Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 20. līdz 26. janvārim

20. janvāris, pirmdiena
●

Līdz 24. janvārim Skrundas jauniešu centrā “Magnētu maģija”.

21. janvāris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

22. janvāris, trešdiena
●

●

●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Urban sketching” un 23. diskusiju cikls “Saldēto produktu
uzturvērtība un izmantošana”.
Plkst. 14.30 Skrundas Bērnu bibliotēkā “Cepamdiena”. Cepēji aicināti jau no plkst.
14.00.
Skrundas Bērnu bibliotēkā grāmatu izsniegšana PII “Liepziediņš” audzēkņiem.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notiks Kuldīgā.

23. janvāris, ceturtdiena

●
●

●

●

Šodien tiek atzīmēta Skrundas pilsētas dzimšanas diena.
Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Darbinieki dodas uz semināru Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā.
Kuldīgā norisinās CSDD rīkotā konkursa “Gribu būt mobils” Liepājas reģiona pusfināls,
kurā piedalīsies divas Skrundas vidusskolas komandas.

24. janvāris, piektdiena
●

●

Plkst. 17.00 Nīkrāces Atpūtas centrā filma tikšanās ar dzejnieku, mūziķi, kantri
mūzikas radio Latvijā dibinātāju Mārtiņu Bergmani.
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde,
Skrundas Jauniešu centra vadītāja Baiba Eversone un jaunatnes darbiniece Eva
Behmane piedalīsies Zemessardzes atbalstītāju godināšanas ceremonijā, kas
norisināsies Rīgā, Aizsardzības ministrijas Lielajā zālē.

25. janvāris, sestdiena
●

Plkst. 10.00 Nīkrāces Atpūtas centrā sacensības novusā. NOLIKUMS.

26. janvāris, svētdiena
●

●

Plkst. 16.00 Rudbāržu kultūras namā fotoizstādes “Skotija – latvieša acīm” atklāšana
un tikšanās ar tās autoru Vladislavu Kundziņu.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā Maksima Trivaškeviča stand-up komēdija
“Latviešu komiķis”. Ieeja 2,50 EUR.

Citas ziņas:
●
●

●

Līdz 31. janvārim Raņķu bibliotēkā skatāma Brigitas Dumfas rokdarbu izstāde.
Rudbāržu kultūras namā līdz pat martam skatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Skotija – latvieša acīm”.
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

