
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada Jūlija plāns 

 

Pirmdiena 

03.07. 

Otrdiena 

04.07. 

Trešdiena 

05.07. 

Ceturtdiena 

06.07. 

Piektdiena 

07.07. 

Sestdiena 

08.07. 

Svētdiena 

09.07. 

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 

Zāļu tējas lasīšana 

Kandavas pļavās 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

 
Meža zemeņu lasīšana 

Kandavas pļavās 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
AWARD grupas 

jauniešu pārgājiens 

gar jūru: 

10:00 izbraukšana; 

8+km pārgājiens; 

17:00 atgriešanās; 

Pieteikšanās pie j.c. 

vadītājas Ievas! 

 

 
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! 

  



Pirmdiena 

10.07. 

Otrdiena 

11.07. 

Trešdiena 

12.07. 

Ceturtdiena 

13.07. 

Piektdiena 

14.07. 

Sestdiena 

15.07. 

Svētdiena 

16.07. 

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

Slēgts 

 

 

 
TDA 

“Lielupe” 

jauniešu 

grupas 

treniņ-

nometne 

 

Slēgts 

 

 

 
TDA 

“Lielupe” 

jauniešu 

grupas 

treniņ-

nometne 

 

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 

 
TDA “Lielupe” jauniešu grupas treniņnometne 

  
17:00 laukumā pie 

Kandavas novada 

domes 

Puķu stādīšanas akcija 

“Uzziedi Kandava” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

Zāļu tējas lasīšana 

Kandavas pļavās 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 15:00 

____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
Gardā nodarbība – 

Picas cepšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

 

 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 

  



Pirmdiena 

17.07. 

Otrdiena 

18.07. 

Trešdiena 

19.07. 

Ceturtdiena 

20.07. 

Piektdiena 

21.07. 

Sestdiena 

22.07. 

Svētdiena 

23.07. 

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 

Zāļu tējas lasīšana 

Kandavas pļavās 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles 

 

 
Meža zemeņu lasīšana 

Kandavas pļavās 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
 

Izbraukuma pasākums -  

AWARD bronzas jauniešu  

piedzīvojumu ceļojums  

maršrutā  

Lapmežciems -Apšuciems 

(15+km) 

 

 
  



Pirmdiena 

24.07. 

Otrdiena 

25.07. 

Trešdiena 

26.07. 

Ceturtdiena 

27.07. 

Piektdiena 

28.07. 

Sestdiena 

29.07. 

Svētdiena 

30.07. 

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) 

 

 
10:00 

Pārgājiens –  

Čužu purva taka 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

10:00 

Pārgājiens –  

Tetriņu ezers 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

  



Pirmdiena 

31.07. 

Otrdiena 

 

Trešdiena 

 

Ceturtdiena 

 

Piektdiena 

 

Sestdiena 

 

Svētdiena 

 

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) 

    

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

