Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 15. līdz 20. septembrim
15. septembris, pirmdiena
No plkst. 10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie Skrundas VSAC, bērnus bez maksas
konsultē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu gastroenterelogs Dr. Gunta
Zirnīte un mikrologopēds Asja Irbe. LASĪT VAIRĀK
Pie Raņķu bibliotēkas par prieku sev un citiem iekārtosim rudens ražas un ziedu
izstādi “Gaidot Miķeļdienu” (lietus gadījumā – Raņķu pasākumu zālē).
16. septembris, otrdiena
11.00 Rudbāržu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā aktivitāte 9. klasei "Klase ir
komanda”.
13.15 Skrundas kultūras nama mazajā zālē visi interesenti tiek aicināti uz tikšanos ar
kultūras žurnālistu un rakstnieku Arno Jundzi. LASĪT VAIRĀK
14.00 Skrundas jauniešu centrā virtuālās sporta spēles.
15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu kopas rudens 1. tikšanās. Gatavosim kartupeļu
pankūkas.
17. septembris, trešdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu sanāksme – bērnu rotaļu
pēcpusdienu plānošana.
16.00 Raņķu bibliotēkā "Miķelim galdu klāju” – konservējumi ziemai.
17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā veselīga uztura kluba nodarbība. Vada
A. Feldmane.
18. septembris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
14.00 Skrundas jauniešu centrā virtuālās sporta spēles.
15.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un televīzijas
režisori Virdžīniju Lejiņu. LASĪT VAIRĀK
19. septembris, piektdiena
16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā dzejas pēcpusdiena. Lasīsim dzeju
bērniem. Pēc tam dzersim tēju un ēdīsim cepumus.
20. septembris, sestdiena
18.00 Skrundas kultūras namā uz tikšanos aicina 1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība. Būs iespēja klausīties un dalīties atmiņās par barikāžu laiku, un uz
ekrāna tiks demonstrēts apkopotais informatīvais, video un foto materiāls. Ar
dziesmām priecēs vīru vokālais ansamblis "Vecie zēni". Afišu SKATĪT ŠEIT
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Izstādes Skrundas novadā:
Nīkrāces bibliotēkā no 8. septembra mākslinieka Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
No 1.-30. septembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Aivas Linkevičas gleznu un
apgleznoto šaļļu izstāde.
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