Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 18. līdz 24. janvārim
18. janvāris, pirmdiena
15.00 Kuldīgas ielā 4, pie Skrundas aptiekas. Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. LASĪT VAIRĀK
15.30 Skrundas jauniešu centrā – “Vizualizācijas kolāžas veidošana”. Saskati savus
sapņus un īsteno tos! Izvērtēsim pagājušā gadā paveikto un plānosim veicamos
darbus šajā gadā. Apzināsim savas vēlmes!
Skrundas bērnu bibliotēka slēgta no 18. līdz 22. janvārim.
19. janvāris, otrdiena
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Skrundas
novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalīsies
seminārā par Norvēģijas pieredzi darbā ar personu, kurām nepieciešama
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana (Rīgā).
10.00 Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone
piedalīsies projekta “PROTI un DARI!” programmu vadītāju apmācībās (Rīgā).
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
17.00 Skrundas Kultūras nama mazajā zālē Skrundas novada pašvaldība aicina
uzņēmējus uz tikšanos, lai izdiskutētu ar grants ceļu atjaunošanu saistītos
jautājumus. LASĪT VAIRĀK
Skrundas pilsētas bibliotēka 19. janvārī slēgta.
20. janvāris, trešdiena
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies LPS
domes sēdē (Rīgā).
Skrundas kultūras namā – 1991. gada barikāžu atceres diena:
plkst. 16.00 Skrundas jauniešu centrs aicina pulcēties jauniešus, lai aktīvi
piedalītos pasākumā;
plkst. 17.00 dokumentālā filma "Dainis Īvāns";
pēc filmas – atmiņu stāsti pie ugunskura kultūras nama pagalmā.
21. janvāris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā darbnīca bērniem. Šai reizē
gatavosim rotas un aksesuārus no ādas.
22. janvāris, piektdiena
14.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks barikāžu atceres 25. gadadienai
veltīts pasākums. Atmiņās par barikāžu trauksmaino laiku dalīsies M. Kviese. Laipni
aicināti piedalīties!
18.00 Skrundas jauniešu centrā – spēļu vakars. Pavadi laiku ar vienaudžiem, gūstot
pozitīvas emocijas!
23. janvāris, sestdiena
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11.00 Rudbāržu pamatskolas sporta laukumā ar sacensībām hokejā tiks atklātas
Skrundas novada 4. atklātās ziemas sporta spēles (pieteikumus sacensībām hokejā
līdz 22. janvāra plkst. 17.00 pieņem Didzis Pilskungs (t. 29520800)). LASĪT VAIRĀK
14.00 pie Skrundas kultūras nama notiks pasākums par godu Latvijas jaunākās
pilsētas Skrundas 20-gadei.
24. janvāris, svētdiena
Skrundas novada 4. atklātās ziemas sporta spēles:
11.00 Skrundas kultūras namā notiks sacensības dambretē (pieteikšanās līdz
23. janvārim elektroniski inita.kirshe@inbox.lv vai pa t. 29198606). LASĪT VAIRĀK
13.00 Gruntskalnu trasē pie Ventas kalna notiks sacensības distanču slēpošanā –
distances garums: sievietēm 3 km, vīriešiem 5 km (pieteikumus līdz 22. janvārim
pieņem Jānis Rutkis (t. 26686620). LASĪT VAIRĀK.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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