Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 24. februāra līdz 1. martam

24. februāris, pirmdiena
●

Līdz 28. februārim Skrundas jauniešu atklāsim “Pavasari podiņā”.

25. februāris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 11.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Izglītības
kvalitātes valsts dienesta organizēts seminārs par starpinstitucionālo sadarbību, kā
arī par atbalsta sniegšanu jauniešiem.

26. februāris, trešdiena
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 28. diskusiju cikls “Kas ir subprodukti un ko no tiem var
pagatavot?”, kā arī no plkst. 10.00 andelēsimies un mainīsimies andeles “Māmiņu
krāmiņi” ietvaros.
Plkst. 11.00 Nīkrāces Saieta namā notiks Kurzemes plānošanas reģiona un partneru
pārstāvju tikšanās par VSAC personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi
sabiedrībā.

●

Plkst. 13.15 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar dziesminieku,
komponistu un izlokšņu pētnieku Kārli Kazāku. Pasākums norisināsies Skrundas
kultūras nama Mazajā zālē.

27. februāris, ceturtdiena
●
●
●

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.
Skrundas novada bibliotēkas slēgtas.
Plkst. 17.00 Antuļu bibliotēka aicina uz tikšanos ar gastroentereologu Hosamu Abu
Meri. Tikšanās un lekcija “Mēs esam tie, ko mēs ēdam” notiks Jaunmuižas
pamatskolas zālē.
No plkst. 18.00 līdz 21.00 Rudbāržu Aktīvo meiteņu apvienībā nodarbība-meistarklase
"Daudzveidīgie kēksiņi".

29. februāris, sestdiena
●

●

Skrundas novada 8. atklāto ziemas sporta spēļu ietvaros plkst. 10.00 Skrundas
jauniešu centrā notiks sacensības šahā, savukārt plkst. 12.00 – dambretē.
Plkst. 12.00 Nīkrāces Atpūtas centrā radošā darbnīca “Katram sava šambalas
aproce”. Līdzi jāņem pērles savai aprocei. Sīkāka informācija pie Ingas Ezerietes pa
tālr. 22470402.

1. marts, svētdiena
●

No plkst. 10.00 līdz 17.00 Raņķu pasākumu zālē meistarklase “Kaķēnu aplikācijas piespraudes”. Dalību pieteikt līdz 25. februārim pa tālruni 29359243.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

●

●

Līdz 29. februārim Nīkrāces Atpūtas centrā skatāma Baibas Kvederes izstāde “Četri
gadalaiki”.
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.
No 3. līdz 29. februārim Raņķu bibliotēka aicina uz fotoizstādi “Latvijas ainavas Harija
Krūzes fotogrāfijās”.
Rudbāržu kultūras namā līdz pat martam skatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Skotija – latvieša acīm”.
No 1. februāra līdz 1. martam Antuļu bibliotēkā skatāma jaunmuižnieka Māra
Mihailova fotogrāfiju izstāde.
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

