Jauniešu aktivitātes septembrī

Septembris Skrundas novada jauniešiem bijis notikumiem bagāts – jaunieši devās
pārgājienā “Vēsturei pa pēdām”, sacentās virtuālajās sporta spēlēs, darbojās radošajās
darbnīcās, vadīja rotaļu pēcpusdienas bērniem, pārbaudīja savas spējas “Iespējamajā
misijā” un piedalījās vēstures izziņas dienā. Mēneša sākumā devāmies divu dienu
pārgājienā “Vēsturei pa pēdām”, kura laikā jaunieši apguva prasmes orientēties
apvidū, veica dažādus uz sadarbību vērstus uzdevumus, kā arī nodevās sportiskām
aktivitātēm un uzzināja vairāk par Padomju armijas militāro mantojumu – pamesto
armijas pilsētu. Skrundas jauniešu centra telpās visu mēnesi notika virtuālās sporta
spēles, kuru ietvaros ikviens centra apmeklētājs, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas,
varēja izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos. Jaunieši darbojās vairākās radošajās
darbnīcās – apguva dekupāžas tehniku uz auduma izstrādājumiem, kā arī lēja sveces
un veidoja dāvanu maisiņus. Kāds savu darbiņu nolēma dāvināt savai mīļākajai
skolotājai, citam mērķis radošo darbnīcu laikā bija radīt skaistu, pašgatavotu dāvanu
savai vecmāmiņai. Brīvprātīgie jaunieši septembrī vadīja vairākas rotaļu pēcpusdienas
bērniem, šādi iejūtoties pasākuma organizatora un vadītāja lomā. Bērnu rotaļu
pēcpusdienas izvērtās par sirsnīgiem pasākumiem, kuru laikā mazajiem Skrundas
jauniešu centra apmeklētājiem jaunieši bija sagatavojuši dažādus pārsteigumus,
aicinot doties rotaļās, spēlēt spēles un izpausties radoši. Pateicoties bērnu dienu
radošajām nodarbībām, jauniešu centrā izveidota mini izstāde ar bērnu darbiem par
tēmu “Dinozauri”. Septembris noslēdzās ar vēstures izziņas dienu un “Iespējamo
misiju”. Skrundas novada jaunieši pieņēma izaicinājumu un devās “Iespējamā misijā”

Vecrīgā, lai pilsētvidē veiktu dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, apgūtu prasmes
strādāt grupā, kā arī izzinātu savu spēju robežas gan izziņas procesā neierastā vidē,
gan stresa situācijās, kad jāpieņem kopīgi lēmumi šķietami neiespējamas situācijas
risināšanā, kā arī lai uzlabotu komunikācijas prasmes, iesaistot uzdevumu izpildē uz
ielas sastaptus ļaudis. Savukārt 30. septembra pēcpusdienā Skrundas novada jaunieši
piedalījās vēstures izziņas dienā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja klausīties stāstus
par vēsturi un karavīriem, kas cīnījušies par Latvijas brīvību, apskatīt dažādus gan
militāros, gan sadzīves priekšmetus, kurus izmantojuši karavīri 1. pasaules kara un
Brīvības cīņu laikā. Pasākuma dalībnieki iejutās arī jaunkareivja lomā, apgūstot ierindas
mācību un izmēģinot savu precizitāti šaušanā un mācību granātas mešanā. Pasākums
noslēdzās ar dienas laikā gūto zināšanu pārbaudi viktorīnā un jaunkareivja šķēršļu
joslu. 9 komandu konkurencē uzvaru izcīnīja komanda “Kalpaks un viņa draugi”.
Skrundas novada pašvaldības projekts ”Esi piederīgs un aktīvs!” īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros!
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