
                   
 

   

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  

labā roka mobilā jaunatnes darbā 

 

Informācija par projektu 
 

Projekts: Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā 
 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radīt 

iespēju pašiem jauniešiem rīkot brīvā laika aktivitātes Kandavas novada pilsētā un pagastos. 

 

Projekta galvenās aktivitātes: 

 Trīs dienu neformālās izglītības apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem – 

Kandavas novada pilsētas un pagastu jauniešiem. Aktivitātes mērķis ir apmācīt 

jauniešus īstenot savu ideju reālā pasākumā vai aktivitātē vietējiem jauniešiem, 

apgūstot plānošanas, resursu iegūšanas, organizēšanas, izvērtēšanas un pilnveidošanas 

prasmes. 

 Vēstnešu misijas pildīšana – jauniešu brīvprātīgā darba un iniciatīvu realizācija 

Kandavas novada pilsētā un pagastos. Vēstneši koordinē Kandavas novada pilsētā un 

pagastos vietējās jauniešu grupas, vismaz vienreiz mēnesī īstenojot vienu saturīgu brīvā 

laika aktivitāti vai pasākumu. 

 Vēstnešu supervīzijas - viena diena reizi ceturksnī (vasarā, rudenī, ziemā, pavasarī). 

Aktivitātes mērķis ir izvērtēt vēstnešu darbību un īstenotās aktivitātes un pasākumus, 

dalīties pieredzē un ieteikumos, motivēt viens otru, veicināt savstarpējo sadarbību. 

 Divu dienu vēstnešu noslēguma pasākums. Aktivitāte ar mērķi izvērtēt projektu, 

vēstnešu darbību, jauniešu aktivitāti un iniciatīvas pagastos, izstrādāt turpmākās 

darbības vīzijas un prezentēt savu paveikto darbu Kandavas novada domē. 

 

Projekta tiešā mērķauditorija ir 20 Kandavas novada pilsētas un pagastu jaunieši vecumā no 13 

līdz 25 gadiem vēstnešu lomas pildīšanai. Projekta netiešā mērķauditorija ir Kandavas novada pilsētas 

un pagastu bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 25 gadiem neierobežotā skaitā dalībai vēstnešu 

koordinētās aktivitātēs un pasākumos. 

 

Projekta rezultātā tiks iekustināti, aktivizēti un atbalstīti Kandavas novada pilsētas un pagastu 

jaunieši, veicinot brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radot iespējas pašiem jauniešiem 

rīkot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Kandavas novada pagastos. Projekta ietvaros tiks īstenots 

jaunatnes darbs ne tikai Kandavas pilsētā, bet visa Kandavas novada ietvaros, tādejādi nodrošinot 

mobilu jaunatnes darbu un aptverot plašāku un dažādāku jauniešu loku. Projekts arī palīdzēs sasniegt 

un īstenot vismaz četrus mērķus četrās jomās Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plānā 

2018. – 2021. gadam. 

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

budžeta finansējuma ietvaros 

 
  



                   
 

   

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  

labā roka mobilā jaunatnes darbā 

 

Aktivitāte 

Vēstnešu noslēguma pasākums 
 

Aktivitāte ar mērķi izvērtēt projektu, vēstnešu darbību, jauniešu aktivitāti un iniciatīvas 

pagastos, izstrādāt turpmākās darbības vīzijas un prezentēt savu paveikto darbu Kandavas novada 

domē. Diskusijas par mobila jaunatnes darba, brīvprātīgā darba un iniciatīvu ilgtspējīgu Kandavas 

novadā. Noslēguma pasākuma īstenošanā plānots piesaistīt neformālās izglītības treneri.  

Norises vieta: Kandavas Sporta Halles un Kandavas MJIC “Nagla” telpas.  

Dalībnieki: 20 Kandavas novada pilsētas un pagastu jaunieši - vēstneši.  

Atbildīgā persona: Kandavas MJIC “Nagla” vadītāja 

 

Programma 
 

17.05.2019. 

Laiks Aktivitāte 

15:00-

16:00 

Ierašanās 

Pusdienas 

16:00-

18:00 
Noslēguma pasākuma atklāšana. 

Iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes. 

18:00-

19:00 
Vakariņas 

19:00-

21:00 

Vēstnešu misijas pildīšanas izvērtēšana. 

Kādi ir īstenotie pasākumi? 

Labā un sliktā pieredze? 

Kas izdevās un ko vajadzētu uzlabot? 

Kādi ir ieguvumi un kādi ir zaudējumi? 

Vai nepieciešams turpināt jaunatnes darbu 

ar jauniešiem Kandavas novada pagastos? 

21:00-

21:30 
Kafijas pauze 

21:30 – 

23:00 
Projekta atskaites sagatavošana. 

Projekta prezentācijas sagatavošana Kandavas novada domes deputātiem. 

23:30-

24:00 
Naksniņas 

24:00-… Naktsmiers!  

 

  



                   
 

   

18.05.2019. 

Laiks Aktivitāte 

9:00-9:30 
Mošanās 

Rīta higiēnas rituāli 

9:30-10:00 Brokastis 

10:00-

11:30 

Kādi ir ieguvumi sev/sabiedrībai/novadam no jauniešu iniciatīvas un līdzdalības? 

Kāda ir nākotnes vīzija un turpmākais redzējums? 

Turpmākā darbības plāna izstrāde. 

11:30-

12:00 
Kafijas pauze 

12:00-

13:30 

Kā piesaistīt cilvēkus? 

Kā uztaisīt superīgu reklāmu savam pasākumam? 

Kā pasniegt pasākumu tā, lai visi gribētu uz to nākt? 

(jauniešu ideja tematikai noslēguma pasākumā) 

13:30-

14:00 
Pusdienas 

14:00-

15:30 

Jauniešu sasvstarpējās attiecības. 

Cieņa. Konflikti. To risināšana. 

Kā veidot pozitīvas un saskanīgas attiecības? 

Kā pareizi risināt konfliktus? Kā rīkoties konfliktsituācijās? 

Kā paust emocijas? 

(jauniešu ideja tematikai noslēguma pasākumā) 

15:30-

16:00 
Kafijas pauze ar uzdevumu 

16:00-

17:00 
Turpmākā darbības stratēģija 

17:00-

17:30 
Kafijas pauze ar uzdevumu 

17:30-

18:30 
Dienas un apmācību izvērtējums 

18:30-

19:00 

Kafijas pauze 

Mājupceļš 

 


