
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

01.10. 
Spēļu pēcpusdiena –  

galda spēļu čempionāts 

 
17:00 Mobils jaunatnes darbs 

Matkules kultūras namā 

02.10 
15:00 Radošā nodarbība “Zīļu 

vīriņu veidošana” 

 
15:00 Mobils jaunatnes darbs 

Cēres pamatskolā 

03.10 
15:00 Ideju pēcpusdiena 

“Zīļu vākšanas konkurss” 

 
18:00 Vingrošana kopā ar 

jaunieti Mārci 

04.10 
16:00 Radošā nodarbība 

Pasaules Dzīvnieku 
aizsardzības dienas tematikā 

 

05.10 
15:00 Teatrālā nodarbība 

16:00 Aktīvās atpūtas 
pēcpusdiena Pasaules 

skolotāju dienas tematikā 
17:00 Mobils jaunatnes darbs 

Zemītes kultūras namā 

06.10 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

07.10 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

08.10. 
Spēļu pēcpusdiena –  

“Rudens lapu medības” 

 

09.10. 
16:00 Radošā nodarbība 
Pasaules pasta dienas 

tematikā 

 

10.10. 
15:00 Ideju pēcpusdiena 

“Mana karjera” 
18:00 Vingrošana kopā ar 

jaunieti Mārci 

11.10. 
16:00 Radošā nodarbība 

“Dekupāžas meistarklase” 
Vadītāja piedalās IZM 

Jaunatnes lietu speciālistu 
apmācībās 

12.10. 
15:00 Teatrālā nodarbība 

 
17:00 Sarunu vakars 

“Karjeras stāsts” 

13.10 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

14.10. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

15.10. 
Spēļu pēcpusdiena –  

galda spēles, mandalu 
krāsošana, novuss, pingpong, 

gaisa hokejs utt… 
16:00 Labais darbs  

“Kļavu rožu ziedi manam 
draugam” 

16.10 
16:00 Radošā nodarbība  

& labais darbs 
“Grāmatzīmju veidošana 

bibliotēkai” 

17.10. 
Ideju pēcpusdiena 

 
16:00 Labais darbs 

“Skolas kalna uzkopšana – lai 
tīra un skaista vide” 

18:00 Vingrošana kopā ar 
jaunieti Mārci 

18.10. 
16:00 Radošā nodarbība 

“Masku meistarklase” 

 

19.10. 
15:00 ekskursija uz Kandavas 

pilsētas bibliotēku 
16:00 Teatrālā nodarbība 

 

20.10. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

21.10. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

22.10. 
15:00-24:00 Eurodesk 

pasākums Time to Move 
kampaņas ietvaros Kuldīgas 

jauniešu mājā “Eiropas 
pidžamu balīte!” 

  

23.10. 
00:00-13:00 Eurodesk 

pasākums Time to Move 
kampaņas ietvaros Kuldīgas 

jauniešu mājā “Eiropas 
pidžamu balīte!” 

 

24.10. 
 Visas dienas garumā - 

“Mandalu krāsošana iekšējā 
miera saglabāšanai” 

 
18:00 Vingrošana kopā ar 

jaunieti Mārci 

25.10. 
16:00 Radošā dabas 

nodarbība 
“Rudens lapu aplikācijas” 

 

26.10. 
15:00 Teatrālā nodarbība 

16:00 Ēdienu gatavošanas 
nodarbība – našķis pie 

tējas&kafijas 

 

27.10. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

Dalība un 
aktivitāšu 

organizēšana 
Kandavas 
kafijas un 

tējas svētkos 

28.10. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

29.10. 
-Slēgts- 

 

30.10. 
13:00 – 14:30 Eurodesk 
pasākums Time to Move 
kampaņas ietvaros Cēres 

pamatskolā “Eiropa ciemojas 
skolās” 

16:00 Radošā nodarbība 
“Ķirbju grebšana Helovīniem” 

17:00 Ēdienu gatavošanas 
nodarbība – Ķirbju pankūkas 

31.10. 
9:50-10:30 Eurodesk 

pasākums Time to Move 
kampaņas ietvaros Valsts 

Kandavas lauksaimniecības 
tehnikumā “Eiropa ciemojas 

skolās” 

 
17:00 Helovīna ballīte 

01.11. 
8:00-14:00 Eurodesk 

pasākums Time to Move 
kampaņas ietvaros Kandavas 

internātvidusskolā “Eiropa 
ciemojas skolās” 

16:00 Radošā nodarbība 

 

02.11. 
13:00 – 14:30 Eurodesk 
pasākums Time to Move 

kampaņas ietvaros Zemītes 
pamatskolā “Eiropa ciemojas 

skolās” 
15:00 Teatrālā nodarbība 

 

03.11. 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

04.11 
-Slēgts- 

Atpūšamies  
 

 08.10.-14.10. Karjeras nedēļa – izglītība, darbs, profesijas  

 15.10.-21.10. Labo darbu nedēļa – darām labus, sirsnīgus, mīļus, foršus un superīgus darbiņus  
  22.10.-28.10. Skolēnu Rudens brīvlaiks – jauniešu centra darba laiks 12:00-19:00  

 12.10.-19.10. dalība Erasmus+ projektā Vācijā Hamburgā "Baltic Youth Exchange - Integration trought sport",  
Kandavas novadu pārstāv 6 jaunieši un jauniešu centra vadītāja  

 
 Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Kandavas MJIC „Nagla” plkst. 14:00-19:00  

  Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI”  
 Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem  

 Mobils jaunatnes darbs Kandavas novada pagastu jauniešiem, aktualitātes par plānotajiem pasākumiem pie pagastu koordinatoriem  

@jcnagla @nagla_kandava 
 

@jcnagla www.jcnagla.lv 



 


