Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 15. līdz 21. oktobrim

15. oktobris, pirmdiena
●

●

●

Vēl tikai šodien Rudbāržu bibliotēkā skatāma izstāde “Rakstniekam Albertam Belam 80”.
No 15. līdz 19. oktobrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā veidosim savas galda spēles.
No 15. oktobra līdz 8. novembrim ietērpsim svētku rotā Skrundas Bērnu bibliotēku.
Aicinām piedalīties radošajās darbnīcās “100 stiprie vārdi Latvijai”. Nāc uz Bērnu
bibliotēku un uz kādas no zvaigznītēm uzraksti kādu īpašu lietu, vietu vai notikumu,
kas sniedz prieku, lepnumu un atbildību par to, ka dzīvojam Latvijā!

16. oktobris, otrdiena
●

●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes Attīstības
komitejas sēde.
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 15.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
gatavojam kopā ar Elmāru Kaminski.

17. oktobris, trešdiena
●
●

●

Plkst. 10.00 kafijas rīts Māmiņu skolā.
Plkst. 17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā pēcpusdiena “Kļavlapu cepures Raņķos”.
Nepieciešams lielais maisiņš ar kļavu lapām un pieci zobu bakstāmie kociņi.
Plkst. 18.00 bezmaksas vingrošanas nodarbība Skrundas kultūras nama mazajā zālē.

18. oktobris, ceturtdiena
●

●

●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Darbinieki dodas uz mācību semināru Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā.
No plkst. 14.00 līdz 19.00 Rudbāržu jauniešu klubiņā veidosim katrs savu atstarotāju.
Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošana. Vada Inese Ivāne. Dalības maksa 1
EUR.

19. oktobris, piektdiena
●

●

Plkst. 11.00 Nīkrāces sieviešu klubiņš “Vēsma” organizē baznīcas kapu sakopšanas
talku. Piedalīties aicināti arī piederīgie, līdzi ņemot grābekli un plēves, lapu
aiznešanai! Kontaktpersona Velga Zuntmane - 26205055.
Plkst. 21.00 Nīkrāces Atpūtas centrā balle kopā ar grupu “Brekšu Pekši”. Ieejas maksa
sportistiem 1,50 EUR, pārējiem – 3,00 EUR.

20. oktobris, sestdiena
●

Plkst. 16.00 Raņķu pasākumu zālē pensionāru pēcpusdiena “Ar gaismu sirdī”.

Citas ziņas:
●

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde organizē kapu sakopšanas talkas:
*) Nīkrāces kapos – 16. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
*) Līguta kapos - 17. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
*) Purvkroga kapos – 18. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
*) Priednieku kapos – 23. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
*) Tukumu kapos - 25. oktobrī no plkst.9.00 – 15.00;
*) Miera kapos - 26. oktobrī no plkst. 9.00 – 13.00

●

●

●

No 15. oktobra Antuļu bibliotēkā jaunmuižnieces Renātes Mihailovas darināto kartiņu
izstāde.
Līdz 20. oktobrim Skrundas kultūras nama mazajā zālē skatāma Vladislava Kundziņa
fotoizstāde „Austrālija – ķenguru zeme”.
26. oktobrī Skrundas kultūras namā stand-up komēdija “Mačo”, piedaloties Aināram
Ančevskim. Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs vai Skrundas Bērnu

●

●

bibliotēkā.
Līdz 31. oktobrim Raņķu bibliotēkā skatāma Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde
“Dzelzceļa ielas impresijas”.
Līdz 31. oktobrim Nīkrāces bibliotēkā enkaustikas nodarbībās veidoto darbu izstāde.

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

