Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 22. līdz 28. janvārim

22. janvāris, pirmdiena
Plkst. 17.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Etsy
iedvesmas vakars.
Līdz 26. janvārim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
rakstāmpiederumu trauku darbnīca.
Līdz 31. janvārim Raņķu bibliotēkā skatāma Intas Mednieces keramikas darbu
izstāde.
23. janvāris, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 15.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
gatavosim kopā ar Elmāru.
24. janvāris, trešdiena
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā pērlīšu meditācija.
Plkst. 10.05 Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 9. klašu izglītojamiem
Radošā NEdarbnīca "Es būšu darba tirgū!", kuru vadīs Vita Brakovska.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies Latvijas
Pašvaldību savienības domes sēdē, kas notiks Rīgā, Republikas laukumā 2.
Skrundas vidusskolas skolēni piedalīsies Karjeras dienas pasākumos V. Plūdoņa
Kuldīgas ģimnāzijā, kur tiksies ar septiņu Latvijas augstskolu pārstāvjiem.
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25. janvāris, ceturtdiena
Plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā
Skrundas novada domes sēde.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies “Zaļā
sertifikāta” svinīgā pasniegšanas ceremonijā Rīgas pilī, kur vides kvalitātes zīmi
saņems Piena muiža - Berghof.
26. janvāris, piektdiena
Plkst. 11.00 ikviens Skrundas novada iedzīvotājs aicināts uz VUGD KRB Kuldīgas daļas
Skrundas posteņa jaunā depo svinīgo atklāšanu Ventas ielā 2, Skrundā. Pēc svinīgās
atklāšanas ikvienam būs iespēja doties ekskursijā pa jaunajām depo telpām.
27. janvāris, sestdiena
Plkst. 10.00 starts Skrundas novada ziemas sporta spēlēm – Skrundas vidusskolas
sporta zālē sacensības jauktajām komandām volejbolā. Komandu pieteikt pie Aivitas
Staņevičas.
Plkst. 13.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Vilnas gleznu gatavošanas nodarbība”.
Nodarbības maksa 10 EUR. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie kultūras
darbinieces Ingas Ezerietes.
Skrundas novada senioru deju kolektīvs “Virši” un jauniešu deju kolektīvs “Tikai tā!”
piedalīsies Kuldīgas dejošanas svētkos, kuros tiks izdejots šī gada Deju svētku
lieluzveduma “Māras zeme” repertuārs.
28. janvāris, svētdiena
Plkst. 10.00 Gruntskalnu trasē, Skrundā notiks sacensības distanču slēpošanā
(sacensības notiks, ja būs atbilstoši laika apstākļi).
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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