
                   
 

   

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  

labā roka mobilā jaunatnes darbā 

 

Informācija par projektu 
 

Projekts: Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā 
 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radīt 

iespēju pašiem jauniešiem rīkot brīvā laika aktivitātes Kandavas novada pilsētā un pagastos. 

 

Projekta galvenās aktivitātes: 

 Trīs dienu neformālās izglītības apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem – 

Kandavas novada pilsētas un pagastu jauniešiem. Aktivitātes mērķis ir apmācīt 

jauniešus īstenot savu ideju reālā pasākumā vai aktivitātē vietējiem jauniešiem, 

apgūstot plānošanas, resursu iegūšanas, organizēšanas, izvērtēšanas un pilnveidošanas 

prasmes. 

 Vēstnešu misijas pildīšana – jauniešu brīvprātīgā darba un iniciatīvu realizācija 

Kandavas novada pilsētā un pagastos. Vēstneši koordinē Kandavas novada pilsētā un 

pagastos vietējās jauniešu grupas, vismaz vienreiz mēnesī īstenojot vienu saturīgu brīvā 

laika aktivitāti vai pasākumu. 

 Vēstnešu supervīzijas - viena diena reizi ceturksnī (vasarā, rudenī, ziemā, pavasarī). 

Aktivitātes mērķis ir izvērtēt vēstnešu darbību un īstenotās aktivitātes un pasākumus, 

dalīties pieredzē un ieteikumos, motivēt viens otru, veicināt savstarpējo sadarbību. 

 Divu dienu vēstnešu noslēguma pasākums. Aktivitāte ar mērķi izvērtēt projektu, 

vēstnešu darbību, jauniešu aktivitāti un iniciatīvas pagastos, izstrādāt turpmākās 

darbības vīzijas un prezentēt savu paveikto darbu Kandavas novada domē. 

 

Projekta tiešā mērķauditorija ir 20 Kandavas novada pilsētas un pagastu jaunieši vecumā no 13 

līdz 25 gadiem vēstnešu lomas pildīšanai. Projekta netiešā mērķauditorija ir Kandavas novada pilsētas 

un pagastu bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 25 gadiem neierobežotā skaitā dalībai vēstnešu 

koordinētās aktivitātēs un pasākumos. 

 

Projekta rezultātā tiks iekustināti, aktivizēti un atbalstīti Kandavas novada pilsētas un pagastu 

jaunieši, veicinot brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radot iespējas pašiem jauniešiem 

rīkot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Kandavas novada pagastos. Projekta ietvaros tiks īstenots 

jaunatnes darbs ne tikai Kandavas pilsētā, bet visa Kandavas novada ietvaros, tādejādi nodrošinot 

mobilu jaunatnes darbu un aptverot plašāku un dažādāku jauniešu loku. Projekts arī palīdzēs sasniegt 

un īstenot vismaz četrus mērķus četrās jomās Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plānā 

2018. – 2021. gadam. 

 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts 

budžeta finansējuma ietvaros 

 
  



                   
 

   

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  

labā roka mobilā jaunatnes darbā 

 

Aktivitāte 

 Kandavas MJIC “Nagla” Vēstnešu supervīzija
 

Aktivitātes mērķis ir izvērtēt vēstnešu darbību un īstenotās aktivitātes un pasākumus, dalīties 

pieredzē un ieteikumos, motivēt viens otru, veicināt savstarpējo sadarbību.  

Norises vieta: Kandavas MJIC “Nagla” telpas.  

Dalībnieki: 20 Kandavas novada pilsētas un pagastu jaunieši - vēstneši.  

Atbildīgā persona: Kandavas MJIC “Nagla” vadītāja. 

 

Programma 
 

13.03.2019. 

Laiks Aktivitāte 

16:30 
Ierašanās 

Kafijas pauze 

17:00- 

19:00 

Projekta aktualitātes; jaunatnes jomas aktualitātes; novada aktualitātes 

Pagastu jauniešu atskats un pieredze par noorganizētajiem pasākumiem un 

aktivitātēm jauniešiem; grūtības; sadarbība; pozitīvais; pilnveidojamais; atsaucība 

Idejas turpmākajai darbībai, pasākumu grafiks 2019. gada marts-maijs 

Vajadzības, resursi 

Projekta noslēguma aktivitāte; idejas; datumi 

Biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” projekts, 

Jauniešu iespējas NVO un jaunatnes organizācijās, 

Biedrības sastāva un valdes izmaiņas 

Eurodesk iespējas un aktualitātes 

Award programma 

Pagastu atpūtas un sporta svētki; jauniešu iniciatīva; aktivitāšu punkts 

Vēstnešu vizuālā identitāte – Tkrekli ar termo uzlīmi. 

Neatbildētie jautājumi 

Dienas izvērtējums 

19:00 
Kafijas pauze 

Mājupceļš 

 


