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

16. marts, pirmdiena
No 16.-20. martam plkst. 11.00 Nīkrāces saieta namā radošās darbnīcas skolēnu
pavasara brīvlaikā.
15.30 Skrundas jauniešu centrā – aktivitātes “Izzini profesiju” ietvaros tikšanās ar
Skrundas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Daci Grāveli. Iztaujāsim
ne tikai par mūsu viešņas darba pienākumiem, bet noskaidrosim arī kādām īpašībām
un zināšanām, prasmēm jāpiemīt labam vadītājam.
17. marts, otrdiena
No plkst. 10.00 Skrundas jauniešu centrā mīļi gaidīti bērni. Darbosimies radoši –
gleznosim pavasari. Kā arī ikviens ir aicināts pielikt savu roku telpu dekorēšanā,
gatavojoties siltam un krāšņam pavasarim.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem. Tiks nodrošināts transports no “Smilgām”,
pieteikšanās pa tālr. 25708808.
17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā – radošo nodarbību vakara grupas
nodarbība.
18.00 Sieksātes bibliotēkā tiks demonstrēta Arvīda Krieva
dokumentālā filma “Freimis. Mārtiņš Freimanis”. Ieejas maksa: 2 EUR.
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18. marts, trešdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā – sarunu klubs "Jaunietis jaunietim". Tēma "Līdzdalība
un līdzatbildība" (konsultācija-diskusija par Jauniešu domes izveidi).
17.00 Rudbāržu kultūras namā Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk
informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
19. marts, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes apvienotā komiteju sēde.
No plkst. 10.00 Skrundas jauniešu centrā radoši rosīgā darbnīca bērniem “Pērles,
rindā stāties!”. Sveicot sauli un pavasari, cepsim pankūkas. Ņem līdzi ievārījumu!
15.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas novada pašvaldība aicina
mājražotājus, amatniekus un citus interesentus uz tikšanos ar Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvjiem. LASĪT VAIRĀK.
17.00 Jaunmuižas pamatskolā Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
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. 20. marts, piektdiena
10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks informatīvs seminārs
lauksaimniekiem. LASĪT VAIRĀK.
16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks galda spēļu turnīrs. Varēs sacensties
novusā, dambretē, riču-raču, Aliasā, cirkā u.c. galda spēlēs. Noslēgumā visi tiks
apbalvoti. Visi laipni gaidīti!
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.
No plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā filmu vakars. Dreskods: ērts mājas tērps.
Līdzi ņem uzkodas savām vajadzībām.
20.00 Skrundas kultūras namā Skrundas dzimtsarakstu nodaļa aicina uz Ģimeņu
vakaru “Ar mīlestības pinekļiem”. LASĪT VAIRĀK. AFIŠA.
21. marts, sestdiena
12.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība kopā ar Daci Saulgriezi. Šūsim mājas gariņus,
līdzi jāņem maisa audums, materiāls leļļu pildīšanai, dekoriņi, brūnās zeķubikses,
stiprs diegs, adata, šķēres, mērlente.
18.00 Skrundas kultūras namā koru un pūtēju orķestra koncerts "Ieskandini
pavasari". Koncertā piedalīsies Skrundas kultūras nama sieviešu koris "Sonante",
Jūrmalas Kultūras centra vīru koris "Burinieks" un Kazdangas pūtēju orķestris.
19.00 Rudbāržu sporta zālē dramatisko pulciņu karnevāls–šovs "Sieviete, mīlestība,
pavasaris" – visi mīļi aicināti piedalīties! Pasākumā piedalīsies dramatiskie pulciņi no
Skrundas un apkārtējiem novadiem. Par deju ritmiem parūpēsies Māris no Baldones.
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Galdiņi mūsu – groziņi Jūsu. Galdiņus pieteikt pa tālr. 28651944 (Inese), 28700726
(Mirdza).
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808

