Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 5. līdz 11. septembrim

6. septembris, otrdiena
Pie Latvijas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā, SIA "Veselības Centrs 4" aicina
sievietes veikt mamogrāfijas izmeklējumu. LASĪT VAIRĀK
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
10.30 Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma informatīvajā dienā
(Rīgā).
No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
17.00 Rudbāržu kultūras namā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina uz
Rudbāržu iedzīvotāju sapulci, kurā tiks pārrunāti apkures jautājumi.
7. septembris, trešdiena
No 7. līdz 10. septembrim Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Mežaine” teritorijā, Raņķu pagastā, Latvijas Sauszemes spēku Kājnieku brigāde
veiks kaujas atbalsta karavīru apmācību, kuras laikā karavīri pārvietosies ar ieročiem,
ekipējumu un militārajiem transportlīdzekļiem, tiks izmantota salūtmunīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, ievērojot drošības un vides aizsardzības noteikumus.
15.30 Skrundas jauniešu centrā notiks brīvprātīgo jauniešu sanāksme.
19.00 Skrundas kultūras namā jauno sezonu uzsāk amatierteātris SAAN (vadītājs un
režisors: Aldis Zalgauckis).
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8. septembris, ceturtdiena
No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
12.00 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras rīkotajā POLARIS procesa forumā (Rīgā).
No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
14.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā apvienība “Teātris un ES” piedāvā jautru
komēdiju bērniem un vecākiem – “Baltais lācis – SUPERZVAIGZNE”. Ieeja bez maksas.
16.00 Skrundas k/n mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz muzikāli
dzejisku pēcpusdienu kopā ar dziedošo dzejnieku Ojāru Ulmani un mūziķi Uldi Kuģi.
Interesenti varēs iegādāties Ojāra Ulmaņa dzejas grāmatu “Pieskārieni” (6,00 EUR).
9. septembris, piektdiena
9.30 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies projekta “Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma konferencē
(Rīgā). LASĪT VAIRĀK
Skrundas kultūras namā 10. sezonu uzsāk Levitas Tuleiko modes deju studija:
o 1.-3. klase no plkst. 14:00 līdz 15:00; o 4.-5. klase no plkst. 15:00 līdz 16:00; o 6.9. klase no plkst. 16:00 līdz 17:00; o Pirmsskola no plkst. 17:00 līdz 18:00; o Zumba
+ LAB (līdzi paklāji) no plkst. 18:00 līdz 19:00; o Esences no plkst. 19:00 līdz 20:00.
10. septembris, sestdiena
No plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos norisināsies sezonas
noslēguma turnīrs pludmales volejbolā "Skrundas kauss 2016". AFIŠA, NOLIKUMS
No plkst. 10.00 līdz 16.00 Skrundas vidusskolas sporta laukumā un no plkst. 10.00
līdz 13.00 Rudbāržu sporta laukumā sporta organizatori aicina ikvienu interesentu
piedalīties Pasaules pievilkšanās dienā, kas līdz šim plašāk bija pazīstama kā
Vislatvijas Spēka diena. LASĪT VAIRĀK
17.00 Skrundas k/n lielajā zālē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Metalurgu
Tautas teātris un režisore Daina Kandevica aicina uz lietuviešu dramaturģes Lauras
Sintijas Čerņauskaites lugas “Slīdošā” iestudējumu. Galvenajā lomā – Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Jānis Vimba. Ieeja – bez maksas. LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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