Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 12. līdz 18. maijam
12. maijs, pirmdiena
15.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, pašvaldības nekustamā
īpašuma īpašuma Pils ielā 10, Skrundā, izsole. IZSOLES NOTEIKUMI.
15.30 Skrundas jauniešu centrā pēcsvētku pankūku ballīte.
13. maijs, otrdiena
Pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4 sievietes tiek aicinātas, iepriekš pierakstoties,
veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. Pierakstīšanās,
zvanot pa tālr. 67142840 un 27866655. Sīkāka informācija
vietnē www.mamografija.lv vai, rakstot e-pasta vēstuli uz
adresi info@mamografija.lv.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16.30 Raņķu pagasta pārvaldes telpās ģimenes dienas ietvaros varēs uzzināt kā
veidot savas ģimenes ciltskoku. Ar savām zināšanām dalīsies Inga Zeme.
14. maijs, trešdiena
10.00 SIA "Skrundas komunālā saimniecība", Stūra ielā 7, Skrundā, nedzīvojamo
telpu, Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomas tiesību izsole. IZSOLES DOKUMENTĀCIJA.
14.00 Nīkrāces Saieta namā gardēžu klubiņa pasākums "Vasaras ieskaņās" –
gatavosim auksto zupu.
17.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālē satsanga visiem AOL Pamatkursa
beidzējiem.
16. maijs, piektdiena
8.00–17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā podoloģe Anita Meiere veiks pēdu
aprūpi.
15.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Vada Liene Benefelde
un Rita Goldmane.
19.00 Nīkrāces atpūtas centrā pirmizrāde – Nīkrāces amatierteātris ”Brinida”
iepriecinās skatītājus ar Andra Niedzviedža lugu ”Viņa ir īstā, muterīt.” Ieeja par
ziedojumiem.
17. maijs, sestdiena
18.00 Skrundas kultūras namā senioru deju kolektīvs "Virši" ielūdz uz Gunāra Baloža
80 gadu jubilejai veltīto koncertu "Kādu mūžu Laima lika..."
18. maijs, svētdiena
18.00 un 21.00 Piena muzejā, Sieksātē Piena muižas ļaudis zinās izstāstīt par piena
rūpniecību Latvijā, parādīt, ar kādiem aparātiem tiek mašinēts piens, taisīts krējums,
sviests, kā arī daudz citu aizraujošu lietu. Afišu SKATĪT ŠEIT.
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Izstādes Skrundas kultūras namā:
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Izstādē ”Skrundas laiks” var apskatīt Kuldīgas fotokluba ”Divas Upes” 17 biedru
fotogrāfijas, kuras tapušas šāgada 19. aprīlī, plenērā iemūžinot Skrundas ieliņas,
cilvēkus, dzelzceļa stacijas apkārtni un Ventmalu.
Apmeklētāju priekam atklāta arī Dainas Ģībietes fotogrāfiju izstāde.
Šogad 55 darba gadu jubileju svin Skrundas audēju kopa, un visi interesenti jubilejas
izstādē var aplūkot gan adījumus, gan tamborējumus, kā arī dažādas interesantas
austas lietas – smalkas šalles, lakatus, galdautus, segas un pat grīdsegas.
Apskatāma arī no Igaunijas atceļojusī portretu gleznojumu izstāde.

