Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 16. līdz 22. februārim

16. februāris, pirmdiena
17.00 Skrundas kultūras namā atklās Liepājas tautas mākslas studijas "Liepava"
izstādi "Zili, zaļi brīnumi", kura būs apskatāma līdz 16. martam, savukārt kultūras
nama foajē līdz 28. februārim skatāma ceļojošā fotoizstāde “Esmu brīvs!”, kas veltīta
smēķēšanas profilaksei.
Kino lieliem un maziem Skrundas kultūras namā:
16.00 animācijas filma "Brīnumainā Oza zeme”, ieejas maksa 1,00 EUR. AFIŠA
18.00 Arvīda Krieva filma ”Freimis. Mārtiņš Freimanis”, ieejas maksa
2,00 EUR. AFIŠA
17. februāris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16.00 Skrundas kultūras namā būvniecības ieceres “110/20 kV
apakšstacijas Skrunda izbūve” prezentācija un publiskā apspriešana. LASĪT VAIRĀK.
17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā – radošo nodarbību vakara grupas
nodarbība.
18. februāris, trešdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā aktivitātes "Izzini profesiju” ietvaros gūsti zināšanas
par dažādām profesijām. Šajā reizē uz tikšanos aicināti Skrundas novada pašvaldības
attīstības nodaļas pārstāvji, lai izzinātu projektu speciālista, projektu vadītāja
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specialitāti, kā arī noskaidrosim attīstības nodaļas darba specifiku.
18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk
informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
19. februāris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes apvienotā komiteju sēde.
14.00 Skrundas jauniešu centrā radošā pēcpusdiena bērniem. Izgatavo sapņu ķērāju,
piespraudi, atslēgas piekariņu vai atstarotāju. Ja tev ir ideja un vēlme iemācīt arī
pārējiem ko radošu un jaunu, nāc padalies savās prasmēs un zināšanās.
Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
13.00 radošās nodarbības Daces Saulgriezes vadībā.
17.30 pērļošanas nodarbības Emīlijas Seklītes vadībā.
Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
Nīkrāces Atpūtas centrā, sākot ar 19. februāri, ceturtdienās un piektdienās no
plkst. 15.00–17.00 notiks treniņi novusā. Treniņi ir bez maksas. Trenere Biruta
Leikarte.
20. februāris, piektdiena
Alternatīvās aprūpes dienas centrā no plkst. 17.30-18.30 notiks pašpalīdzības grupu
tikšanās:
2. stāva zālē – anonīmo alkoholiķu (AA) tikšanās (26189449 Viktors);
1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva
cilvēka pārmērīga alkohola lietošana) tikšanās (29657347 Rita).
LASĪT VAIRĀK.
21. februāris, sestdiena
Alternatīvās aprūpes dienas centrā varēs veikt redzes pārbaudi ar 50% atlaidi, ja
iegādājas brilles (Innovate Optics), un pasūtīt brilles ar 30% atlaidi (OptikArt).
Pieteikšanās pa tālr. 29555933 (Sarmīte). LASĪT VAIRĀK
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles:
11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks sacensības telpu strītbolā (3:3).
13.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks sacensības jauktajām komandām
volejbolā (4 vīrieši + 2 sievietes).LASĪT VAIRĀK.
22. februāris, svētdiena
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles:
11.00 Skrundas kultūras namā notiks sacensības kāršu spēlē "Zolīte" komandām
(4 spēlētāji neatkarīgi no dzimuma).
13.00 Skrundā, Gruntskalnu trasē pie Ventas kalna, notiks sacensības distanču
slēpošanā (distances garums: sievietēm 3 km, vīriešiem 5 km). LASĪT VAIRĀK.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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