
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada MAIJA plāns 
Pirmdiena 

01.05. 

Otrdiena 

02.05. 

Trešdiena 

03.05. 

Ceturtdiena 

04.05. 

Piektdiena 

05.05. 

Sestdiena 

06.05. 

Svētdiena 

07.05. 

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 

Slēgts. 

Latvijas Republikas 

Satversmes 

sasaukšanas diena.  

Darba svētki. 

Pieredzes apmaiņas 

pasākums ar 

jauniešiem no 

Dundagas plkst. 16:00. 

Foto orientēšanās 

Kandavas pilsētā. 

Baltā galdauta labo 

domu izaicinājums 

(saimes galda tradīcija 

Valsts svētkos)  

ar ciemiņiem. 

Plkst. 10:00-18:00 

JSPA jaunatnes  

seminārs “Kādas ir 

mūsdienu jaunatnes 

iespējas Eiropā” 

Eiropas jaunatnes 

nedēļas ietvaros. 

Radošais mākslas 

pulciņš 

plkst. 16:00 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’  

plkst.17.00 

Slēgts. 

Latvijas Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas diena. 

 

Slēgts. 

Darba diena pārcelta 

uz 27. nn 28. maiju – 

dalība pilsētas 

svētkos. 

 



Pirmdiena 

08.05. 

Otrdiena 

09.05. 

Trešdiena 

10.05. 

Ceturtdiena 

11.05. 

Piektdiena 

12.05. 

Sestdiena 

13.05. 

Svētdiena 

14.05. 

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) 

 
Pieredzes apmaiņas 

seminārs pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un 

interešu izglītības 

iestāžu direktoriem 

Krāslavas un Dagdas 

novados 

____________ 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’  

plkst.17.00 

_____________ 

Radošais vakars – 

radošo darbu izstrāde 

(rokdarbi, dekorācijas, 

dāvaniņas) 

 
Pieredzes apmaiņas 

seminārs pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un 

interešu izglītības 

iestāžu direktoriem 

Krāslavas un Dagdas 

novados 

____________ 

Leļļu šūšanas pulciņš 

plkst. 16:45 

 
_____________ 

 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles 

 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un 

interešu izglītības 

iestāžu direktoriem 

Krāslavas un Dagdas 

novados 

____________ 

Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

Plkst.17.00 

____________ 

 
Jauniešu iniciatīvas 

projektiņš. 

1.nodarbība 

“Līderība.  

Vīzija par sevi” 

Plkst. 17:30 



Pirmdiena 

15.05. 

Otrdiena 

16.05. 

Trešdiena 

17.05. 

Ceturtdiena 

18.05. 

Piektdiena 

19.05. 

Sestdiena 

20.05. 

Svētdiena 

21.05. 

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 

 

Radošā mākslas 

pulciņa dalībnieku 

darbu izstādes 

atklāšana 

plkst. 16:00 

jauniešu centra zālē 

 
_____________ 

 

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 

 
____________ 

 

 
Jauniešu iniciatīvas 

projektiņš. 

2.nodarbība 

“Komunikācija” 

ar viesi - Z. Začeste 

plkst. 17:30 

 
Skeitparka sezonas 

atklāšanas pasākums: 

12:00-16:00 spēļu 

meistarklase 

 “Spēle – mans palīgs 

karjerā” un  

radošās darbnīcas; 

15:00 Skeitparka un 

sacensību atklāšana; 

16:00 ugunskura 

zupas gatavošana 

pavāra meistarklasē. 

_____________ 

 
Interešu izglītības 

pulciņš „Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

Starptautiskā jauniešu 

programma 

‘’AWARD’’ 

plkst.17.00 



Pirmdiena 

22.05. 

Otrdiena 

23.05. 

Trešdiena 

24.05. 

Ceturtdiena 

25.05. 

Piektdiena 

26.05. 

Sestdiena 

27.05. 

Svētdiena 

30.04. 

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

Slēgts 

________ 

 

Dalība 

Kandavas 

novada 

svētkos 

 
plkst. 11:30 

pilsētas 

svētku 

gājiens 

 

 

Slēgts 

________ 

 

Dalība 

Kandavas 

novada 

svētkos 

 
plkst. 10:00-

14:00 

radošā un 

spēļu 

darbnīca 

promenādē 

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 

 
____________ 

 

 
Jauniešu iniciatīvas 

projektiņš. 

3.nodarbība 

“Projektu vadība” 

ar viesiem  – 

E.Matiļeviča un 

Z.Sergejeva 

plkst. 17:30 

 
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 

29.05. 

Otrdiena 

30.05. 

Trešdiena 

31.05. 

Ceturtdiena 

01.06. 

Piektdiena 

02.06. 

Sestdiena 

03.06. 

Svētdiena 

04.06. 

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) 

 

 
Jauniešu iniciatīvas 

projektiņš. 

4.nodarbība 

“Kritiskā domāšana. 

Argumentācija” 

ar viesi – A. Lāce 

plkst. 17:30) 

 

  



Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 
 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

