Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 22. līdz 28. februārim

22. februāris, pirmdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā – radošā darbnīca jauniešiem “Skrundai 20!”.
Pagatavo savu skaistumpiederumu un rotājies Skrundas 20-gadei par godu!
17.30 Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā (I stāva virtuvē) – Skrundas Dāmu
klubiņa nodarbība. Gatavosim saldo pārsteigumu vīriešu dienai.
23. februāris, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks
EnergoKomandu jeb enerģijas taupīšanas sacensību organizatoru SIA “Ekodoma”
seminārs projekta save@work ietvaros. LASĪT VAIRĀK
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem.
17.00 pie Skrundas kultūras nama Skrundas jubilejas gada noskaņās visi tiek aicināti
ierasties tradicionālajās maskās, lai kopā ar Rudbāržu folkloras kopu “Kamenīte” un
Raņķu folkloras kopu sagaidīt Meteni. Kopā dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās,
sagaidīsim Meteni ar dāvanām, kā arī cepsim un ēdīsim pankūkas! LASĪT VAIRĀK
24. februāris, trešdiena
Raņķu pasākumu zālē notiks pasākums "Mans vaļasprieks" – iepazīstini citus ar savu
vaļasprieku! Sīkāka informācija pie Aijas Zemes (tālr. 63354329, 26568403).
15.30 Skrundas jauniešu centrā – radošā darbnīca jauniešiem “Skrundai 20!”.
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Pagatavo savu skaistumpiederumu un rotājies Skrundas 20-gadei par godu!
25. februāris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde.
14.00 Skrundas jauniešu centra jaunieši piedalīsies sadraudzības pasākumā Nīkrāces
pamatskolā. Izbraucam no Skrundas jauniešu centra, Amatnieku ielas 1 plkst. 16.00.
Ja vēlies piebiedroties, zvani un piesakies! (tālr. 29852292).
26. februāris, piektdiena
13.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks filmu pēcpusdiena – bērniem un
jauniešiem tiks rādītas jaunākās sērijas no filmiņas "Nu, pagaidi tikai!''. Laipni
aicināti!
13.30 Jaunmuižas pamatskolas zālē – tikšanās ar žurnāla "Ilustrētā Junioriem" radošo
komandu.
18.00 Raņķu pasākumu zālē – galda tenisa sacensības sporta aktivitāšu mēneša
ietvaros.
27. februāris, sestdiena
11.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada 4. atklāto ziemas sporta spēļu
ietvaros – kāršu spēlē "Zolīte" komandām (4 spēlētāji neatkarīgi no dzimuma.
Pieteikumus līdz 26. februārim pieņem Jānis Rutkis (tālr. 26686620)), NOLIKUMS.
28. februāris, svētdiena
11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Skrundas novada 4. atklāto ziemas sporta
spēļu ietvaros – sacensības galda tenisā. Pieteikumus līdz 26. februārim pieņem Jānis
Rutkis (tālr. 26686620).
No 28. februāra līdz 8. martam bijusī Skrundas militārā pilsētiņa Raņķu pagastā būs
apmeklētājiem slēgta, jo teritorijā notiks filmēšana.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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