Kur Skrundas novada jaunieši iesaistījušies un
piedalījušies martā

Marta otrajā pusē Skrundas novada jaunieši apmeklēja semināru ”Iesaisties un
nepadodies”, piedalījās jauniešu kluba D.E.M.O. 10 gadu jubilejas pasākumā, kā arī
tikās ar pašvaldības darbiniekiem, lai apspriestu ideju par skeitparka ierīkošanu
Skrundā. Seminārs ”Iesaistīties un nepadoties” 18. martā Skrundas novada
aktīvākie jaunieši Skrundas kultūras namā apmeklēja lektores, Rīgas Skolēnu domes
konsultantes Baibas Vārnas un nodibinājuma ”Rīgas Skolēnu domes atbalsta fonds”
priekšsēdētājas Madaras Šmites vadīto semināru ”Iesaistīties un nepadoties!”
Semināra galvenais mērķis – gūt iedvesmu rīkoties, nebaidoties pat no utopiskām
idejām – ja nu izdodas! Semināra ievaddaļā jaunieši noskaidroja, vai darbs skolēnu
pašpārvaldē ir darbs vai atpūta. Jauniešuprāt, skolēnu pašpārvalde ir kompānija, kura
palīdz padarīt skolas dzīvi interesantāku. Bet būtiskākais jautājums – kā iesaistīt
skolasbiedrus? Lektores darba procesā atgādināja, ka skolēnu pašpārvaldes funkcijas
nav tikai organizēt pasākumus, bet galvenokārt caur aktīvu darbību gūt jaunas
prasmes un zināšanas. Atgādinājums – ja gribi ko mainīt savā skolā, iesaisties
pašpārvaldes darbībā! Esi gatavs piedāvāt savas idejas, aktīvi tās īstenot, būt atbildīgs
par uzsākto. Iespējams, ka tieši skolas avīze ir viena no aktivitātēm ko vēlies ieviest
savā skolā? Pasākuma laikā vairāki jaunieši saskatīja nepieciešamību savas skolas
skolēnu pašpārvaldes darbību "izcelt saulītē". Komandas darbs skolēnu pašpārvaldes
darbībā ir viens no būtiskākajiem elementiem. Darbs komandā ir kā sarežģīta

mehānisma darbība. Lai panāktu veiksmīgu sadarbību komandā, ir jāpieliek gana
daudz pūļu, bet iespējams, ka Tavas skolas pašpārvaldes kolektīvam komandas garu
palīdzēs stiprināt kopīgs piedzīvojums brīvā dabā? Esi atvērts un aktīvs! Lai izdodas
ieceru īstenošana! Izmantosim jauniegūtās zināšanas un iedvesmas devu un
rīkosimies! Ja Tevi interesē semināra materiāli, sazinies ar Skrundas novada
pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (elektroniski
baiba.eversone@skruda.lv vai telefoniski, zvanot pa tālruni 29852292). Teksts: Baiba
Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto: Baiba Vārna
D.E.M.O. 10 gadu jubileja 20.–21. martā Skrundas jaunieši piedalījās jauniešu kluba
D.E.M.O. 10 gadu jubilejas pasākumā. Piedaloties iekštelpu sporta spēlēs, skrundenieki
ieguva piekto vietu, bet par to nesaskuma, jo galvenā nav uzvara – galvenais ir
izklaidēties. Jaunieši uz brīdi arī pārtapa par supervaroņiem, sejas krāsojot
visdažādākajās krāsās, kā arī pārbaudīja savu izveicību olu mešanā. Maza piebilde – šīs
olas bija nevārītas, svaigas. Jauniešiem visvairāk iepatikās dalīšanās divās lielās
grupās, lai veidotu savu priekšnesumu, ar kuru uzstāties jauniešu kluba D.E.M.O.
jubilejas koncertā. Pirmā komanda uzstājās ar deju Sid shuffle, bet otra komanda
dziedāja dziesmu ”Krāsaini sapņi” – dziesmas laikā zēni pārtapa par karsējmeitenēm.
Sintija Kampara no Skrundas parādīja savu talantu, spēlējot klavieres. Protams,
neizpalika arī balle, kurā meitenes tika kārtīgi izdancinātas. Jaunieši guva pozitīvas
emocijas, kā arī iemācījās jaunas iepazīšanās spēles. Teksts un foto: Regīna Vimba,
Sindija Andžela Andže Jaunieši tiekas ar pašvaldības darbiniekiem, lai
izklāstītu savu projekta ideju 24. marta pēcpusdienā Skrundas novada pašvaldības
telpās būvvaldes vadītājs K. Dzenis, attīstības nodaļas vadītāja Z. Eglīte, projektu
speciāliste K. Vērdiņa un jaunatnes lietu speciāliste B. Eversone tikās ar jauniešiem,
kuri vērsās pie pašvaldības speciālistiem ar savu ideju – Skrundā ierīkot skeitparku.
Jaunieši bija sagatavojuši prezentāciju, kuras laikā izklāstīja savas idejas par to, kā
skeitparkam būtu jāizskatās, kā arī pauda gatavību iesaistīties skeitparka tapšanā.
Tikšanās laikā tika pārrunāti nosacījumi, kādi jāņem vērā skeitparka ierīkošanā, kā arī
tika skarts būtiskākais jautājums – finansējuma piesaiste. Jauniešiem tika doti
uzdevumi turpmākai darbībai, kā arī ierosmei sniegta informācija par to, kur iesniegt
savu projekta ideju, lai gūtu finansiālu atbalstu. Abas puses pieturējās pie atziņas, ka
nevajag baidīties arī no grandiozām idejām, jo – ja nu izdodas! Teksts: Baiba
Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto:
http://www.ntz.lv/

