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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2016. g. OKTOBRIS 

 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

OKTOBRIS 
1. oktobris 10:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

1. oktobris 12:00 Tradicionālais 

Zemgales rudens 

maratons, kas 

vienlaikus būs arī 

Latvijas un Baltijas 

čempionāts maratonā 

smaiļošanā un kanoe 

airēšanā 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

I.Bome, 63025685 

 ilze@kanoe.lv 

Šīs būs šogad pēdējās sacensības Lielupes 

ūdeņos. 

1. oktobris 12:00 Radošā nodarbība 

“Rudentiņš bagāts 

vīrs!” 

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

L. Strēle,  63005453 

Laura.strele@tornis.jelga

va.lv 

www.tornis.jelgava.lv 

Rudens vainagu darināšana telpu dekorēšanai, 

Miķeļdienas tradīcijas. 

Informācija un pieteikšanās: tel. 63005445. 

1. oktobris 18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

2. oktobris 10:00 Nūjošanas nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

Nodarbības vada 

instruktore Zane Grava  

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

3. oktobris 14:00 Azemitaloga svētki Jelgavas pils 

pagalms, Lielā 

iela 2 

1.kursa 

studenti 

www.llu.lv LLU Jelgavas pils pagalmā norisināsies 

tradicionālie un senākie universitātes svētki - 

Azemitalogs. Jelgavas pils pagalmā pulcēsies 

visi astoņu fakultāšu pirmkursnieki, lai rādītu 

sagatavotos mājas darbus un studentiskā garā 

apliecinātu savu piederību lielajai LLU saimei.  

mailto:Laura.strele@tornis.jelgava.lv
mailto:Laura.strele@tornis.jelgava.lv
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Svētku moto: Kas cenšas, tas sasniedz… 

3. oktobris 16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva,  63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

4. oktobris 13:30 

iesildīšan

ās 

14:00 

starts 

Jelgavas pilsētas 

skolēnu 

46.spartakiādes un 

Jelgavas pilsētas 

atklātais čempionāts 

skriešanā "Rudens 

kross". 

Pļavā pretī 

Jelgavas pilij 

Skolēni Sacensību galvenā 

tiesnese A. Fomenko, 

63085300. 

Sacensību mērķis ir popularizēt un attīstīt 

skriešanu kā aktīva un veselīga dzīvesveida 

sastāvdaļu, kā arī noskaidrot ātrākās pilsētas 

izglītības iestāžu komandas un individuālos 

dalībniekus. 

4. oktobris 18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā 

profesionāliem treneriem. 

4. oktobris 18:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

5. oktobris 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: Līderība 

5. oktobris 17:00 Studējošo 

pašpārvaldes (SP) 

atvērtā sēde pirmā 

kursa studentiem  

 LLU studenti G.Bērziņš, tel. 28875447 

e-pasts: 

gvidoberzins@gmail.co

m 

www.llu.lv 

5. oktobris  LLU XXVI 

Universiādes 

atklāšanas sacensības 

LLU Sporta 

centrā, Raiņa 

ielā 1, Jelgavā 

LLU studenti  www.llu.lv 

5. oktobris 18:00 Atvērto durvju vakars  

“Latvijas Jauno 

zemnieku klubā” 

Dobeles ielā 

41a, 3.stāvs 

Ikviens 

interesents 

Liene Ekša 

Mob. +37126619432 

e-pasts: jzk@jzk.lv 

Papildus informācija: www.jzk.lv 

 

5. oktobris 19:00 Studenšu korporācijas 

'"Varavīksne" viesu 

Kungu ielā 8, 

Jelgavā 

Latvijas 

augstskolu 

Pieteikšanās uz viesu 

vakariem, rakstot e-pastu 

Darbība studenšu korporācijā bagātina ikdienu ar 

jaunām zināšanām, neaizmirstamiem 

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/2016-08-31/studejoso-pasparvaldes-atverta-sede-pirma-kursa-studentiem
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/studejoso-pasparvaldes-atverta-sede-pirma-kursa-studentiem
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/studejoso-pasparvaldes-atverta-sede-pirma-kursa-studentiem
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/studejoso-pasparvaldes-atverta-sede-pirma-kursa-studentiem
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/llu-xxvi-universiades-atklasanas-sacensibas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/llu-xxvi-universiades-atklasanas-sacensibas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-08-31/llu-xxvi-universiades-atklasanas-sacensibas
http://3.st/
mailto:jzk@jzk.lv
http://www.jzk.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0


 3 

vakari studentēm vai 

tām, kas 

aktīvās 

studiju gaitas 

jau beigušas 

uz  

ilzea@latnet.lv 

pasākumiem un draudzību mūža garumā. Tā 

sniedz iespēju radoši izpausties un pilnveidot 

sevi visdažādākajās jomās. 

6.-30. 

oktobris 

 Jubilejas izstāde JPPI 

“Kultūra” Tautas 

gleznošanas studijai – 

60 

Jelgavas 

Kultūras nams, 

Kr.Barona iela 6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Studijas vadītāji I.Klaperis un A.Kalniņa. 

8. oktobris 10:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

8. oktobris 18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem . 

9. oktobris 10:00 Nūjošanas nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

Nodarbības vada 

instruktore Zane Grava  

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

10. 

oktobris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem. 

10.-14. 

oktobris 

 Karjeras nedēļa  Skolēni, 

studenti 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

Jelena.grisle@dome.jelga

va.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Karjeras nedēļas laikā jauniešiem būs iespēja ne 

tikai tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, bet 

arī apmeklēt uzņēmumus un pašvaldības 

iestādes, kā arī saņemt karjeras konsultācijas. 

