
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada Jūnija plāns 
Pirmdiena 

 

Otrdiena 

 

Trešdiena 

 

Ceturtdiena 

01.06. 

Piektdiena 

02.06. 

Sestdiena 

03.06. 

Svētdiena 

04.06. 

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 

 Dalība meitenīgajā izaicinājumā “30 dienas svārkos” 

   

 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:00 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 

 

 

 

 
Jauniešu iniciatīvas 

projektiņš. 

4.nodarbība 

“Kritiskā domāšana. 

Argumentācija” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 

 

 



Pirmdiena 

05.06. 

Otrdiena 

06.06. 

Trešdiena 

07.06. 

Ceturtdiena 

08.06. 

Piektdiena 

09.06. 

Sestdiena 

10.06. 

Svētdiena 

11.06. 

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 

 Dalība meitenīgajā izaicinājumā “30 dienas svārkos” 

Dalība JSPA 

organizētajās 

apmācībās Rāmavā par 

pašvaldības jaunatnes 

stratēģijas izveidi 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

Dalība JSPA 

organizētajās 

apmācībās Rāmavā par 

pašvaldības jaunatnes 

stratēģijas izveidi 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

Dalība JSPA 

organizētajās 

apmācībās Rāmavā par 

pašvaldības jaunatnes 

stratēģijas izveidi 

_____________ 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 15:00 

____________ 

AWARD sudraba 

līmeņa jauniešu dalība 

laivu braucienā 

Kandavas novada 

izcilniekiem 

 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:00 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles) 

 

 

 
Lauku kopienas 

parlamenta pārstāvju 

tikšanās ar 

brīvprātīgajiem 

jauniešiem 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 



Pirmdiena 

12.06. 

Otrdiena 

13.06. 

Trešdiena 

14.06. 

Ceturtdiena 

15.06. 

Piektdiena 

16.06. 

Sestdiena 

17.06. 

Svētdiena 

18.06. 

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

Slēgts 

______ 

 

 
Lauku 

kopienas 

parlamenta 

aktivitātes 

Kandavā 

(dalība 

sesijās + 

brīvprātīgais 

darbs) 

 

 

Slēgts 

______ 

 

 
Lauku 

kopienas 

parlamenta 

aktivitātes 

Kandavā 

(dalība 

sesijās + 

brīvprātīgais 

darbs) 

 

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 meitenīgajā izaicinājumā “30 dienas svārkos” 

 
15:00 

Gardā ēdienu 

gatavošanas darbnīca 

“Musli batoniņš” 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars 

(filma pēc pašu izvēles 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
10:00-19:00 

Izbraukuma pasākums 

uz Kokneses novadu 

sadarbībā ar biedrību 

“Kandavas novada 

jauniešiem” – 

veselīga dzīvesveida 

popularizēšana 

bērniem un jauniešiem 

 
Lauku kopienas 

parlamenta aktivitātes 

Kandavā 

(dalība sesijās + 

brīvprātīgais darbs) 

_____________ 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:00 

 

 
Lauku kopienas 

parlamenta aktivitātes 

Kandavā 

(dalība sesijās + 

brīvprātīgais darbs) 

_____________ 

 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

 



Pirmdiena 

19.06. 

Otrdiena 

20.06. 

Trešdiena 

21.06. 

Ceturtdiena 

22.06. 

Piektdiena 

23.06. 

Sestdiena 

24.06. 

Svētdiena 

25.06. 

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

Slēgts 

_______ 

 

Līgo 

 

 

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 

 Dalība meitenīgajā izaicinājumā “30 dienas svārkos” 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

10:00 

AWARD bronzas 

jauniešu apmācības 

piedzīvojumu 

ceļojumam 

_____________ 

 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

10:00 Gardā ēdienu 

gatavošanas nodarbība 

“Pīrāgi un plātsmaize” 

_____________ 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:00 

Slēgts 

_____________ 

 

Jāņi 

 



Pirmdiena 

26.06. 

Otrdiena 

27.06. 

Trešdiena 

28.06. 

Ceturtdiena 

29.06. 

Piektdiena 

30.06. 

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 

 Dalība meitenīgajā izaicinājumā “30 dienas svārkos” 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 

Radošais mākslas 

pulciņš 

Plkst. 15:00 

_____________ 

 

 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
15:00-16:00 

Sportiskā pēcpusdiena 

kopā ar AWARD 

sudraba jaunietēm 

Dārtu un Danuti 

(skrējiens+joga) 

_____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:00 

Izbraukuma pasākums 

10:00-17:00 

AWARD bronzas 

jauniešu 

izmēģinājuma 

pārgājiens 

piedzīvojumu 

ceļojumam 

 

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

