
  

 

Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”  

Eurodesk pasākuma programma 

Time to Move kampaņas ietvaros 

“Eiropas vērtību t.a.t.t.o.o.” 

Datums: 18.10.2019. 

Pasākums: "Eiropas vērtību t.a.t.t.o.o."  

Pasākuma mērķis: Veicināt jauniešu izpratni par mobilitātes iespējām Eiropā, iedrošinot 

viņus līdzdarboties un kļūt pilsoniski aktīviem, un mudināt izmantot Erasmus+ un Eiropas 

Solidaritātes korpusa programmu iespējas. 

Norises vieta: Kandavas MJIC “Nagla”, Zīļu iela 2, Kandava 

Organizatori: Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”  

Dalībnieki: Vismaz 50 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem, 

neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, 

reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Bez 

atlases, bet ar iepriekšēju pieteikšanos, sūtot informāciju uz jcnagla@inbox.lv vai zvanot 

+371 28329487 (Ieva) 

Laiks Aktivitāte 

14:30-

15:00 
Ierašanās un reģistrēšanās 

15:00-

16:00 
Iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes 

16:00-

17:30 
Orientēšanās aktivitāte ar tematiskajiem uzdevumiem "Uztetovē Eiropu!" 

17:30-

18:00 
Atpūtas pauze ar našķiem 

18:00-

20:00 

Darbs komandās ar rotācijas principu: 

T. - ideju darbnīca un veiklības uzdevums "Tādas ir tās Eiropas vērtības" 20min; 

A. -  ideju darbnīca un veiklības uzdevums "Apkārt Eiropai" 20min; 

T. - ideju darbnīca un veiklības uzdevums "Time to Move" 20min; 

T. - ideju darbnīca un veiklības uzdevums "Trakais ceļotājs" 20min; 

O. - ideju darbnīca un veiklības uzdevums "O, kādas man iespējas!" 20min; 

O. - ideju darbnīca un veiklības uzdevums "Okeāna osta" 20min; 

20:00-

21:00 
Vakariņas 

21:00-

24:00 
"Eiropiešu ballīte" ar uzkodām 

 



  
Apģērbs aktivitātēm: Ērts, silts, piemērots gan āra, gan telpu aktivitātēm un dažādiem 

laikapstākļiem (saulei, vējam, lietum). 

Apģērbs “Eiropiešu ballītei”: Katrai jaunatnes organizācijai tiks izlozēta sava tematika (ES 

valsts), kuras ietvaros būs jāsagatavo atbilstošs tērps (pēc pieteikuma saņemšanas). 

*Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums norisināsies Kandavas MJIC “Nagla” telpās. 

 

Mājas darbs “Eiropiešu ballītei”: Sagatavot savas tematikas ietvaros 1-3 ballīšu spēles. 

 

Pieteikšanās: Pie Kandavas MJIC “Nagla” vadītājas Ievas elektroniski: jcnagla@inbox.lv vai 

zvanot +371 28329487 (Ieva) līdz 04.10.2019.  

(No katras jauniešu organizācijas esam plānojuši uzņemt 5jauniešus 13-25 gadu vecumā, taču 

esam gatavi arī mazākam vai lielākam jauniešu skaitam, līdzi jauniešiem pavadošā persona) 

 

Dalība bezmaksas, nokļūšana uz/no pasākuma norises vietu dalībnieku pārziņā. 

 

Vairāk info: Pie Kandavas MJIC “Nagla” vadītājas Ievas elektroniski: jcnagla@inbox.lv vai 

zvanot +371 28329487 (Ieva) 

  


