
Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2017.gada Septembra plāns 

 

Pirmdiena 

28.08. 

Otrdiena 

29.08. 

Trešdiena 

30.08. 

Ceturtdiena 

31.08. 

Piektdiena 

01.09. 

Sestdiena 

02.08. 

Svētdiena 

03.08. 

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”

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

    

Zinību diena! 

 
 

 
  



Pirmdiena 

04.09. 

Otrdiena 

05.09. 

Trešdiena 

06.09. 

Ceturtdiena 

07.09. 

Piektdiena 

08.09. 

Sestdiena 

09.09. 

Svētdiena 

10.09. 

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” 

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 

 

 

 
 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

_____________ 

 
18:00 

Dzejas dienu tējas 

vakars ar literāriem 

uzdevumiem 

 

 
 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 

 
 

17:00 

Biedrības  

“Kandavas novada 

jauniešiem” 

biedru – jauniešu 

sapulce 

_____________ 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

 

 
 



Pirmdiena 

11.09. 

Otrdiena 

12.09. 

Trešdiena 

13.09. 

Ceturtdiena 

14.09. 

Piektdiena 

15.09. 

Sestdiena 

16.09. 

Svētdiena 

17.09. 

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” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

17:00 

Cēres pamatskolā 

Diskusijas par 

Kandavas novada 

jaunatnes stratēģiju 

 

 

17:00 

Zemītes pamatskolā 

Diskusijas par 

Kandavas novada 

jaunatnes stratēģiju 

 

 

 

 
14:00-16:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

_____________ 

 

17:00 

Zantes pamatskolā 

Diskusijas par 

Kandavas novada 

jaunatnes stratēģiju 

 

 
14:00-16:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

_____________ 

17:00 

Vānes pamatskolā 

un 18:30 

Matkules kult.nam. 

Diskusijas par 

Kandavas novada 

jaunatnes stratēģiju 

 

17:00 

Jauniešu centra zālē 

Diskusijas par 

Kandavas novada 

jaunatnes stratēģiju 

 



Pirmdiena 

18.09. 

Otrdiena 

19.09. 

Trešdiena 

20.09. 

Ceturtdiena 

21.09. 

Piektdiena 

22.09. 

Sestdiena 

23.09. 

Svētdiena 

24.09. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” Plkst. 14:00-19:00  

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 

______ 

 

Dalībā 

starptautiskā 

jauniešu 

apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate 

exchange 

“Value Baltic” 

Vācijā 

 
 

 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14:00-19:00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

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 

 

 

 
 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 

 
 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

 
Reģionālā vēstneša 

misija –  

Nodarbība jauniešiem 

par drošību internetā 

Pūres skolā  

_____________ 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

 

 
 

  



Pirmdiena 

25.09. 

Otrdiena 

26.09. 

Trešdiena 

27.09. 

Ceturtdiena 

28.09. 

Piektdiena 

29.09. 

Sestdiena 

30.09. 

Svētdiena 

01.10. 

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas JC „Nagla” Plkst. 14:00-19:00  

Slēgts 

______ 

 

Dalībā 

starptautiskā 

jauniešu 

apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate 

exchange 

“Value 

Baltic” 

Vācijā 

 
 

 

 

Slēgts 

______ 

 

Dalībā 

starptautiskā 

jauniešu 

apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate 

exchange 

“Value 

Baltic” 

Vācijā 

 
 

 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 14:00-19:00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Radošo domu vakars – 

aktivitāšu, pasākumu 

un projektu ideju 

ģenerēšana 

_____________ 

Filmu vakars  

(filma pēc pašu izvēles) 

 
_____________ 

Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 

 
15:00 

Ēdienu gatavošanas 

nodarbība  

“Roll-biskvīts” 

_____________ 

Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 

 
16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

_____________ 

Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 

 
16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

_____________ 

Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

 

 
_____________ 

 

Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 
 

 



 

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 

www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

