Jaunieši rosās

Skrundas pilsētas svētki aizvadīti rosīgi arī jauniešu vidū. Liels bija Skrundas jauniešu
centra komandas gandarījums, saņemot Jāņtārpiņu karnevāla čempionu titulu.
Pilsētas svētku ietvaros Skrundas jaunieši Zinīšu pilsētiņas apmeklētājiem piedāvāja
iepazīt Skrundu, kopīgi uzspēlējot lielformāta spēli. Bērni un jaunieši mācījās arī kopīgu
uzvaras deju. Lai iepriecinātu mazākos pilsētas svētku apmeklētājus, Skrundas novada
izglītības iestādes aizrautīgi gatavojās, šūdinot skaistas mīļlietiņas, kuras mazākie
svētku viesi varēja saņemt kā dāvaniņas Laimes akā. Bērni apņēmības pilni ”cīnījās”,
lai iegūtu savā īpašumā Skrundas bērnu un jauniešu radītās rotaļlietas. Pēc labi
padarīta darba Skrundas jauniešu centrā tika rīkota pankūku ballīte, kuras laikā
pārliecinājāmies, ka esam drošībā – dūmu detektori darbojas pat pankūkas
piedegšanas gadījumā. Jauniešu centrā (JC) ikviens aktīvais jaunietis uzņemas savus
pienākumus, kurus pilda ar lielu atbildību – mums ir sporta, mākslas, kārtības direktors,
uzkodu un tehnoloģiju meistari, uzmundrinātāji, aktivizatori un iniciatori. Darba gaitā
jaunieši saprata, ka, ieņemot jauniešu centra direktora amatu, līdzi nāk gana liels
pienākumu slogs, tādēļ jaunieši lēma, ka līdzšinējai JC direktorei Regīnai Vimbai
nepieciešams palīgs. Vēlēšanu rezultātā par otru JC direktoru tika ievēlēta Monta
Lēvalde. Sveicam! Katrs brīvprātīgais jaunietis par padarītajiem darbiem veic ierakstu
savā brīvprātīgā darba uzskaites žurnālā. Vai Tev tāds jau ir? Vēl nav, bet gribi veikt
brīvprātīgo darbu, gūstot jaunas prasmes un iemaņas, kā arī gandarījumu par
paveikto? Tad nāc uz Skrundas jauniešu centru un kļūsti par aktīvu brīvprātīgo! Visi
jaunieši 19. maijā aicināti piedalīties Velo dienā. Startējam plkst. 15.30 no Skrundas

jauniešu centra pagalma Amatnieku ielā 1. Līdzi ņemam uzkodas kopējai atpūtas
pauzei. Tērpjamies atbilstoši laika apstākļiem. 21. maijā plkst. 15.30 Skrundas jauniešu
centrā pasākums ”Citu tautu virtuve”. 26. maijā plkst. 15.30 pasākums ”Manas
bērnības mirkļi” (līdzi jāņem sava bērnības dienu fotogrāfija, kurā esi redzams Tu pats).
30. maijā jaunieši aicināti piedalīties netradicionālajās sporta spēlēs ”Bez dūmiem”,
atzīmējot Pasaules veselības organizācijas Pasaules dienu bez tabakas (pasākuma
ietvaros notiks akcija ”Maini cigareti pret burkānu”). Piesaki savu komandu 5 cilvēku
sastāvā! Vakarā visi mīļi gaidīti demonstrēt savus talantus ”Talantu parādē”. Vairāk
informācijas par pasākumu sekos tuvākajā laikā. Teksts un foto: Baiba Eversone,
jaunatnes lietu speciāliste

