Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 17. līdz 23. februārim

17. februāris, pirmdiena
●

Līdz 21. februārim Skrundas jauniešu centrā dosimies “Domā zaļi – šķiro!”.

18. februāris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

19. februāris, trešdiena
●

●
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 27. diskusiju cikls, meistarklase “Skābpiena produktu
daudzveidība”.
Plkst. 14.30 Cepamdiena Skrundas Bērnu bibliotēkā.
Plkst. 15.00 Raņķu bibliotēkā “Lasītāju kluba” tikšanās. Tēma: Mīļākās bērnības
grāmatas.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā “Papīra darbnīca”.

20. februāris, ceturtdiena

●

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Plkst. 17.00 Skrundas vidusskola aicina vecākus uz kopsapulci. Sapulcē tiks pārrunāta
jaunā kompetenču saturā balstītā mācību satura ieviešana. Plkst. 18.00 pārrunu
lekcija “Iespēju laiks” un individuālas tikšanās ar pedagogiem.

22. februāris, sestdiena
●

●

●

Skrundas novada 8. atklāto ziemas sporta spēļu ietvaros Skrundas kultūras namā
plkst. 10.00 sacensības dartā un kāršu spēlē “Zolīte”.
Plkst. 20.00 Raņķu pasākumu zālē atpūtas vakars “Nāc un pieradini pavasari”.
Koncertā uzstāsies "Latgales dāmu pops", savukārt ballē spēlēs muzikants no
Pāvilostas. Būs dažādi pārsteigumi, atrakcijas. Balle pie klātiem galdiem. Maksa: 8,00
EUR (pieteikties un samaksāt var līdz 18. februārim, tālrunis 29359243).
Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies Igaunijas valsts svētku pasākumā
Peltsamā, Igaunijā.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

●

●

Līdz 29. februārim Nīkrāces Atpūtas centrā skatāma Baibas Kvederes izstāde “Četri
gadalaiki”.
No 1. līdz 29. februārim Nīkrāces bibliotēkā Ingas Krieviņas suvenīru kolekcijas
izstāde “Tupelītes”.
No 1. februāra līdz 7. martam norisināsies Skrundas novada 8. atklātās ziemas sporta
spēles.
No 3. līdz 29. februārim Raņķu bibliotēka aicina uz fotoizstādi “Latvijas ainavas Harija
Krūzes fotogrāfijās”.
Rudbāržu kultūras namā līdz pat martam skatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Skotija – latvieša acīm”.
No 1. februāra līdz 1. martam Antuļu bibliotēkā skatāma jaunmuižnieka Māra
Mihailova fotogrāfiju izstāde.
Katru trešdienu plkst. 18.15 un piektdienās plkst. 17.00 nāc un uzlabo savu fizisko
sagatavotību, gūsti priekšstatu par kaujas mākslu un starptautisku sporta cīņu
Madara Baloža vadībā. Tiekamies Skrundas jauniešu centrā, lai vairāk uzzinātu par
Grappling un brazīļu Jiu-Jitsu!

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts,
un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un
informatīvajā izdevumā.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

