Rudens Skrundas jauniešu centrā

Rudentiņis bagāts vīrs… Tas aizvadīts ne tikai ar bagātīgu dabas velšu ražu, bet arī ar
daudzveidīgiem notikumiem Skrundas jauniešu centrā. Septembris bija veselības
mēnesis, kura laikā bērnu un jauniešu uzmanība tika pievērsta veselīgam
dzīvesveidam. Ar jauniešu centrā esošā aprīkojuma – Wii konsoles – palīdzību, bērni un
jaunieši aktīvi dejoja ar devīzi “Dejo un esi vesels!” Mācījāmies arī pagatavot ko
veselīgu – šoreiz tapa augļu salāti. Lai izbaudītu kopābūšanu dabā, Skrundas jaunieši
28. septembrī devās pārgājienā uz Mučukalna karjeru, lai apdomātu – “Kas ir latvietis?”
Pārgājiena gaitā jaunieši veica dažādus komandu saliedējošus uzdevumus, apcerot
latvietības tēmu. Tapa domu karte, kas nu rotā mūsu jauniešu centru, dodot iespēju
ikvienam jauniešu centra apmeklētājam padomāt, kas viņaprāt ir latvietis.
Noslēgumā nodevāmies sportiskai aktivitātei – loka šaušanai, pieņemot izaicinājumu
nelielām loka šaušanas sacensībām. Par ikgadēju tradīciju, uzsākot jauno mācību
gadu, ir kļuvušas Skrundas jauniešu centra direktoru vēlēšanas. Šogad jaunieši lēma,
ka direktora kārtā tiks iecelti tie jaunieši, kuri ar saviem darbiem ir pierādījuši, ka ir šī
amata cienīgi. Šajā mācību gadā mūsu direktori ir Eva Beļska un Sintija Kampara.
Jauniešu centrā nu ir arī savs vārdu pavēlnieks, režisore, dīdžejs, reportieris, diktori, kā
arī jau no iepriekšējiem gadiem pārņemtie amati – deju meistars, rokdarbniece, kustību
un foto meistari, galvenais enerģētiķis, kārtības direktors un citi. Aktivitātes “Jaunietis
jaunietim” ietvaros izzinājām kā pašu spēkiem pagatavot matu fiksācijas līdzekļus, kā
arī Montas Lēvaldes vadībā visus pašgatavotos līdzekļus izmēģinājām, tikām pie
skaistām frizūrām, vērtējām kā izmantotie fiksācijas līdzekļi nodrošina frizūru noturību.

Neiztrūkstoša ir arī aktivitāte “Mācies gatavot”. Šajā reizē gatavojām Ķīnas saldskābo
mērci, kā arī jaunieši parūpējās, lai galda klājums būtu glīts un sezonai atbilstošs.
Bērnu radošajās pēcpusdienās tapušas dažādas mīļlietiņas, kā arī praktiskas un
noderīgas lietas ikdienas lietošanai (apgleznoti auduma maisiņi, mīkstas plīša auduma
čības, sapņu ķērāji, telpu dekori, atstarotāji u.tml.). Tie, kuriem radošās nodarbes nav
saistošas, bija iespēja dejot un sportot, izmantojot Wii konsoli, kā arī uzspēlēt pa kādai
galda spēlei, vai vienkārši patērzēt ar draugiem pie tējas tases. Nu arī bērniem ir
katram sava personalizētā krūzīte (senām krūzītēm tika dota otrā elpa, tās
apgleznojot). Pēc Latvijas veselības nedēļas, kad brīvprātīgie jaunieši viesojās PII
“Liepziediņš”, bērnudārza vecākās grupas bērni izteica vēlēšanos paciemoties jauniešu
centrā. Tā nu 1. oktobra rītā jauniešu centra telpas piepildīja mazu soļu dipoņa, jautras
čalas un smiekli. Labo darbu nedēļā jaunieši tika aicināti iesaistīties akcijā “Labs! Vēl
labāks!” Tikšanās reizē katrs izvirzīja savu mērķi ko paveikt šajā nedēļā, un visas
nedēļas garumā strādāja pie savas apņemšanās. Kādam savu mērķi izdevās sasniegt
konkrētajā nedēļā, bet kāds turpina darīt labos darbus visu cauru gadu, negaidot kādu
īpašu nedēļu vai dienu. Tādi ir Skrundas brīvprātīgie jaunieši, kuriem darba pilnas
rokas. 5. oktobrī brīvprātīgie jaunieši kopā ar klaunu Pankūciņu viesojās Alternatīvās
aprūpes dienas centrā, lai kopā ar centra klientiem rosītos, pasmaidītu, ietu rotaļās un
noskaidrotu, vai klauniņu pievilinājusi dienas centra klientu cepto pankūku smarža.
Oktobrī jaunieši strādā pie pašu iniciēta pasākuma organizēšanas – jauniešu
sadraudzības pasākuma “Nakts sporta spēles”, kas norisināsies 27. novembrī
Nīgrandes pagasta Kalnos sadarbībā ar jauniešu klubu D.E.M.O. Jaunieši arī izteikuši
gatavību doties uz Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru, lai aizvadītu kopīgu
starppaaudžu sadraudzības pasākumu. Arī telpās blakus Skrundas jauniešu centram
norit rosība – pateicoties SIA “Saldus ceļinieks” dāvinājumam, Skrundas jauniešu
centra atpūtas, trepju un koridora telpa iegūs skaistu izskatu. Telpas tiks izremontētas
un iekārtotas ar pievilcīgām mēbelēm. Ceram, ka Skrundas jauniešu centra dzimšanas
dienas svinībās 18. decembrī savus mīļdraugus un sadarbības partnerus varēsim
uzņemt skaistā vidē. Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste

