Skrundas novada aktualitātes no 28. septembra
līdz 4. oktobrim

28. septembris, pirmdiena
●

No 28. septembra līdz 1. oktobrim Skrundas Jauniešu centrā burbuļbumbu
meistarnīca.

29. septembris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 10.00 Eiropas sporta nedēļas ietvaros velobrauciens pretī rudenim. Pulcēšanās
pie Skrundas kultūras nama.

30. septembris, trešdiena
●
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā mammu SPA.
Laikā no plkst. 11.00 līdz 17.00 iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Rudbāržu
pagastā uz autoceļa B015 Kumšķu ceļa posmā, kur notiks sporta automašīnu testa
braucieni.
Plkst. 17.00 Skrundas jauniešu centrā ieskats Jiu Jitsu cīņas mākslā Madara Baloža
vadībā.

1. oktobris, ceturtdiena
●
●

Plkst. 16.00 Rudbāržu Jauniešu centrā spēļu pēcpusdiena.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja treniņi. Vada Edgars Vītols.

2. oktobris, piektdiena
●

●

Plkst. 12.00 pastaigu un atpūtas parka “Labirints” atklāšanas svētki Nīkrāces
pagastā.
Plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta senioru
pasākums.

3. oktobris, sestdiena
●

●

Plkst. 11.00 rudens triatlons – velobrauciens + pārgājiens + Buka koncerts.
Velobrauciena maršruts Skrunda-Varkaļi, pārgājiens pa dabas taku, Buka koncerts un
līdzpaņemto desiņu cepšana. Vairāk informācijas pa tālr. 26121374, 28327883.
Plkst. 16.00 Skrundas vidusskolā nakts mix volejbola turnīrs. Pieteikties līdz 2.
oktobrim pa tālr. 29123514. Dalības maksa 4 EUR no komandas.

4. oktobris, svētdiena
●

Plkst. 14.00 Raņķu pasākumu zālē grāmatas “Pa Latvijas novadiem ar Roberto”
prezentācija un koncerts. Pieteikties pasākumam līdz 1. oktobrim.

Citas ziņas:
●

●

●

●

Apmeklētājiem slēgts Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centrs un aprūpes
nams "Valtaiķi".
No 7. septembra līdz 2. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde ,,Zīmējumi dzejas
noskaņās”. Skrundas mākslas studijas dalībnieču darbi.
No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“ZIEDI”Līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotostudijas “FOTAST"
izstāde “Refleksija”.

Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus pieteikties braucienam pa novadu, kas tiks
rīkots 8. oktobrī plkst. 12.00. Pieteikšanās pa tālr. 25708808 vai e-pastā:
iveta.rozenfelde@skrunda.lv līdz 2. oktobrim. Būs iespēja kopā ar domes
priekšsēdētāju Loretu Robežnieci apmeklēt iestādes, uzzināt vairāk par novadā
īstenotajiem projektiem un plānotajiem darbiem.

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

