Skrundas novada aktualitātes no 14. līdz 20.
septembrim

14. septembris, pirmdiena
●

●

No 14. līdz 18. septembrim Skrundas Jauniešu centrā auduma maisiņu šūšanas
darbnīca.
Līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotostudijas “FOTAST" izstāde
“Refleksija”.

15. septembris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 17.00 Sieksātes bibliotēkā tikšanās ar Sieksātes iedzīvotājiem.

16. septembris, trešdiena
●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu cepuru meistarnīca.
Plkst. 17.00 Skrundas jauniešu centrā ieskats Jiu Jitsu cīņas mākslā Madara Baloža
vadībā.

17. septembris, ceturtdiena

●
●

●

Plkst. 8.00 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.
Plkst. 16.00 Dzejas dienu ietvaros muzikāli literāra tikšanās “Divas māsas, deviņas
grāmatas. Dzeja, dzīve un mūzika”. Pasākumā piedalīsies Elita Veidemane un
Raimonda Vazdika. Lūdzu pieteikties bibliotēkā personīgi vai pa t. 63331552, e-pasts
- skrunda.biblioteka@skrunda.lv.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā galda hokeja treniņi. Vada Edgars Vītols.

18. septembris, piektdiena
●

Plkst. 15.00 Skrundas Mākslas studija aicina uz jaunās darba sezonas atklāšanu.

19. septembris, sestdiena
●

●

●

Pasaules talkas dienā plkst. 10.00 Skrundā turpināsim pagājušajā gadā iesāktos labos
darbus – stādīsim rododendrus parkā pie Mūzikas skolas un jauki pavadīsim laiku.
Pasākumā priecāsimies redzēt ikvienu skrundenieku, novadnieku un viesus. Pabūsim
kopā, izbaudīsim dienu, gan darbojoties, gan kopā atpūšoties. Vairāk informācijas,
sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju Reini, t.
29762971. Ja vēlies iestādīt pats savu rododendru, droši ņem līdzi stādiņu un
atradīsim tam skaistu augšanas vietu!
Plkst. 10.00 Nīkrāces Atpūtas centrā novusa turnīra 1. posms. Sīkāka informācija pie
Ilonas Rītiņas, tālr. 26665663.
Plkst. 16.00 Raņķu pasākumu zālē “Dzeja un mūzika” kopā ar Rasmu Urtāni un Reini
Galenieku. Ieeja bez maksas.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●
●

●

No 7. septembra Rudbāržu bibliotēkā Skrundas Mākslas studijas dalībnieku darbu
izstāde “Zīmējumi dzejas noskaņās”.
No 7. septembra līdz 2. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde ,,Zīmējumi dzejas
noskaņās”. Skrundas mākslas studijas dalībnieču darbi.
No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“ZIEDI”.
Uz tikšanos aicina Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi:
14. septembrī plkst. 15.30 Lielajā zālē – jauniešu jaunrades pulciņš.
15. septembrī plkst. 18.00 Mazajā zālē – bērnu vokālais ansamblis.
Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus pieteikties braucienam pa novadu, kas tiks
rīkots 8. oktobrī plkst. 12.00. Pieteikšanās pa tālr. 25708808 vai e-pastā:
iveta.rozenfelde@skrunda.lv līdz 2. oktobrim. Būs iespēja kopā ar domes
priekšsēdētāju Loretu Robežnieci apmeklēt iestādes, uzzināt vairāk par novadā
īstenotajiem projektiem un plānotajiem darbiem.

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

