Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 27. janvāra līdz 2. februārim

27. janvāris, pirmdiena
●

Līdz 31. janvārim Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas “Draudzības
rokassprādzes”.

28. janvāris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

29. janvāris, trešdiena
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 24. diskusiju cikls “Sāls un citu garšvielu pielietojums
ikdienas uzturā” un radošā darbnīca “Atslēgu sargi”.
Plkst. 10.00 Karoga dienas atklāšana Skrundas ev.lut. baznīcā. No plkst. 11.00 līdz
14.00 skolēnu un jaunsargu izaicinājumu spēle “Jaunie Skrundas sargi”, norises vieta
Skrundas estrāde. Plkst. 14.45 Karogu gājiens no Ventas kalna (no lielā karoga) līdz
O. Kalpaka piemiņas vietai. Plkst. 15.00 piemiņas brīdis un “Jauno Skrundas sargu”
apbalvošana.

30. janvāris, ceturtdiena
●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.
Plkst. 18.00 Rudbāržu Aktīvo meiteņu apvienībā nodarbība-meistarklase “Saldie
ēdieni un tortes”.

1. februāris, sestdiena
●

Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības telpu strītbolā 3:3.
Komandu pieteikt pie Aivitas Staņevičas pa tālr. 29570360 vai e-pastu:
aivita5@inbox.lv.

2. februāris, svētdiena
●

Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības galda tenisā. Dalību pieteikt
pie Aivitas Staņevičas pa tālr. 29570360 vai e-pastu: aivita5@inbox.lv, vai Uģa
Jansona pa tālr. 26443351.

Citas ziņas:
●
●

●

●

●

Līdz 31. janvārim Raņķu bibliotēkā skatāma Brigitas Dumfas rokdarbu izstāde.
No 1. līdz 29. februārim Nīkrāces bibliotēkā Ingas Krieviņas suvenīru kolekcijas
izstāde “Tupelītes”.
No 1. februāra līdz 7. martam norisināsies Skrundas novada 8. atklātās ziemas sporta
spēles.
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

