Skrundas novada aktualitātes no 12. līdz 18.
oktobrim

12. oktobris, otrdiena
●

No 12. līdz 16. oktobrim Skrundas Jauniešu centrā aicinām bērnus un jauniešus
iesaistīties dažādās sevis izziņas aktivitātēs, akcentējot garīgo veselību (runāsim arī
par sociālajiem tīkliem un atkarību no virtuālās vides).

13. oktobris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 18.00 Skrundas Jauniešu centrā iespēja ikvienam apgūt svešvalodas valodu
mācīšanās klubiņā.

14. oktobris, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā gatavosim kopā ar bērniem.

15. oktobris, ceturtdiena
●

No plkst. 11.00 līdz 16.00 ikviens interesents aicināts apskatīt deportāciju piemiņas

●

●

●
●

vagonu.
Plkst. 13.10 Skrundas vidusskolas aktu zālē 2. un 3. klašu skolēniem tikšanās ar
ornitologu un grāmatu autoru Viesturu Ķerus.
Plkst. 17.00 Rudbāržu bibliotēkā vilnas glezniņu meistarklase, kuru vadīs Linda
Kislina.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja treniņi. Vada Edgars Vītols.
Plkst. 18.00 Skrundas Jauniešu centrā iespēja ikvienam apgūt svešvalodas valodu
mācīšanās klubiņā.

16. oktobris, piektdiena
●

●

Plkst. 12.00 Skrundas kultūras namā bezmaksas seminārs medniekiem. Pieteikšanās
pa tālruni 63331555 vai birojs@lmsp.lv.
Plkst. 13.10 Skrundas vidusskolas aktu zālē 7. un 8. klašu skolēniem tikšanās ar radio
žurnālistu un grāmatu autoru Dzintaru Tilaku. Pasākumu muzikāli kuplinās mūziķis
Āris Ziemelis.

17. oktobris, sestdiena
●
●

ATCELTS Nīkrāces Atpūtas centrā novusa turnīra 2. posms.
ATCELTS pasākums - atpūtas mirklis kopā ar Annu Dribas un Agri Riču Raņķu
pasākumu zālē.

18. oktobris, svētdiena
●

Plkst. 15.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Vaiņodes amatierteātris ar Danskovītes
komēdiju “Sievasmātes bizness”.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“ZIEDI”.
Līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotostudijas “FOTAST" izstāde
“Refleksija”.
Līdz 31. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā skatāma Ingas Ozolas fotoizstāde "Skaistākas
par saulrietiem var būt tikai rītausmas".
Līdz 30. oktobrim Nīkrāces Atpūtas centrā skatāma fotogrāfu grupas “Liepājas
pozitīvs” veidota izstāde “Mans”.
Līdz 16. novembrim Raņķu bibliotēkā skatāma izstāde “Baznīcu zvanu vēsture”.

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

