
 

 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra „Nagla”   

2018.gada Maija plāns 

 
Pirmdiena 

30.04. 

Otrdiena 

01.05. 

Trešdiena 

02.05. 

Ceturtdiena 

03.05. 

Piektdiena 

04.05. 

Sestdiena 

05.05. 

Svētdiena 

06.05. 

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

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 

 

Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI”

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

 

Slēgts 

 

_____________ 

 

Darba diena pārcelta 

uz 26. nn 27. maiju – 

dalība pilsētas 

svētkos 

 

 

 

 

Slēgts 

 

_____________ 

 

Darba svētki un 

Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas svētki 

 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un jauniešiem 

jaunietes Anetes vadībā 

 
15:00 

Baltā galdauta svētki 

Valsts svētku tematikā 

ar aktivitātēm un 

cienastu 

Slēgts 

 

_____________ 

 

Latvijas Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas svētki 

 

  



Pirmdiena 

07.05. 

Otrdiena 

08.05. 

Trešdiena 

09.05. 

Ceturtdiena 

10.05. 

Piektdiena 

11.05. 

Sestdiena 

12.05. 

Svētdiena 

13.05. 

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

Slēgts 

 

 

Slēgts 

 Darbs ar NEET jauniešiem projektā “PROTI un DARI” 

Darbs ar Starptautiskās jauniešu programmas AWARD dalībniekiem 

 

 
Eurodesk reģionālo 

koordinatoru 

aktivitātes  

Tukuma 3.pamatskolā 

8.-9. klašu skolēniem 

_____________ 

 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

_____________ 
 

 
Izglītības un zinātnes 

ministrijas apmācības 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

 

 

11:30 

Ciemojas Latvijas un 

Eiropas jaunieši 

Kandavas 

internātvidusskolas 

Erasmus+  

projekta ietvaros 

_____________ 

 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
_____________ 

 

Dalība VISC pieredzes 

apmaiņas seminārā 

interešu izglītības 

metodiķiem 

 
 

 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
_____________ 

 

Dalība VISC pieredzes 

apmaiņas seminārā 

interešu izglītības 

metodiķiem 

 
 

  



Pirmdiena 

14.05. 

Otrdiena 

15.05. 

Trešdiena 

16.05. 

Ceturtdiena 

17.05. 

Piektdiena 

18.05. 

Sestdiena 

19.05. 

Svētdiena 

20.05. 

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

Slēgts 

 

 

 

Slēgts 

 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 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

_____________ 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
_____________ 

15:00-19:00 

Nodarbības jauniešiem 

“Jauniešu iespējas 

tagad un nākotnē” 

 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 

15:00 

Skeitparka sezonas 

atklāšanas pasākums 

 

  



Pirmdiena 

21.05. 

Otrdiena 

22.05. 

Trešdiena 

23.05. 

Ceturtdiena 

24.05. 

Piektdiena 

25.05. 

Sestdiena 

26.05. 

Svētdiena 

27.05. 

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

Slēgts 

________ 

 

Dalība 

Kandavas 

novada 

svētkos 

 
plkst. 12:00 

novada 

izglītības 

iestāžu 

atskaites 

koncerts 

“Kā pasakā” 

 

 

Slēgts 

________ 

 

Dalība 

Kandavas 

novada 

svētkos 

 
plkst. 12:00-

14:00 

radošā un 

spēļu 

darbnīca 

promenādē 

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 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 
13:30 

Konkursa „Esi aktīvs - 

bez atkarībām! 2018” 

Noslēguma pasākums 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

(interešu izglītības 

pasākuma 

organizēšana)

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

Jauniešu centrs 

apmeklētājiem slēgts 

_____________ 
 

 
Izglītības un zinātnes 

ministrijas apmācības 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
_____________ 

 

15:00-19:00 

Nodarbības jauniešiem 

“Jauniešu iespējas 

tagad un nākotnē” 

 

 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
 



Pirmdiena 

28.05. 

Otrdiena 

29.05. 

Trešdiena 

30.05. 

Ceturtdiena 

31.05. 

Piektdiena 

 

Sestdiena 

 

Svētdiena 

 

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

Slēgts 

 

 

 

 

Slēgts 

 

 

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 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

Radošā diena – 

mandalu krāsošana 

_____________ 

 

Prāta asināšanas 

uzdevumi 

_____________ 

 

Galda spēļu 

pēcpusdiena 

 
15:00 

Sportiskas aktivitātes 

bērniem un 

jauniešiem jaunietes 

Anetes vadībā 

_____________ 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

_____________ 

15:00-19:00 

Nodarbības jauniešiem 

“Jauniešu iespējas 

tagad un nākotnē” 

16:00-18:00 

Radošais mākslas 

pulciņš 

 
_____________ 

 

15:00-19:00 

Nodarbības jauniešiem 

“Jauniešu iespējas 

tagad un nākotnē” 

 

 

Sagatavoja:  Ieva Ozoliņa,  

  Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja 

jcnagla@inbox.lv 

28329487 www.jcnagla.lv 

mailto:ieva.ozolina1@gmail.com

