Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 1. līdz 7. oktobrim

1. oktobris, pirmdiena
●

Plkst. 17.30 Skrundas bibliotēkas telpās sezonu atsāk Skrundas Dāmu klubiņš.
Sanāksim kopā un pie tējas tases pārrunāsim sezonas vēlmes un ieceres. Aicinām
piebiedroties jaunas, ar vēlmi darboties piepildītas dāmas.

2. oktobris, otrdiena
●
●
●

Skrundā pie Latvijas aptiekas, Kuldīgas ielā 4 ieradīsies mobilais mamogrāfs.
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Sezonu uzsāk Skrundas amatiermākslas kolektīvi un aicina uz pirmo tikšanos:

*) plkst. 16.00 senioru koris “Novakars”;
*) plkst. 18.30 bērnu vokālais ansamblis;
*) plkst. 19.00 senioru deju kolektīvs “Virši”.
3. oktobris, trešdiena

●

●

●

Plkst. 10.00 Lielā andele Māmiņu skolā. Ņem līdzi visu, kas tev vai mazajam vairs
neder – mainīsim, pirksim, pārdosim, dāvināsim.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē vingrošana. Nodarbības ir bez
maksas.
Plkst. 18.30 uz sezonas pirmo tikšanos Skrundas kultūras nama lielajā zālē aicina
amatierteātris “SAAN”.

4. oktobris, ceturtdiena
●
●

●

Rudbāržu Jauniešu klubiņā veidosim grāmatzīmes.
Plkst. 18.00 Nīkrāces Atpūtas centrā sieviešu vokālais ansamblis “Diantus” uzsāk
jauno sezonu un aicina uz pirmo tikšanos.
Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošana. Vada Inese Ivāne. Dalības maksa 1
EUR.

5. oktobris, piektdiena
●

●

Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā uz pirmo tikšanos aicina bērnu deju kolektīvs
“Jautrais dancis”.
Plkst. 19.00 uz pirmo tikšanos aicina jauniešu deju kolektīvs “Tikai tā”.

6. oktobris, sestdiena
●

No plkst. 9.00 pie Rudbāržu kultūras nama visi aicināti pirkt un pārdot, kopā ar
jauniešiem darboties aktivitāšu teltī, izmēģināt veiksmi “Laimes akā”, cienāties ar
rudens zupu un lustēties kopā ar muzikanti Sanitu Bušmu. Aicinām amatniekus,
zemniekus un individuālos uzņēmējus piedalīties gadatirgū ar savu produkciju,
piesakoties pa t. 29578722.

Citas ziņas:
●

●

●

●

Veselības veicināšanas projekta ietvaros fizioterapeite Līga Sprūde uzsāk grupu un
individuālās nodarbības bērniem. Nodarbības būs bez maksas. Par laikiem
interesēties pie Evas Behmanes pa tālruni 24423505.
Līdz 10. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā skatāma fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavas”
no H. Krūzes kolekcijas.
Līdz 20. oktobrim Skrundas kultūras nama mazajā zālē skatāma Vladislava Kundziņa
fotoizstāde „Austrālija – ķenguru zeme”.
Līdz 30. oktobrim Raņķu bibliotēkā skatāma Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde
“Dzelzceļa ielas impresijas”.

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

