Skrundas jauniešu centra telpu atklāšanas
pasākums

Pēdējo divu mēnešu laikā Amatnieku ielas 1 nama otrajā stāvā norisinājās liela rosība –
Skrundas jaunieši veica darbus, lai atvēlētās Skrundas jauniešu centra telpas iegūtu ne
tikai skaistu izskatu, bet arī, lai tajās ikviens justos mājīgi un piederīgi. Tika krāsoti gan
griesti, gan sienas, kā arī tapa vairāki sienu gleznojumi. Lai šī iecere tiktu īstenota,
atbalstu sniedza gan Skrundas novada pašvaldība, gan Skrundas novada pašvaldības
aģentūra ”Sociālais dienests” (nodrošinot ar nepieciešamajiem materiāliem), kā arī
virkne privātpersonu (dāvinājumā tika saņemts gan novusa galds, gan galda spēles,
gan trauki, gan materiāli nodarbībām). Vēloties parādīt savu veikumu plašākai publikai,
18. decembra pēcpusdienā ikviens interesents tika aicināts paviesoties izremontētajās
centra telpās. Jaunieši paši gatavoja pasākuma programmu un svētku runu. Tika pat
izveidots muzikālais priekšnesums, filmiņa, kuras autore ir Regīna Vimba, kā arī tapa
dzejolis par jauniešu centru, kura autore ir Lelde Sileniece. Mums jauniešu centrs kā
otrās mājas, Kā burkāni cukurā, kā bulciņas vēderā. Končas un pufi mums krutākie,
Trakās trepes visforšākās. Draugi, jautrība, siltums un prieks, Kopā būšana labākā. Es
un Tu! Kopā mēs draugi uz mūžu labākie, Baibas smaids kā saulītes vaigs Gaida mūs
vienmēr kā maigākais glāsts. Viesi bija sanākuši kuplā skaitā. Skrundas jauniešu centrs
saņēma daudz laba vēlējumu (kuri tika dokumentēti un izvietoti uz īpašās laba
vēlējumu sienas), kā arī ļoti noderīgas dāvanas turpmākās darbības nodrošināšanai.
Jaunieši ar milzu prieku un ovācijām novērtēja Skrundas novada pašvaldības izglītības

nodaļas dāvanu – sēžammaisus, kuri piešķir telpai mājīgumu un ir ļoti ērti. Priecīgs
pārsteigums bija jauniešu centra lielisko draugu Z. Eglītes, K. Vērdiņas un K. Dzeņa
sagatavotās dāvanas – pašu šūtās čības un sēžamspilveni, kuri tapuši īpaši Skrundas
jauniešu centram. Vakara gaitā jaunieši lēma, ka katrs savas čības personalizēs,
uzšujot atpazīšanas zīmes, jo ikviena lieta, kas nonāk jauniešu centrā, top īpaša. Pat
jauniegūtais pulkstenis tika padarīts īpašs – tematiski apgleznots, pieskaņojot mūsu
telpām (par to milzīgs paldies jāsaka Montai Lēvaldei, kuru jaunieši izvirzījuši par
jauniešu centra māksliniecisko direktori – viņas vadībā tapis arī viens no sienas
gleznojumiem). Kā saka paši jaunieši: „Lai mūsu sapnis par savām telpām piepildītos,
bija jāpieliek nedaudz pūļu, bet rezultāts ir iepriecinošs”. Teksts – Baiba Eversone,
Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto – Sandris Kuzmickis

