Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 9. līdz 15. februārim

9. februāris, pirmdiena
No 9. līdz 13. februārim Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā darbosies Amoriņa pasts,
kurā visi, kas vēlēsies, varēs nosūtīt saviem draugiem mīļas vēstulītes.
10. februāris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 13.30 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka
aicina visus interesentus uz Ineses Ziņģītes vadītajām veselības un optimisma
mācībām "Sarunas par veselīgu dzīvošanu". Vēlams ierasties ērtā apģērbā un īsajās
zeķītēs. Līdzi jāņem paklājs un dvielis.
17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā – radošo nodarbību vakara grupas
nodarbība.
11. februāris, trešdiena
Ēnu diena Skrundas novada pašvaldībā. LASĪT VAIRĀK.
15.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība "Kopā ar mammu". Gatavosimies
Valentīndienas svētkiem – ko mēs varētu gardu likt galdā un kā apsveikt savus
tuvākos? Sīkāka informācija par to, kas jāņem līdzi, saieta namā pie Ingas.
18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk
informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
12. februāris, ceturtdiena
●

●
●

●

●
●

●

9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma aptieka.
No plkst. 10.00 līdz 17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 4 – Mobilās diagnostikas buss
(rentgens, okulists, mamogrāfija, elektrokardiogrāfija, asins, urīna izmeklējumi).
Pieraksts aptiekā vai pa tālruni 27020119. LASĪT VAIRĀK.
10.00 Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte un
sabiedrisko attiecību speciālists Didzis Strazdiņš piedalās programmas “Zināšanu
eņģeļi” apmācībās (Kuldīgā).
15.00 Raņķu bibliotēkas telpās mācīsimies gatavot apsveikuma kartiņas 3D tehnikā.
Līdzi jāņem pincete un šķēres. Dalības maksa: 1.00 EUR. Sīkāka informācija pie Aijas
Zemes.
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. 13. februāris, piektdiena
No plkst. 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks literārā pēcpusdiena
"A. Saksei 110”. Lasīsim A. Sakses “Pasakas par ziediem”. Pēc tam bērni savu mīļāko
pasaku attēlos zīmējumos. Noslēgumā visi tiks pacienāti ar gardumiem. Mīļi aicināti
piedalīties!
Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
No plkst. 9.00 pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni
lūdzam darba dienās pieteikties pa tālruni 63321311.
No plkst. 17.30-18.30 notiks pašpalīdzības grupu tikšanās:
2. stāva zālē – anonīmo alkoholiķu (AA) tikšanās (26189449 Viktors); 1. stāva zālē – AlAnon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga
alkohola lietošana) tikšanās (29657347 Rita).
LASĪT VAIRĀK. 14. februāris, sestdiena
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles: plkst. 11.00 Skrundas kultūras
namā notiks individuālās sacensības šahā. Pieteikties līdz 13. februārim
(inita.kirshe@inbox.lv vai pa t. 29198606). LASĪT VAIRĀK.
19.00 Skrundas kultūras namā jauniešu deju kolektīva "Tikai tā" draugu koncerts.
AFIŠU SKATĪT ŠEIT.
20.00 Rudbāržu kultūras namā muzikāla dzejas kompozīcija "Mīlestība divreiz
neatnāk...", bet plkst. 21.30 – balle kopā ar muzikantiem no Kuldīgas. Biļetes
iepriekšpārdošanā – EUR 2,00, pasākuma dienā – EUR 3.00.
15. februāris, svētdiena
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles:
11.00 Skrundas profesionālās vsk. sporta zālē notiks sacensības florbolā (5+1).
11.00 Skrundas kultūras namā notiks individuālās sacensības
dambretē. Pieteikties līdz 13. februārim (inita.kirshe@inbox.lv vai pa t. 29198606).
LASĪT VAIRĀK.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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