Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 3. līdz 9. februārim
3. februāris, pirmdiena
Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā fotoizstāde ”Ezeri nākotnē”. Tālr.
informācijai: 29258469, 63331556 (Loreta Robežniece).
16.00 Skrundas jauniešu centrā notiks skolēnu domes tikšanās. Tālr. informācijai:
29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā notiks sieviešu klubiņa
nodarbība. Gatavosim sveces un mīļlietiņas no aukstā porcelāna. Tālr. informācijai:
29427990 (Inese Ivāne).
4. februāris, otrdiena
Skrundā, Kuldīgas ielā 4, pie Skrundas aptiekas sievietes tiek aicinātas, iepriekš
pierakstoties, veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā. LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 27866655 (Jolanta Selezņeva).
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio. Tālr.
informācijai: 63350454, 26665874 (Zane Eglīte).
16.30 Raņķu pasākumu zālē – viss par mandalām. Nodarbību vadīs Inese Ivāne. Līdzi
jāņem cirkulis un krāsainie zīmuļi. Dalības maksa EUR 1.00. Tālr. informācijai:
63354329, 26568403 (Aija Zeme).
5. februāris, trešdiena
8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes attīstības komitejas
sēde.
9.00–12.00 Jaunmuižas pamatskolā, ārstes J. Gavrilovas pieņemšanas telpās
apmeklētājus pieņems Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" sociālais darbinieks.
Tālr. informācijai: 63331295.
15.30 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā darbnīca "Pacietības mērs" 2. daļa.
Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
16.00 Nīkrāces Saieta namā Jauniešu centrs aicina uz picu pēcpusdienu. Tālr.
informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
6. februāris, ceturtdiena
10.00 Rudbāržu kultūras nama zalē notiks 1. grupu nodarbība vecākiem. Grupu vadīs
Inga Pumpuriņa un Daina Ābele. Tālr. informācijai: 63321311, 29407389 (Daina
Ābele).
7. februāris, piektdiena
19.00 Jaunmuižas pamatskolā Nīkrāces amatierteātris "Brinida" uzstāsies ar Aivara
Bankas komēdiju "Meitiņa". Tālr. informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
8. februāris, sestdiena
11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē ar sacensībām galda tenisā turpinās
Skrundas novada 2. atklātās ziemas sporta spēles. Tālr. informācijai: 26443351 (Uģis
Jansons); 29570360 (Aivita Emerberga).
Senioru kora Novakars kopmēģinājums Talsos. Koris gatavojas pasaules koru
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olimpiādes noslēguma koncertam.
9. februāris, svētdiena
11.00 Rudbāržu O. Kalpaka pamatskolas sporta zālē Skrundas novada 2. atklāto
ziemas sporta spēļu ietvaros notiks sacensības novusā pa pāriem. Tālr. informācijai:
26359337 (Vaclovs Svažs); 29570360 (Aivita Emerberga).
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