils 

parks 
 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

17. jūnijs 11:00 Ekonomikas un 

sabiedrības vadības 

fakultātes absolventu  

izlaidums  

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

http://www.junda.lv/
http://www.junda.lv/
mailto:Zanna.novasa@dome/jelgava.lv
mailto:Zanna.novasa@dome/jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-absolventu-izlaidums
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-absolventu-izlaidums
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17. jūnijs 11:00 Veloekskursija pa 

Jelgavu un Ozolnieku 

novadu 

Sākums no 

Jelgavas 

Sv.Trīsvienības 

baznīcas torņa, 

Akadēmijas ielā 

1. 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv Tieši pirms vasaras saulgriežiem daba ir pilnā 

plaukumā un šis ir īstais laiks doties izbraucienā 

ar velosipēdu – sajust un sasmaržot dabu, kā arī 

iepazīt apkārtnes vēsturiskās bagātības. 

Veloekskursijas “Daba vasaras pilnbriedā” 40 

kilometru garais maršruts vedīs ceļā pa Jelgavu un 

Ozolnieku novadu. 

17. jūnijs 12:00 Izzinoši-radošā 

nodarbība “Līgo 

Līgas, līgo Jāņi”  

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv Nodarbības laikā varēs iepazīt vasaras saulgriežu 

svinību tradīcijas un izveidot oriģinālu svētku 

galvas rotu - kļavu lapu cepuri. 

17. jūnijs 12:00 Jelgavas pilsētas 

čempionāta pludmales 

volejbolā 2.posms 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv  

17. jūnijs 12:00 Ielu basketbola turnīrs 

"Ghetto Basket 

Jelgava" 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Tiks sadalītas 

šādas grupas: 

17+ (1999. g. 

dz. un 

vecāki), U16 

(2000. g. dz. 

un jaunāki) 

un U14 

(2002. g. dz. 

un jaunāki) 

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

jaunumi/zinas/ghetto-

basket-jelgava  

Biedrības "Streetbasket" rīkots ielu basketbola 

turnīrs "Ghetto Basket Jelgava". Šādas sacensības 

Jelgavā tiek organizētas pēc vairāku gadu 

pārtraukuma. 

Par "Ghetto Basket Jelgava" turnīra dalībnieku 

var kļūt jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, 

kurš ir gatavs pieņemt spēles principus un kļūt par 

adekvātu ielu kultūru vienojošā pasākuma 

dalībnieku. 

17. jūnijs 14:00 klaviermūzikas 

koncerts - Alise un 

Andrejs Bubindusi 

Akadēmijas iela 

10 

Ikviens 

interesents 

www.jvmm.lv Klaviermūzikas koncerts. Ieeja bez maksas 

17. jūnijs 19:00 SynotTip Latvijas 

Virslīgas čempionāts 

futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv FK Jelgava – FK Metta/Latvijas Universitāte 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ghetto-basket-jelgava
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ghetto-basket-jelgava
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ghetto-basket-jelgava
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18. jūnijs 9:00 – 

12:00 

ASV un Latvijas 

militārās tehnikas un 

ekipējuma izstāde 

Hercoga Jēkaba 

laukumā 

Ikviens 

interesents 

www.jelgava.lv  Izstāde notiek ikgadējo militāro apmācību “Siber 

Strike”2017” ietvaros. Mācību noslēgumā ASV 

kājinieki, ar mācību maršu, apmeklē 5 Zemgales 

un Kurzemes pilsētas, tiekoties ar iedzīvotājiem 

un demonstrējot savu tehniku un ekipējumu. 

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju 

izpratni par  NATO ieguldījumu Latvijas 

aizsardzībā. 

  

Pasākumā Hercoga Jēkaba laukumā uzstāsies ZS 

52. BN ansamblis  “Junda” ar koncertu, bet 

Jelgavas pilsētas Jaunsargu vienība demonstrēs 

defilē programmu. Arī apmeklētājiem  būs iespēja 

iesaistīties dažādās aktivitātēs. 

18. jūnijs 11:00 "JĀŅA LŪŠA 

KAUSA IZCĪŅA 

ŠĶĒPA MEŠANĀ 

2017" 

Zemgales 

Olimpiskā 

centra stadions, 

Kronvalda iela 

24 

Ikviens 

interesents 

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

jaunumi/zinas/jana-lusa-

kausa-izcina-skepa-

mesana-2017  

Piekto reizi notiks izcilā Latvijas sporta meistara 

Jāņa Lūša vārdā nosauktās sacensības "Olimpiskā 

čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā 

2017". Kā ierasts, arī šogad šķēpus tālumā raidīs 

dažāda vecuma jaunie sportisti un pieredzes 

bagātie Latvijas šķēpmešanas profesionāļi. 

