
 

 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2018.gada Augusta plāns 

 
Pirmdiena 

 

Otrdiena 

 

Trešdiena 

01.08. 

Ceturtdiena 

02.08. 

Piektdiena 

03.08. 

Sestdiena 

04.08. 

Svētdiena 

05.08. 

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” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

  

Sporta 

diena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

 

Novusa turnīrs 

Kino 

diena 
 

 
 

Filma pēc bērnu un 

jauniešu vēlmēm 

 

Deju 

diena  

 
 

Video deju nodarbība 

“Just Dance!” 

 

 



Pirmdiena 

06.08. 

Otrdiena 

07.08. 

Trešdiena 

08.08. 

Ceturtdiena 

09.08. 

Piektdiena 

10.08. 

Sestdiena 

11.08. 

Svētdiena 

12.08. 

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” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Kino 

diena 

 
 

Filma pēc bērnu un 

jauniešu vēlmēm 

 

Radošā 

diena  

 
 

Gleznošana 

“Debesis”  

Sporta 

diena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

 

Sporta spēles 

 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Starptautiskas 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

apmācības Kandavā 

Bronzas līmeņa 

jauniešiem

 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Starptautiskas jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

izmēģinājums 

Bērzciems-Mērsrags 

Bronzas līmeņa 

jauniešiem 

 

  



Pirmdiena 

13.08. 

Otrdiena 

14.08. 

Trešdiena 

15.08. 

Ceturtdiena 

16.08. 

Piektdiena 

17.08. 

Sestdiena 

18.08. 

Svētdiena 

19.08. 

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” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Kino 

diena 

 
 

Filma pēc bērnu un 

jauniešu vēlmēm 

 

Radošā 

diena  

 
 

Piekariņu šūšana 

Sporta 

diena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

 

Veselīga dzīvesveida 

nodarbība 

 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Starptautiskas jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

ieskaite   

Engure – Mērsrags 

Bronzas līmeņa 

jauniešiem 

 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Starptautiskas 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

ieskaite   

Mērsrags - Kaltene  

Bronzas līmeņa 

jauniešiem 

 

  



Pirmdiena 

20.08. 

Otrdiena 

21.08. 

Trešdiena 

22.08. 

Ceturtdiena 

23.08. 

Piektdiena 

24.08. 

Sestdiena 

25.08. 

Svētdiena 

26.08. 

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

Jauniešu 

centrs 

apmeklētājiem 

slēgts 

_________ 

 

Neformālās 

izglītības 

apmācības 

Kandavas 

MJIC 

“Nagla” 

vēstnešiem* 

 
*Projekts 

īstenots 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

Jaunatnes 

politikas valsts 

programmas 

2017. gadam 

valsts budžeta 

finansējuma 

ietvaros 

 
 

 

 

Slēgts 

 

 

Sportiskas aktivitātes skeitparkā un uz āra trenažieriem plkst. 10:00-17:00 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Kino 

diena 

 
 

Filma pēc bērnu un 

jauniešu vēlmēm 

 

Radošā 

diena  

 
 

Gleznošana ar 

krītiņiem 

“Savanna” 

Sporta 

diena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

 

Veselīga dzīvesveida 

nodarbība 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Neformālās izglītības 

apmācības Kandavas 

MJIC “Nagla” 

vēstnešiem* 

 
*Projekts īstenots 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts 

programmas 2017. gadam 

valsts budžeta 

finansējuma ietvaros 

 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Neformālās izglītības 

apmācības Kandavas 

MJIC “Nagla” 

vēstnešiem* 

 
*Projekts īstenots 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts 

programmas 2017. 

gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros 

 

 

  



Pirmdiena 

27.08. 

Otrdiena 

28.08. 

Trešdiena 

29.08. 

Ceturtdiena 

30.08. 

Piektdiena 

31.08. 

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” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

Dalība NVA projektā “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākums – darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

________________ 

 

Atpūšamies pēc darba 

brīvdienā - sestdienā 

25.08.2018. 

Neformālās izglītības 

apmācībās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

vēstnešiem 

Radošā 

diena  

 
Kompozīcija 

________________ 

 

Starptautiskas jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

apmācības Kandavā 

Sudraba līmeņa 

jauniešiem

 

Sporta 

diena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

________________ 

 

 
Starptautiskas jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas AWARD 

piedzīvojumu ceļojuma 

izmēģinājums 

velobrauciens 

 Sudraba līmeņa 

jauniešiem 

 

Gatavošanās 

skeitparka 

pasākumam 

un talka 

skeitparkā 
 

 

12:00-18:00 

Skeitparka 

sezonas 

noslēguma 

pasākums 

 



Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

