
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada Augusta plāns 

 

Pirmdiena 

31.07. 

Otrdiena 

01.08. 

Trešdiena 

02.08. 

Ceturtdiena 

03.08. 

Piektdiena 

04.08. 

Sestdiena 

05.08. 

Svētdiena 

06.08. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst. 10:00-17:00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

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) 

 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 

 

Ēdienu gatavošanas 

nodarbība 

“Šokolādes kūka” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 

  



Pirmdiena 

07.08. 

Otrdiena 

08.08. 

Trešdiena 

09.08. 

Ceturtdiena 

10.08. 

Piektdiena 

11.08. 

Sestdiena 

12.08. 

Svētdiena 

13.08. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst. 10:00-17:00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 

_______ 

 

 
Dalība 

piedzīvo-

jumu 

seminārā 

“Amaze me 

LEADER” 

lauku 

reģiona 

jauniešiem 

Somijā 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

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) 

 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

Ēdienu gatavošanas 

nodarbība 

“Keksiņi” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 

  



Pirmdiena 

14.08. 

Otrdiena 

15.08. 

Trešdiena 

16.08. 

Ceturtdiena 

17.08. 

Piektdiena 

18.08. 

Sestdiena 

19.08. 

Svētdiena 

20.08. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” plkst. 10:00-17:00  

Slēgts 

_______ 

 

 
Dalība 

piedzīvo-

jumu 

seminārā 

“Amaze me 

LEADER” 

lauku 

reģiona 

jauniešiem 

Somijā 

_______ 

 

 
Dalība 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūras 

pasākumā 

“Projektu 

nakts” 

 

Slēgts 

_______ 

 

 
Dalība 

piedzīvo-

jumu 

seminārā 

“Amaze me 

LEADER” 

lauku 

reģiona 

jauniešiem 

Somijā 

_______ 

 

 
Dalība 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūras 

pasākumā 

“Projektu 

nakts” 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

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 

 
Dalība piedzīvojumu seminārā “Amaze me LEADER” lauku reģiona jauniešiem Somijā 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
 

Ēdienu gatavošanas 

nodarbība 

“Ābolu plātsmaize” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 

  



Pirmdiena 

21.08. 

Otrdiena 

22.08. 

Trešdiena 

23.08. 

Ceturtdiena 

24.08. 

Piektdiena 

25.08. 

Sestdiena 

26.08. 

Svētdiena 

27.08. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” Plkst. 10:00-17:00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 
Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

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 
(atgūstam spēkus pēc 

Projektu nakts un 

Somijas projekta) 

 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
Dalība reģionālo 

vēstnešu apmācībās 

par drošu interneta 

lietošanu dažādām 

paaudzēm 

_____________ 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 
Dalība reģionālo 

vēstnešu apmācībās 

par drošu interneta 

lietošanu dažādām 

paaudzēm 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 



Pirmdiena 

28.08. 

Otrdiena 

29.08. 

Trešdiena 

30.08. 

Ceturtdiena 

31.08. 

Piektdiena 

01.09. 

Sestdiena 

02.09. 

Svētdiena 

03.09. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” Plkst. 10:00-17:00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 
Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

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) 

 

Jauniešu centra 

izbraukums uz 

Brocēnu gaisa takām: 

10:00 izbraukšana; 

Gaisa taku 

apmeklējums; 

Ekskursija Brocēnu 

apkārtnē; 

17:00 atgriešanās; 

Pieteikšanās pie j.c. 

vadītājas Ievas! 

 

 
15:00-17:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
12:00-14:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

________________ 

 
15:00-17:00 

Skeitparka vasaras 

sezonas noslēguma 

pasākums  

“Vasaras drudzis” 

 



 

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

