Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 24. līdz 30. septembrim

25. septembris, otrdiena
●
●
●

Plkst. 10.00 Nīkrācē Eiropas Sporta nedēļas ietvaros „Vingrojam kopā!” AFIŠA
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 18.00 Rudbāržu sporta zāles Jauniešu klubiņa telpās sezonu atsāk Aktīvo
meiteņu apvienība.

26. septembris, trešdiena
●

●

●

●

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros plkst. 15.00 pie Nīkrāces Atpūtas centra nūjošanas
nodarbība. AFIŠA
Plkst. 17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā pēcpusdiena „Dekoratīvu trauku
veidošana”. Nodarbību vada Anda Vītola. Dalības maksa 3 EUR (materiāli). Sīkāka
informācija pa tālruni: 29359243. AFIŠA
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē cirka izrāde-klaunu šovs „Oki doki”.
(Programmā jauni profesionālu klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieri un sīko
dzīvnieciņu parāde). Ieeja – EUR 1,50.
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros plkst. 18.00 Rudbāržos pie sporta zāles nūjošanas
nodarbība. AFIŠA

●

Plkst. 18.00 Skrundas estrādē zumbas nodarbība (Eiropas Sporta nedēļas ietvaros).
AFIŠA

27. septembris, ceturtdiena
●

●

Plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā
Skrundas novada domes sēde.
Plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā informatīva sanēksme par dabas lieguma
"Ventas un Šķerveļa ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu
periodam.

28. septembris, piektdiena
●

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros plkst. 16.00 Nīkrāces Atpūtas centrā veselības
vingrošana. AFIŠA

29. septembris, sestdiena
●

●

Plkst. 12.00 Raņķu pasākumu zālē Vaiņodes amatierteātra „Kuratieši” izrāde „Meklēju
omi,... opim”. Ieeja bez maksas. AFIŠA
Plkst. 16.00 Rudbāržu sporta zālē jauniešu netradicionālās sporta spēles „Zelta
zābaks”. AFIŠA

Citas ziņas:
●
●

●

●

●

●

1. oktobrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā sezonu atsāk Skrundas Dāmu klubiņš.
Veselības veicināšanas projekta ietvaros fizioterapeite Līga Sprūde uzsāks grupu un
individuālās nodarbības bērniem. Nodarbības būs bez maksas. Par laikiem
interesēties pie Evas Behmanes pa tālruni 24423505.
Skrundas pilsētas bibliotēkā līdz 29. septembrim skatāma izstāde „Varavīksnes krāsu
tematiskais plaukts”. Izstādē iekļautas visa veida grāmatas no bibliotēkas krājuma
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

