
                   
 

   

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  

labā roka mobilā jaunatnes darbā 

 

Aktivitāte 

Neformālās izglītības apmācības  

Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem 
 

Aktivitātes mērķis ir apmācīt jauniešus īstenot savu ideju reālā pasākumā vai aktivitātē 

vietējiem jauniešiem, apgūstot plānošanas, resursu iegūšanas, organizēšanas, izvērtēšanas un 

pilnveidošanas prasmes. Apmācības balstītas uz neformālās izglītības principiem: Mācies būt, Mācies 

būt kopā ar citiem, Mācies darot un Mācies mācīties. Apmācību īstenošanā plānots piesaistīt 

neformālās izglītības treneri.  

Norises vieta: Kandavas MJIC “Nagla” telpas.  

Dalībnieki: 20 Kandavas novada pilsētas un pagastu jaunieši.  

Atbildīgā persona: Kandavas MJIC “Nagla” vadītāja. 

 

Programma 
 

23.08.2018. – 1.diena 

Laiks Aktivitāte 

 Ierašanās 

12:00 Kafijas pauze 

 Iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes 

14:00 Pusdienas 

 Iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes 

16:00 Kafijas pauze 

 Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021. gadam -  

Jaunatnes darba koncepcija novada un valstiskā līmenī 

18:00 Vakariņas 

 Mobils jaunatnes darbs – pamatprincipi, pieredze, vīzija 

 Dienas izvērtējums 

20:00 Kafijas pauze - Naksniņas 

 Iedvesmojoša filma vai stāstu vakars 

vai 

Nakts trasīte ar uzdevumiem 

22:00 Nakstsmiers 
  



                   
 

   

24.08.2018. – 2.diena 

Laiks Aktivitāte 

 Mošanās, rīta higiēnas rituāli 

10:00 Brokastis 

 Pasākumu organizēšanas pamatprincipi – no idejas līdz rezultātam 

(plānošana, resursi, organizēšana) 

12:00 Kafijas pauze 

 Pasākumu organizēšanas pamatprincipi – no idejas līdz rezultātam 

(plānošana, resursi, organizēšana) 

14:00 Pusdienas 

 Pasākumu organizēšanas pamatprincipi – no idejas līdz rezultātam 

(plānošana, resursi, organizēšana) 

16:00 Kafijas pauze 

 Mana mobila jaunatnes darba misija un vīzija 

Mobila jaunatnes darba pasākumi manā pagastā 

18:00 Vakariņas 

 Komunikācija un reklāma – rīki mobilā jaunatnes darbā 

 Dienas izvērtējums 

20:00 Kafijas pauze - Naksniņas 

 Iedvesmojoša filma vai stāstu vakars 

vai 

Nakts trasīte ar uzdevumiem 

22:00 Nakstsmiers 

25.08.2018. – 3.diena 

Laiks Aktivitāte 

 Mošanās, rīta higiēnas rituāli 

9:00 Brokastis 

 Mana mobila jaunatnes darba misija un vīzija 

Mobila jaunatnes darba pasākumi manā pagastā 

11:00 Kafijas pauze 

 Mana mobila jaunatnes darba misija un vīzija 

Mobila jaunatnes darba pasākumi manā pagastā 

13:00 Pusdienas 

 Turpmākā darbības stratēģija 

15:00 Kafijas pauze 

 Dienas un apmācību izvērtējums 

17:00 Kafijas pauze 

 Mājupceļš 

 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts 

budžeta finansējuma ietvaros 

 


