Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 30. septembra līdz 6. oktobrim

30. septembris, pirmdiena
●
●

●

Plkst. 18.00 Jauniešu centrā Etsy iedvesmas vakars.
No 23. septembra Skrundas kultūras nama Mazajā zālē skatāma Sanda Behmaņa
fotoizstādi “Mirkļi”.
No 30. septembra līdz 11. oktobrim Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas
“Dāvā prieku!”.

1. oktobris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

2. oktobris, trešdiena
●
●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 9. diskusiju cikls “Sojas produktu daudzveidība”.
Plkst. 12.00 Māmiņu skolā nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.
Plkst. 19.30 ārstnieciskā vingrošana Rudbāržu sporta zālē.

5. oktobris, sestdiena

●

●

●

Plkst. 10.00 rudens lustes Rudbāržos. No plkst. 10.00 rudens tirgus pie k/n, plkst.
15.00 kultūras namā Kalvenes pagasta amatierteātris ar izrādi “No Jāņiem līdz
Pēteriem”. Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē Liepājas aktieru koncerts, ieeja bez
maksas. Noslēgumā, plkst. 22.00, video diskotēka kopā ar Dj Ziggy. Ieeja 5 EUR.
Plkst. 11.00 Nīkrāces pamatskolas sporta stadionā starts sportam rudenī. Sportosim 6
vecuma grupās un 5 sporta veidos. Sīkāka informācija pie Ilonas Rītiņas, tālr.
26665663.
Plkst. 11.00 Kurzemes NVO centrs aicina uz Skrundas apkaimes darbnīcu. Tikšanās
Skrundas jauniešu centrā.

Citas ziņas:
●

●

●

Vēl tikai līdz 30. septembrim Raņķu bibliotēkā jaunmuižnieces Renātes Mihailovas
darināto kartiņu izstāde, bet līdz pat 31. oktobrim iespēja apskatīt Kuldīgas TMS
“Palete” dalībnieces Rasas Rasmanes gleznu izstādi.
No 2. līdz 30. septembrim Antuļu bibliotēkā novadpētniecības izstāde “Skrundas
skolas”.
Līdz 30. septembrim Nīkrāces bibliotēkā pagasta iedzīvotāju izstāde “Rudens veltes
manā dārzā”, kā arī bērnu zīmējumu izstāde “Šīs vasaras sajūtas”.

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

