Skrundas novada aktualitātes no 5. līdz 11.
oktobrim

5. oktobris, pirmdiena
●
●

●

No 5. līdz 9. oktobrim Skrundas Jauniešu centrā labo darbu nedēļa.
Līdz 30. oktobrim Nīkrāces Atpūtas centrā skatāma fotogrāfu grupas “Liepājas
pozitīvs” veidota izstāde “Mans”.
Līdz 16. novembrim Raņķu bibliotēkā skatāma izstāde “Baznīcu zvanu vēsture”.

6. oktobris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 18.00 Skrundas Jauniešu centrā iespēja ikvienam apgūt svešvalodas valodu
mācīšanās klubiņā.

7. oktobris, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā gatavosim mazas dāvaniņas BKUS pacientu māmiņām.

8. oktobris, ceturtdiena

●

●
●

●
●

Plkst. 12.00 izzinošs brauciens pa Skrundas novadu. Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos,
lai brauciena laikā pārrunātu novada aktualitātes un plānotos darbus. Pulcēšanās pie
Skrundas novada domes.
Plkst. 16.00 Rudbāržu jauniešu klubiņā kino pēcpusdiena.
Plkst. 17.30 Rudbāržu bibliotēkā fotoizstādes “Skaistākas par saulrietiem var būt tikai
rītausmas” atklāšana.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja treniņi. Vada Edgars Vītols.
Plkst. 18.00 Skrundas Jauniešu centrā iespēja ikvienam apgūt svešvalodas valodu
mācīšanās klubiņā.

10. oktobris, sestdiena
●

Plkst. 16.00 Nīkrāces Atpūtas centrā senioru pēcpusdiena kopā ar “Projektu 5 Jāņi”.
Līdzi jāņem neliels cienasts un labs noskaņojums. Pieteikšanās un sīkāka informācija
pie kultūras darbinieces Ingas vai pa t. 22470402.

11. oktobris, svētdiena
●

Plkst. 12.00 Skrundas kultūras namā cirks "Jaunais brīnums" aicina uz izrādi "Ciemos
pie baltā lāča". Ieejas maksa 6 EUR, 4,50 EUR bērniem līdz 7 gadu vecumam, ja līdzi
nāk pieaugušais. Bērniem līdz 3 gadu vecumam bez maksas. Iepriekšpārdošanā
biļetes iespējams iegādāties Skrundas Bērnu bibliotēkā. Informācija pa tel. –
29450449 vai 63331556.

Citas ziņas:
●

●

No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“ZIEDI”.
Līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotostudijas “FOTAST" izstāde
“Refleksija”.

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

