
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada APRĪĻA plāns 
Pirmdiena 

03.04. 

Otrdiena 

04.04. 

Trešdiena 

05.04. 

Ceturtdiena 

06.04. 

Piektdiena 

07.04. 

Sestdiena 

08.04. 

Svētdiena 

09.04. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst.14.00-19.00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14.00-19.00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI”

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 16:00

 
_____________ 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’  

plkst.17.00 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 
 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

plkst.17.00 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 



Pirmdiena 

10.04. 

Otrdiena 

11.04. 

Trešdiena 

12.04. 

Ceturtdiena 

13.04. 

Piektdiena 

14.04. 

Sestdiena 

15.04. 

Svētdiena 

16.04. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst.14.00-19.00  

Slēgts 

 

Slēgts 

 

Pirmās 

Lieldienas 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14.00-19.00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

Radošā mākslas 

pulciņa dalībnieku 

darbu izstādes 

atklāšana 

plkst. 16:00 

jauniešu centra zālē 

 
_____________ 

 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’  

plkst.17.00 

 

 

Lieldienu sagaidīšanas 

pasākums jauniešu 

centrā plkst. 16:00 

 
_____________ 

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 

 

Slēgts 

 

Lielā piektdiena 



Pirmdiena 

17.04. 

Otrdiena 

18.04. 

Trešdiena 

19.04. 

Ceturtdiena 

20.04. 

Piektdiena 

21.04. 

Sestdiena 

22.04. 

Svētdiena 

23.04. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst.14.00-19.00  

Slēgts 

___________ 

 

Rīgas banku 

augstskolas 

kora 

dalībnieku 

treniņ-

nometne 

jauniešu 

centrā 

 
 

 

Slēgts 

__________ 

 

Rīgas banku 

augstskolas 

kora 

dalībnieku 

treniņ-

nometne 

jauniešu 

centrā 

 
 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14.00-19.00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

 

Slēgts 

 

Otrās Lieldienas 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 16:00

 
_____________ 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’  

plkst.17.00 

_____________ 

Radošais vakars –  

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

plkst.17.00 

_____________ 

Lielā Talka  

jauniešu centra 

apkārtnē  

plkst. 15:00 

_____________ 

Rīgas banku 

augstskolas kora 

dalībnieku 

treniņnometne 

jauniešu centrā 

 



Pirmdiena 

24.04. 

Otrdiena 

25.04. 

Trešdiena 

26.04. 

Ceturtdiena 

27.04. 

Piektdiena 

28.04. 

Sestdiena 

29.04. 

Svētdiena 

30.04. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” Plkst.14.00-19.00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 
Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14.00-19.00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Grāmatu dienai veltīts 

stāstu vakars – 

grāmatas un 

rakstnieki, kas 

iedvesmo 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 16:00

 
_____________ 

 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

  



Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 
 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

