Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 25. līdz 31. janvārim

25. janvāris, pirmdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena jauniešiem: izgatavosim
aksesuārus no ādas.
17.30 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks Skrundas Dāmu klubiņa
tikšanās. Tēma – sveču un foto rāmīšu dekupāža.
26. janvāris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
11.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Aizsardzības
ministrijas pārstāvju un Skrundas novada pašvaldības speciālistu tikšanās, lai runātu
par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine” izmantošanas iespējām.
14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem: izgatavosim
aksesuārus no ādas.
27. janvāris, trešdiena
No plkst. 10.00 Kuldīgas ielā 2, pie Skrundas VSAC, programmas Mobilais
veselības aprūpes centrs ietvaros bērnus un viņu vecākus BEZ MAKSAS konsultēs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas acu ārsts un bērnu neirologs. Pieteikšanās pa
tālruni 63321311 vai personiski Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā.
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē (Kuldīgā). LASĪT VAIRĀK
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10.00 Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone
piedalīsies projekta “PROTI un DARI!” programmu vadītāju apmācībās (Rīgā).
28. janvāris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde.
14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem: izgatavosim
aksesuārus no ādas.
29. janvāris, piektdiena
Skrundā notiks Karoga dienas pasākumi, pieminot vienu no Brīvības cīņu
nozīmīgākajām kaujām 1919. gadā – Skrundas kauju:
10.00–12.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama – orientēšanās sacensības ”Jaunie
Skrundas sargi”;
12.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama – karavīru zupas baudīšana;
15.00 pie Skrundas kaujas piemiņas akmens – atceres pasākums, piemiņas brīdis;
16.00 Skrundas kultūras namā –sacensību uzvarētāju apbalvošana, koncertu
sniedz Zemessardzes 52. bataljona vokālais ansamblis “JUNDA”;
Visu dienu baznīcas laukumā varēs vērot militāro sakaru tehnikas, armijas ieroču,
munīcijas un formastērpu izstādi.
20.00 Nīkrāces atpūtas centrā ar Neretieša komēdiju "Kam tiks Pičs" viesosies
Snēpeles amatierteātris. "Ciema pārtikušākās ģimenes dēls atgriežas no studijām
strādāt ģimenes saimniecībā. Tas praktiski uzreiz top zināms. Ciema neprecēto meitu
mātes cenšas izmantot situāciju, lai ietirgotu sev šo puisi kā znotu."
30. janvāris, sestdiena
18.00 Skrundas kultūras namā uz koncertu aicina dāmu saksofonu kvartets nt move.
Biļešu cenas iepriekšpārdošanā – EUR 5.00, pasākuma dienā – EUR 6.00.
31. janvāris, svētdiena
13.00 Sudmalnieku birzī, Raņķos, gan lieli, gan mazi tiks gaidīti uz Ziemas prieku
jampadraci! Varēs doties izbraucienā ar savām ragavām, piedalīties sniega piku
mešanā mērķī, zīmēt sniegā, piedalīties ziemas stafetē, slēpot.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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