Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 28. oktobra līdz 3. novembrim

28. oktobris, pirmdiena
●
●

●

Plkst. 17.00 Skrundas jauniešu centrā ikviens aicināts uz Etsy iedvesmas vakaru.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā izrāde bērniem “Nemo un draugi no
Madagaskaras”. Biļešu cenas līdz 9 gadiem 4 EUR, vecākiem 6 EUR. Biļetes var
iegādāties Skrundas kultūras namā.
No 28. oktobra līdz 1. novembrim Skrundas jauniešu centrā auduma tašiņu darbnīca.

29. oktobris, otrdiena
●
●
●

●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 15.00 Skrundas jauniešu centrā Elmāra stāstu pēcpusdiena.
Skrundā ieradīsies mobilais mamogrāfs. Uz pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Pieraksts pa tālr. 27866655.
Plkst. 17.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē tikšanās ar Latvijas Radio
žurnālistiem Liu Guļevsku un Gunāru Jākobsonu, un producentu Jāni Kļaviņu.

30. oktobris, trešdiena

●

●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 13. diskusiju cikls “Sacepumu knifiņi” un no plkst. 12.00
nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.
Plkst. 12.00 Skrundas jauniešu centrā ikviens aicināts uz “Pats savam saimes
galdam” projektu noslēguma pasākumu.
Savukārt plkst. 17.00 nāc un uzlabo savu fizisko sagatavotību, gūsti priekšstatu par
kaujas mākslu un starptautisku sporta cīņu Madara Baloža vadībā. Tiekamies
Skrundas jauniešu centrā, lai vairāk uzzinātu par Grappling un brazīļu Jiu-Jitsu!

31. oktobris, ceturtdiena
●
●
●

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.
Skrundas pilsētas un bērnu bibliotēkas slēgtas.
Plkst. 18.00 Nīkrāces bibliotēkā Helovīna pasākums bērniem “Kādā tumšā, tumšā
naktī”.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja nodarbības.

2. novembris, sestdiena
●

●

Plkst. 10.00 Nīkrāces Atpūtas centrā sacensības kāršu spēlē “Zolīte”. Ar sacensību
nolikumu var iepazīties mājas lapā www.skrunda.lv.
Plkst. 15.00 dievkalpojums Lēnu baznīcā un plkst. 16.00 – svecīšu vakars kapsētā.

Citas ziņas:
●

●

●

●
●

●

●
●

10. novembrī svecīšu vakars Rudbāržu pagasta kapsētās: plkst. 12.00 Vecsieksātes
kapsētā; plkst. 12.30 Bākūžu kapsētā; plkst. 13.00 Sprīžu kapsētā; plkst. 14.00
Lūdiķu kapsētā; plkst. 15.00 Krogarāju kapsētā.
23. novembrī svecīšu vakars Skrundā, Sila kapos – plkst. 16.00, un Baznīcas kapos –
plkst. 17.00. Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Nīkrāces,
Raņķu un Skrundas pagastu kapsētās.
Katru trešdienu un piektdienu plkst. 17.00 nāc un uzlabo savu fizisko sagatavotību,
gūsti priekšstatu par kaujas mākslu un starptautisku sporta cīņu Madara Baloža
vadībā. Tiekamies Skrundas jauniešu centrā, lai vairāk uzzinātu par Grappling un
brazīļu Jiu-Jitsu!
No 1. līdz 31. oktobrim Nīkrāces bibliotēkā izstāde “Sveika atkal, mana skola!”.
Antuļu bibliotēkā līdz 31. oktobrim apskatāma grāmatu izstāde “Latviešu tautas
garamantas” un māla izstrādājumu izstāde no jaunmuižnieku kolekcijām.
Raņķu bibliotēkā oktobrī divas izstādes: Kuldīgas TTMS "Paletes" dalībnieces Rasas
Rasmanes gleznu izstāde un Jaunmuižas iedzīvotājas Renātes Mihailovas darināto
kartiņu izstāde.
Līdz 31. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde “Latvija Harija Krūzes fotogrāfijās”.
Oktobrī Skrundas kultūras nama Mazajā zālē skatāma Sanda Behmaņa fotoizstādi
“Mirkļi”.

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

