Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 8. līdz 14. februārim

8. februāris, pirmdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā – brīvprātīgo jauniešu darba grupas sanāksme,
plānosim aktivitātes dalībai jauniešu sadraudzības pasākumā Nīkrāces pamatskolā
12. februārī.
9. februāris, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas
pārstāvji piedalīsies projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Jūrkalnē).
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem.
10. februāris, trešdiena
Ēnu dienas aktivitātes Skrundas novada pašvaldībā. Vēl ir ēnu vakances!
Interesentiem sazināties ar jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni, zvanot pa
tālr. 29852292.
11. februāris, ceturtdiena
No plkst. 9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
14.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem.
12. februāris, piektdiena
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Skrundas jauniešu centrs aicina piedalīties jauniešu sadraudzības pasākumā Nīkrāces
pamatskolā. Izbraukšana no Skrundas jauniešu centra, Amatnieku ielas 1
plkst. 16.00. Ja vēlies piebiedroties, zvani un piesakies! (tel. 29852292).
13. februāris, sestdiena
11.00 Skrundas vidusskolā, 5. kabinetā, Skrundas novada 4. atklāto ziemas sporta
spēļu ietvaros –individuālās sacensības šahā (pieteikumus līdz 12. februārim pieņem
Inita Kirše (inita.kirshe@inbox.lv vai pa t. 29198606)).
18.00 Skrundas kultūras namā Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Viens
mirklis”. Koncertā piedalīsies Grobiņas sieviešu vokālais ansamblis “Can brio”,
Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis un sieviešu vokālais ansamblis “Spīdala”,
Aizputes kultūras nama vīru vokālais ansamblis “Kurši”, Snēpeles pagasta vīru
vokālais ansamblis, Vārmes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Atbalss”, Skrundas
kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Romance” un vīru vokālais ansamblis
“Vecie zēni”.
19.00 Nīkrāces atpūtas centrā ar izrādi pieaugušajiem un bērniem pēc Blaumaņa
pasakas motīviem "Velniņi" viesosies Īslīces amatierteātris "Dadži". Ieeja par
ziedojumiem.
13. un 14. februārī no plkst. 18.00–22.00 Skrundas muiža aicina baudīt jauku,
mīlestības pilnu vakaru sveču gaismā un romantiskas ģitārmūzikas pavadījumā kopā
ar Gintu Smuko. LASĪT VAIRĀK
14. februāris, svētdiena
10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Skrundas atklātā čempionāta volejbolā
vīriešiem spēles. LASĪT VAIRĀK
11.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē, Skrundas
novada 4. atklāto ziemas sporta spēļu ietvaros – sacensības novusā
pāriem (pieteikumus līdz 12. februārim pieņem Didzis Pilskungs (t. 29520800)).
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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