Atskats uz starpnovadu jauniešu pasākumu
Kalnos

Aizvadīts jauniešu kluba ”D.E.M.O.” rīkotais 2 dienu pasākums Nīgrandes pagasta
Kalnos, kurā piedalījās arī 2 Skrundas jauniešu komandas un 1 Nīkrāces jauniešu
komanda. Komandas bija rūpīgi gatavojušās – tapuši skaisti plakāti, izveidotas
prezentācijas par katru komandu un tās dalībniekiem. Skrundas un Nīkrāces komandas
tika stādītas priekšā kā paraugi, kā jāprezentē sava komanda – milzīgs prieks par
jauniešiem, kuri gatavojās ar lielu atbildību, spodrinot Skrundas novada vārdu. Pirmajā
vakarā norisinājās aktivitātes, kuras veicināja iepazīšanos un jauniešus saliedēja. Tika
izspēlētas iepazīšanās spēles, vērojām vietējo ielu vingrotāju aizraujošos
priekšnesumus. Tad sekoja sportisko aktivitāšu daļa, kurā Skrundas jaunieši startēja ar
labiem panākumiem – Ingus ieguva 2. vietu pievilkšanās pie stieņa sacensībās, Monta –
2. vietu izturības sacensībās. Atpūtas daļā jaunieši izdejojās, izbaudīja kino vakaru. Lai
gan gulēts bija maz, nākamā diena sākās ar rīta rosmi. Jaunieši atzina, ka sen tā nebija
izvingrojušies. Pēc brokastīm sekoja lielākais izaicinājums – uzdevumu trase ar
orientēšanās elementiem. Pasākuma organizatori bija parūpējušies, lai aktivitātes ir
daudzveidīgas un interesantas ikvienam. Pasākuma dalībniece Sindija Andžela Andže
par uzdevumu trasi raksta: „Kalnos bija ļoti interesanti, tur mēs jauki pavadījām laiku.
Mūsu komandai 1. punkts bija pietura, kur bija jāatrod 6 D.E.M.O. zīmogi uz pieturas
sienām. 2. punktā bija jāuzliek uz galvas zeķubikses, kurās ieliktas bumbiņas, un ar
tām bija jānogāž pudeles. 3. punktā ar makšķerkātu bija jāaizzvejo loms. 4. punktā

visai komandai bija jāiekāpj kopā sašūtos maisos un kopīgi jāpārvietojas pa noteikto
trasi. 5. punktā bija jāsaliek puzle, kurā bija attēlots, kādā pozā jāpārspridzina balons –
bija diezgan grūti saspridzināt. 6. punktā atgriezāmies kultūras namā. Komandas
kapteinim pārējie komandas biedri bija bez runāšanas jāinstruē par uzdevuma
atrašanās vietu. Kad atradām uzdevumu, mums bija no komandas dalībniekiem
jāizveido savs komandas iniciālis, pēc tam katram iedeva lapiņu, uz kuras, uzliekot to
priekšā stāvošam uz muguras, bija jāuzzīmē, ko juta, kad zīmēja aiz muguras stāvošais
(sajūtu ”Klusais telefons”). 7. punktā mēs kāpām uz jumta. Tā bija visaugtākā vieta
Kalnos. Tur mums bija jāuzmin raganas dzēriena sastāvdaļas. 8. punktā mēs devāmies
uz D.E.M.O. telpām, kur bija jāizveido figūra no 4 cilvēkiem, pie kam grīdai drīkstēja
pieskarties 3 kājas, 2 rokas un galva. Nākamais pieturpunkts bija sporta zālē, kur bija
izveicības uzdevumi. Bibliotēkā par godu Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai bija
jāveido mazais Rīgas ģerbonis. Nākamā punktā izgatavojām telpu rotājumus.
12. punktā gājām uz kopmītnēm, kur uzdevums bija saistīts ar precizitāti un komandas
spēju sadarboties. Pēdējais uzdevums bija liels izaicinājums – 2 cilvēki pārvietojās pa
noteiktu trasīti ietērpti guļammaisos, pārējie komandas dalībnieki dziedāja un
uzmundrināja guļammaisos esošos, kuri, lai izpildītu uzdevumu, pielika gana lielas
pūles.” Noslēgumā visi 60 pasākuma dalībnieki vienojās kopīgās dziesmās, kā arī kāpa
uz milzīgās Kalnu kultūras nama skatuves un mācījās dejot tautas dejas Krakovjaks un
Pankūku danci. Vienaldzīgo nebija! Dejoja pat tie, kuri nekad nav izdejojuši nevienu
tautas deju soli. Divu dienu aktivitātes bija saliedējušas pasākuma dalībniekus tik ļoti,
ka ilgi mēģinājumi nebija nepieciešami, lai kopīgā deja izdotos. Skrundas novada
komandas saņēma atzinības nominācijās ”SALIEDĒTĀKIE”, ”DRAUDZĪGĀKIE”,
”ATSAUCĪGĀKIE”, ”POZITĪVĀKIE” un ”RADOŠĀKIE”. Dodoties mājup, jaunieši lēma, ka
šādam pasākumam būs būt arī Skrundā! Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas
novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