Ar Jelgavas programmu var iepazīties šeit: 

www.sip.jelgava.lv ; www.viaa.gov.lv 

10. 

oktobris 

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. 

11. 

oktobris – 

 Izstāde “Undīne 

Stepka. Keramika” 

Ģ. Eliasa 

Jelgavas 

Ikviens 

interesents 

www. jvmm.lv  

http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0
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
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:linda.vovere@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/


 4 

6. 

novembris 

Vēstures un 

mākslas muzejs, 

Akadēmijas iela 

10 

11. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

11. 

oktobris 

18:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

12. 

oktobris 

14:30 Laiks doties - 

„Erasmus+ Jaunatne 

darbībā” 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 30 

gadiem un 

citi 

interesenti 

J. Sermā, 67356251 

jolanta.serma@jaunatne.

gov.lv 

 Iespējams jau zini, kas ir programma 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā”, bet vai zini, kā 

pieteikties programmas finansējumam, kā 

organizēt, piemēram, Jauniešu apmaiņas 

projektu vai doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā? 

Meklēsim atbildes kopā! 

10. 

oktobris 

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: Līderība 

12. 

oktobris 

19:00 Studenšu korporācijas 

'"Varavīksne" viesu 

vakari 

Kungu ielā 8, 

Jelgavā 

Latvijas 

augstskolu 

studentēm vai 

tām, kas 

aktīvās 

studiju gaitas 

jau beigušas 

Pieteikšanās uz viesu 

vakariem, rakstot e-pastu 

uz  

ilzea@latnet.lv 

Darbība studenšu korporācijā bagātina ikdienu ar 

jaunām zināšanām, neaizmirstamiem 

pasākumiem un draudzību mūža garumā. Tā 

sniedz iespēju radoši izpausties un pilnveidot 

sevi visdažādākajās jomās. 

14. 

oktobris 

10:00-

15:00 

Informatīvā diena 

LLU 

LLU Jelgavas 

pilī, Lielajā ielā 

2, Jelgavā 

 

Karjeras 

nedēļas 

ietvaros, 

ikvienam 

interesentam 

būs iespēja 

uzzināt par 

studiju 

www.llu.lv  

mailto:jolanta.serma@jaunatne.gov.lv
mailto:jolanta.serma@jaunatne.gov.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-21/studensu-korporacijas-varaviksne-viesu-vakari-0
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iespējām 

LLU. 

15. 

oktobris 

10:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

15. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

16. 

oktobris 

10:00 Nūjošanas nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

Nodarbības vada 

instruktore Zane Grava  

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

17.-22. 

oktobris 

 Izstāde “Dzimtās 

puses talantu dzidrais 

avots” 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Ikviens 

interesents 

 Izstādes atklāšana 17.10. pulksten 17:00 

17.-23.  Labo darbu nedēļa 

2016 

tiks precizēts Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Brīvprātīgo dalība akcijā “Labo darbu nedēļa 

2016”. 

Pieteikšanās līdz 14.10.2016. 

18. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

18. 

oktobris 

18:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

19. 

oktobris 

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: Laika un 

sevis menedžments 

21. 

oktobris 

 Meistarklases 

“Aušana un baltkrievu 

jostu pīšana” un 

“Pīšana no salmiem” 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Ikviens 

interesents 

Baltkrievu kultūras dienu 

ietvaros. Pieteikšanās – 

tel. 26757978. 

 

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/
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22. 

oktobris 

10:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

22. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

23. 

oktobris 

10:00 Nūjošanas nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

Nodarbības vada 

instruktore Zane Grava  

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

24. 

oktobris 

    16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem  

25. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

25. 

oktobris 

18:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

29. 

oktobris 

10:00 Norūdīšanās 

nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

29. 

oktobris 

18:00 Skriešanas koptreniņš 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

http://www.sports.jelgav

a.lv/ 

Nike+Run Club Jelgava aicina sportot kopā ar 

profesionāliem treneriem. 

30. 

oktobris 

10:00 Nūjošanas nodarbības 

Aktivitāšu cikls 

“Sporto un esi vesels” 

Pasta sala Ikviens 

interesents 

Nodarbības vada 

instruktore Zane Grava  

Bezmaksas sporta nodarbībās aicināti piedalīties 

visa vecuma interesenti, ģimenes ar bērniem un 

ikviens aktīvā dzīvesveida cienītājs. 

30. 

oktobris 

17:00 – 

17:50 

reģistrāci

ja 

 

Baismīgākais 

orientēšanās pasākums 

Jelgavā  “Nobīsties 

Jelgavā” 

Skolas ielā 2 

(Jelgavas BJC 

„Junda”) 

Dalībnieki no 

14 līdz 25 

gadiem. 

Jaunums – 

ģimenes 

Tel. 63023893 Sacensības paredzētas trīs ar pusi stundu garumā 

Jelgavas pilsētas teritorijā, apmeklējot 

visdažādākos kontrolpunktus. Kā ierasts, 

organizatori būs parūpējušies, lai uzdevumi 

kontrolpunktos būtu atjautības pārbaude 

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/


 7 

komanda dalībniekiem. 

Pieteikšanās tiešsaistē http://ej.uz/6fni 

Vairāk info: junda.lv/jauniesiem 

31. 

oktobris 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S. Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem. 

31. 

oktobris 

17:30 Jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija 

Jelgavas pilsētas 

dome 

Ikviens 

interesents 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

 

 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

http://ej.uz/6fni
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/

