Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 17. līdz 24. jūnijam

18. jūnijs, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

19. jūnijs, trešdiena
●

Plkst. 13.00 “Cepamdiena” Skrundas bērnu bibliotēkā.

20. jūnijs, ceturtdiena
●

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

22. jūnijs, sestdiena
●

●

Plkst. 14.00 pirms Līgo dienas jampadracis Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā.
Tiek aicināti sportot pagasta iestāžu darbinieki un ikviens iedzīvotājs. Komandas
pieteikt līdz 20. jūnijam plkst. 17.00, zvanot pa tālr. 26665663.
Plkst. 16.00 Sudmalnieku birzī Raņķos Jāņu tradīciju izdzīvošana lauku sētā. Siesim

●

sieru, gatavosim desas, slauksim govi un iemēģināsim roku citos lauku darbos, kā to
kādreiz darījuši mūsu senči.
Plkst. 20.00 Nīkrāces Atpūtas centrā “Ielīgosim vasaru Nīkrācē”. A. Tauriņa situāciju
komēdijas pirmizrāde "Pārdotie svētki". Izrādē piedalās Vaiņodes un Skrundas novadu
apvienotais pašdarbnieku kolektīvs. Plkst. 22.00 Ballēsimies kopā ar muzikantiem no
Saldus.

23. jūnijs, svētdiena
●
●

●

●

●
●

●

No plkst. 9.00 līdz 12.00 Skrundas tirgus laukumā Zāļu dienas tirgus.
Plkst. 10.00 tirgus laukumā lustīgas ziņģes un danči kopā ar kapellu “Spēlmaņi” no
Leišmales.
Plkst. 18.30 Rudbāržu sporta laukumā tiks godināti pagasta Jāņi un Līgas, spēlēs
Lieģu kapella "Luste", savukārt plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar Vilni no Liepājas.
Plkst. 20.00 Skrundas estrādē koncerts “Līgo visa Skrunda”. Piedalās Skrundas,
Kuldīgas, Aizputes un Saldus novada amatiermākslas kolektīvi. Koncertu vadīs Dailes
teātra aktieris Mārtiņš Počs.
No plkst. 23.00 līdz 4.00 zaļumballe ar grupu “2 PRO”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 Sudmalnieku birzī Raņķu amatierteātra izrāde “Īsa pamācība līgošanā”.
Ieeja bez maksas.
Plkst. 22.00 Sudmalnieku birzī Jāņu nakts zaļumballe. Spēlēs grupa “Ēna”, ieeja bez
maksas.

Citas ziņas:
●

●
●

No 1. līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā apskatāma Birutas Leikartes pildspalvu
kolekcija.
No 3. līdz 28. jūnijam Antuļu bibliotēkā izstāde “Vasara – ceļojumu laiks”.
Skrundas Bērnu bibliotēkā no 1. jūnija aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties
lasīšanas maratonā „Vasaras grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas
grāmatas un aizpildi darba burtnīcu! Par to tu uzreiz saņemsi balviņu no
bibliotekāres, bet septembrī atbilstošu vērtējumu no savas skolotājas. Gaidīsim!

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

