Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 21. līdz 27. oktobrim

21. oktobris, pirmdiena
●
●

No 21. līdz 24. oktobrim skolēnu rudens brīvlaika aktivitātes Rudbāržos.
Līdz 25. oktobrim Skrundas jauniešu centrā “Darini un spēlē – kļūsti par spēļu
ekspertu”.

22. oktobris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

23. oktobris, trešdiena
●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 12. diskusiju cikls “Dārzeņi, augļi ikdienas uzturā”.
Plkst. 19.00 Rudbāržu jauniešu klubiņa telpās Rudbāržu Aktīvo meiteņu apvienībā
sarunas par smūtijiem un meistarklase.

24. oktobris, ceturtdiena
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā

●

sēde.
Katru ceturtdienu Skrundas jauniešu centrā galda hokeja nodarbības. Sākums plkst.
18.00.

25. oktobris, piektdiena
●

Plkst. 20.00 Nīkrāces Atpūtas centrā viesosies Kalvenes kultūras nama dramatiskais
kolektīva “Nebēda” ar situāciju komēdiju “No Jāņiem līdz Pēteriem”.

26. oktobris, sestdiena
●

Plkst. 21.00 Skrundas kultūras namā Kurzemes muzikantu saiets “Satikšanās
Skrundā”. Piedalās: “Piemare”, “4KW”, “Pa ceļam”, “Gāzēts piens” un “Duets
Sandra”. Ieejas maksa 5 EUR.

Citas ziņas:
●
●

●

●
●

No 1. līdz 31. oktobrim Nīkrāces bibliotēkā izstāde “Sveika atkal, mana skola!”.
Antuļu bibliotēkā līdz 31. oktobrim apskatāma grāmatu izstāde “Latviešu tautas
garamantas” un māla izstrādājumu izstāde no jaunmuižnieku kolekcijām.
Raņķu bibliotēkā oktobrī divas izstādes: Kuldīgas TTMS "Paletes" dalībnieces Rasas
Rasmanes gleznu izstāde un Jaunmuižas iedzīvotājas Renātes Mihailovas darināto
kartiņu izstāde.
Līdz 31. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde “Latvija Harija Krūzes fotogrāfijās”.
Oktobrī Skrundas kultūras nama Mazajā zālē skatāma Sanda Behmaņa fotoizstādi
“Mirkļi”.

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