18. jūnijs 12:00-

15:00 

“Pludmales Festiņš” – 

jauns ģimenes 

pasākums Jelgavā 

Lielupes 

promenāde 

Ikviens 

interesents 

E. Kaufelde, 63005468 

Evika.kaufelde@dome.je

lgava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Pasākuma laikā būs interesantas radošās 

darbnīcas, sporta stafetes gan individuālajās, gan 

ģimenes disciplīnās, apmācības braukšanai ar 

SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens 

atrakcijas. Būs padomāts arī par izklaidēm pašiem 

mazākajiem dalībniekiem. Aktīvākajiem 

“Pludmales festiņa” dalībniekiem – balvas un 

pārsteigumi. 

Pasākums BEZ MAKSAS 

19. jūnijs 15:00 Tehniskās fakultātes  

absolventu izlaidums  

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jana-lusa-kausa-izcina-skepa-mesana-2017
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jana-lusa-kausa-izcina-skepa-mesana-2017
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jana-lusa-kausa-izcina-skepa-mesana-2017
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jana-lusa-kausa-izcina-skepa-mesana-2017
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
mailto:Evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-absolventu-izlaidums
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/esaf-absolventu-izlaidums


 5 

20. jūnijs 11:00 Vides un būvzinātņu 

fakultātes absolventu 

izlaidums 

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

20. jūnijs 15:00 Pārtikas tehnoloģiju 

fakultātes absolventu 

izlaidums 

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

21. jūnijs 11:00 Informāciju 

tehnoloģiju fakultātes 

absolventu izlaidums 

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

21. jūnijs 15:00 Meža fakultātes 

fakultātes absolventu 

izlaidums 

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

21. jūnijs 19:00 Lielā Saulgriežu 

ielīgošana Jelgavā 

Pils saliņa Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv No plkst. 19.00-  20.10 - Vainagu , vītņu vīšana, 

ugunskura vietas un ozola pušķošana, Zemgales 

folkloras  kopu sadziedāšanās. 

pl.20.10-21.00 Jāņa tēva un Jāņa mātes 

sveikšana- sveic tālie viesi no pārnovadiem un 

Rīgas 

pl.21.00 -21.40 Jelgavas pils saliņas 

iedancošana-Goda solis, Līkumdancis, Lielais 

Jānis kalniņā 

pl.21.40 Dziesmas un rotaļas par un ap dižāko 

parka ozolu 

pl.22-20.20 Saules pavadīšana 

pl.20.20 Lielā ugunskura  iedegšanas 

rituāls                   

pl.22.50  ,,Mazo’’ ugunskuru plostiņu  ielaišana 

Driksas upes pietekā 

pl.23.00 Jāņu pūdeles iedegšana 

pl.23.05 Danči un rotaļas folkloras kopu vadībā 

pl.23.54 Saulgriežu nakts senie aizsardzības 
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rituāli 

no pl.00.00- 00.30 Danči un rotaļas 

23. jūnijs 12:00  Jelgavas Jahtkluba 

regate „Līgo” 

Lielupes upē, 

Pils sala 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

23. jūnijs 18:00 Ā.Alunāna Jelgavas 

teātra izrāde 

R.Blaumanis 

“Skroderdienas 

“Silmačos”” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv  

24. jūnijs 10:00 Maratona peldējums 

„Līgo 

Lielupes upē, 

Pils sala 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv  

27. jūnijs 11:00 Latvijas jaunatnes 

čempionāts futbolā 

Zemgales 

Olimpiskais 

centrs, 

Kronvalda iela 

24 

U-13 vecuma 

grupas 

zēniem 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS-JFC Dobele 

27. jūnijs 13:00 Veterinārmedicīnas 

fakultātes absolventu 

izlaidums 

Jelgavas pils, 

Lielā iela 2 

Ikviens 

interesents 

www.llu.lv  

Līdz 29. 

jūnijam 

 Ulda Rogas 

Zīmēšanas studijas 

dalībnieku nobeiguma 

darbu izstāde 

Jelgavas 

kultūras nams, 

Kr. Barona iela 

6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Izstāde apskatāma 2. stāva galerijā 

Līdz 30. 

jūnijam 

 Smilšu skulptūru 

apskate 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv 

 

Darba laiks jūnijā,  

Darba dienās: 10:00 – 22:00 

Sestdien, Svētdien: 11:00 – 21:00 

Līdz 30. 

jūnijam 

 BJDK “Vēja Zirdziņš” 

25. gadu jubilejas 

izstāde 

Jelgavas 

kultūras nams, 

Kr. Barona iela 

6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Izstāde apskatāma 1. stāva galerijā 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

http://www.kultura.jelgava.lv/

