Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 15. līdz 22. septembrim

16. septembris, pirmdiena
●

No 16. līdz 20. septembrim Skrundas jauniešu centrā radošās pēcpusdienas “Citāds
cements”.

17. septembris, otrdiena
●
●

●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas zālē Dzejas dienu pasākums – tikšanās ar dzejnieci
un rakstnieci Ievu Samausku.
Plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – “Gatavo kopā ar Elmāru!”.

18. septembris, trešdiena
●

Plkst. 10:00 Māmiņu skolā 7. diskusiju cikls “Veģetārs un vegāns uzturs”.

19. septembris, ceturtdiena
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā

●

sēde.
Ceturtdienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 20.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja
nodarbības.

21. septembris, sestdiena
●

●

Skrundas novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, uzņēmēju un iestādes
līdzdarboties un Pasaules talkas dienā dot arī savu artavu apkārtējās vides
labiekārtošanā. Šogad plānojam stādīt rododendrus skvērā pie Skrundas
Mūzikas skolas. Lai to paveiktu, aicinām iesaistīties ar savu rododendra stādu vai
stādiem. Gaidīsim ikvienu sestdien plkst. 10.00 pie Mūzikas skolas! Priecāsimies, ja
dalību pieteiksi iepriekš, lai varētu paredzēt stādu apjomu, bet droši var ar savu
rododendra stādu nākt arī sestdien. Sīkāka informācija pa tālr. 29762971.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā viesosies Baltinavas pagasta dramatiskais
kolektīva ar komēdiju “Ontans i Anne” 5. daļa. Ieeja par ziedojumiem.

Citas ziņas:
●

●

●

●

No 2. 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”.
27. septembrī plkst. 15.00 Nīkrāces Atpūtas centrā radošā darbnīca “Katrai savs
svētku kronis”. Dalības maksa 10 EUR. Pieteikties līdz 23. septembrim pie Ingas
Ezerietes pa tālr. 22470402.

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

