Skrundas novada aktualitātes no 21. līdz 27.
septembrim

21. septembris, pirmdiena
●
●

●

Plkst. 15.00 Rudbāržu bibliotēkā latvisko tradīciju pēcpusdiena “Miķeļdienu sagaidot”.
No 21. līdz 25. septembrim Skrundas Jauniešu centrā ikvienam ir iespēja izgatavot
savu pretstresa bumbiņu, kā arī jauki pavadīt laiku sarunās.
Līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotostudijas “FOTAST" izstāde
“Refleksija”.

22. septembris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 15.00 Skrundas Jauniešu centrā kūkojam kopā ar Elmāru.

23. septembris, trešdiena
●
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā rudens garšu darbnīca.
Plkst. 17.00 Skrundas jauniešu centrā ieskats Jiu Jitsu cīņas mākslā Madara Baloža
vadībā.
No 23. līdz 30. septembrim arī Skrundas novadā norisināsies Eiropas sporta nedēļa.

24. septembris, ceturtdiena
●
●
●

Plkst. 8.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē notiks Skrundas novada domes sēde.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja treniņi. Vada Edgars Vītols.
Skrundas novada bibliotēkās metodiskā diena. Bibliotēkas slēgtas.

25. septembris, piektdiena
●

Reģionālajā vizītē Skrundas novadā ieradīsies Taipejas misijas Latvijā vadītājs Andy
Chin un atbildīgais par Latvijas jautājumiem Yuri Li. Vizītes mērķis ir tikties ar
pašvaldības vadību un speciālistiem, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas
starp Skrundas novadu un Taivānas Ārējās tirdzniecības attīstības padomi.

26. septembris, sestdiena
●
●

●

●

●

●

●

No plkst. 9.00 Rudbāržos rudens lustes – būs tirgošanās, atrakcijas, garda zupa.
Plkst. 11.00 sporto rudenī Nīkrāces pagastā. Būs iespēja mēroties spēkiem septiņos
sporta veidos.
Plkst. 13.00 Raņķu pasākumu zālē pasākums dāmām, meitenēm, mammām un
omītēm “Uzplauksti vasaras košumā”.
Plkst. 14.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Dzejas dienu pasākums kopā ar Ivetu Pudāni un
Rihardu Pudānu.
Plkst. 15.00 Rudbāržu kultūras namā Kārļa Neimaņa koncertprogramma “Kā būs, tā
būs”. Ieeja 1 EUR.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē dokumentālā filma “Prāta Vētra:
Starp krastiem”. Ieeja bez maksas.
No plkst. 20.00 līdz 24.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē video diskotēka kopā
ar Dj Ziggy. Ieeja 5 EUR.

27. septembris, svētdiena
●

Plkst. 12.00 rudens pārgājiens Rudbāržos. Pulcēšanās pie Rudbāržu kultūras nama.

Citas ziņas:
●

●

●

●

No 7. septembra Rudbāržu bibliotēkā Skrundas Mākslas studijas dalībnieku darbu
izstāde “Zīmējumi dzejas noskaņās”.
No 7. septembra līdz 2. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde ,,Zīmējumi dzejas
noskaņās”. Skrundas mākslas studijas dalībnieču darbi.
No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“ZIEDI”.
Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus pieteikties braucienam pa novadu, kas tiks
rīkots 8. oktobrī plkst. 12.00. Pieteikšanās pa tālr. 25708808 vai e-pastā:
iveta.rozenfelde@skrunda.lv līdz 2. oktobrim. Būs iespēja kopā ar domes
priekšsēdētāju Loretu Robežnieci apmeklēt iestādes, uzzināt vairāk par novadā
īstenotajiem projektiem un plānotajiem darbiem.

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

