Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 10. līdz 16. martam
10. marts, pirmdiena
No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu
fotogrāfiju izstāde "Jā", bet Raņķu bibliotēkā līdz marta beigām skatāma paštaisīto
ziedu izstāde.
14.00 Daina Ābele vada APU supervīzīju O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā.
17.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks Skrundas novada domes deputātu un
pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā notiks ”Sieviešu klubiņa” nodarbība.
Gatavosim pēcsvētku cienastu – cepumus.
11. marts, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ināra Muceniece
piedalīsies LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē, Mazā pils ielā 1, Rīgā.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
13.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga piedalīsies LPS
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē, Mazā pils ielā 1, Rīgā.
17.00 Rudbāržu kultūras namā notiks Skrundas novada domes deputātu un
pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
12. marts, trešdiena
15.00 Nīkrāces saieta namā ”Gardēžu klubiņš” aicina uz augļu un sulu dienu.
Gatavosim augļu salātus un runāsim par bērzu un kļavu sulām.
15.30 Skrundas jauniešu centrā – sarunu klubs "Jaunietis jaunietim!", izaicinājumu
pēcpusdiena.
17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē notiks Skrundas novada domes deputātu un
pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
13. marts, ceturtdiena
9.00 Rudbāržu kultūras namā notiks grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs
Inga Pumpuriņa un Daina Ābele.
11.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga piedalīsies LPS
domes sēdē, Rīgas pilsētas domes ēkā, Rātslaukumā 1, Rīgā.
17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības
speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
14. marts, piektdiena
12.00 pie Skrundas kultūras nama notiks Latvijas Samariešu apvienības projekta
"Samariešu atbalsts mājās" atklāšana un projekta ietvaros uzbūvēto un speciāli
aprīkoto automašīnu prezentācija.
14.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks attīstošās nodarbības pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Nodarbības vadīs
Liene Benefelde. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr. 63321311 vai
29715816.
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15.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks veselīga uztura kluba
nodarbība. Nodarbību vadīs Evita Cēre.
15. marts, sestdiena
20.00 visi sportisti tiek aicināti uz Skrundas novada 2. atklāto Ziemas spēļu
sacensību apbalvošanu Skrundas kultūras namā. Pēc apbalvošanas plkst. 22.00
sāksies sportistu balle ”Kas kustīgs, tas lustīgs!” Galdiņus var rezervēt, zvanot pa
tālruni: 29570360 vai rakstot uz www.draugiem.lv Aivitai Emerbergai. Sportistiem
balle bez maksas, pārējiem EUR 2,-.
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