
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada FEBRUĀRA plāns 
Pirmdiena 

. 

Otrdiena 

 

Trešdiena 

01.01. 

Ceturtdiena 

02.02. 

Piektdiena 

03.02. 

Sestdiena 

04.02. 

Svētdiena 

05.02. 

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

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI”

Pieteikšanās konkursam “Gada Jaunietis 2016” 

Valentīndienas pasts 

  

 

 

Kandavas novada 

skolēnu – jauniešu 

parlamenta sēde  

plkst. 15:00 

_____________ 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 16:00

 
_____________ 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 
 

_____________ 

Dalība  

Starptautiskās jauniešu 

programmas 

“AWARD” jauno 

vadītāju apmācībās 

Ānes jauniešu centrā, 

Ozolnieku novadā 

 
 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

_____________ 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

Dalība  

Starptautiskās 

jauniešu programmas 

“AWARD” jauno 

vadītāju apmācībās 

Ānes jauniešu centrā, 

Ozolnieku novadā 

 

 



Pirmdiena 

06.02. 

Otrdiena 

07.02. 

Trešdiena 

08.02. 

Ceturtdiena 

09.02. 

Piektdiena 

10.02. 

Sestdiena 

11.02. 

Svētdiena 

12.02. 

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

Slēgts 

 

Slēgts 
Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Valentīndienas pasts 

 
Konsultācija biedrībā 

“Kandavas partnerība” 

par projektu iespējām 

plkst. 13:00 

_____________ 

 

 

 

 

Noslēguma diena - 

pieteikšanās 

konkursam  

“Gada Jaunietis 2016” 

līdz plkst. 17:00 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 17:45 

 
_____________ 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 
Jaunieša  

Viestura Bērziņa  

foto izstādes  

“Laika putekļi” 

atklāšanas pasākums 

Plkst. 16:00 

_____________ 

 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

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) 

Konkursa  

“Gada jaunietis 2016” 

jauniešu prezentācijas 

žūrijai no plkst. 12:00 

_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 

Viesošanās Kandavas 

Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolā – JC Nagla 

iespēju prezentācija 

Plkst.8:00 

_____________ 

 

 
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 

13.02. 

Otrdiena 

14.02. 

Trešdiena 

15.02. 

Ceturtdiena 

16.02. 

Piektdiena 

17.02. 

Sestdiena 

18.02. 

Svētdiena 

19.02. 

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

Slēgts 

 

Slēgts 
Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Noslēguma diena –  

Valentīndienas pasts 

līdz plkst. 19:00 

_____________ 

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 17:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

Valentīndienas pasta 

izdale 

 

_____________ 

 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

Valentīndienas tējas 

vakars ar mīļām 

spēlēm, mīlīgām 

rotaļām un labiem 

darbiem 

plkst. 17:00 

 

 

 
Ēnu diena- pa pēdām 

nākotnes profesijai 

_____________ 

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) 

Zantes pamatskolas 

viesošanās projektu 

dienu ietvaros  

JC Nagla – 

 iespēju prezentācija 

_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

_____________ 

 

 

 

 

Konkursa 

“Gada jaunietis 2016” 

noslēguma pasākums 

plkst. 17:00 

Kandavas kultūras 

nama mazajā zālē 



Pirmdiena 

20.02. 

Otrdiena 

21.02. 

Trešdiena 

22.02. 

Ceturtdiena 

23.02. 

Piektdiena 

24.02. 

Sestdiena 

25.02. 

Svētdiena 

26.02. 

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

Slēgts 

 

 

Slēgts 
Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 17:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

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) 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 

 
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 

27.02. 

Otrdiena 

28.02. 
     

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

  

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 17:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00

 
_____________ 

 

Praktiskās nodarbības 

“Dzīves skola” projektā 

“PROTI un Dari” 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

   

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

ieva.ozolina1@gmail.com 

28329487 

www.jcnagla.lv 

 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

