Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 19. līdz 25. septembrim

19. septembris, pirmdiena
16.00 Skrundas k/n lielajā zālē tiks demonstrēta animācijas filma "Alvins un
Burunduki. Lielais burunduļojums." Ieejas maksa: 1,00 EUR.
17.30 Skrundas bibliotēkas telpās savu jauno sezonu uzsāks Dāmu klubiņš, aicinot
pie tējas tases pārrunāt tālākos darbus un iespējas. Tālrunis informācijai: 29427990
(Inese).
No 19. līdz 23. septembrim Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Mežaine” teritorijā, Raņķu pagastā, Militārā policija veic karavīru apmācību. LASĪT
VAIRĀK
No 19. līdz 23. septembrim Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks izstāde
“Rudentiņš – bagāts vīrs”, kurā visi laipni aicināti piedalīties ar interesantiem un
neredzētiem dabas brīnumiem, dārzeņu un augļu kompozīcijām, kā arī krāšņām ziedu
kompozīcijām.
20. septembris, otrdiena
Visas dienas garumā Nīkrāces saieta namā un Nīkrāces pagasta sporta laukuma
teritorijā Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks trenažieru diena.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
15.00 Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” virtuves telpās, Kalēju ielā 4,
Biedrība “Mini SD” sadarbībā ar Skrundas jauniešu centru aicina apmeklēt prasmju
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apmaiņas darbnīcu “Ziemas krājumi”. LASĪT VAIRĀK
21. septembris, trešdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
Visas dienas garumā Nīkrāces pagastā Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks
pasākums “Solis uz pakāpiena” (ikviens skaita savus pieveiktos pakāpienus – vairāk
informācijas, sazinoties ar Ilonu Rītiņu (tālr. 26665663)).
22. septembris, ceturtdiena
12.00 Nīkrāces pagasta sporta laukuma teritorijā Eiropas Sporta nedēļas ietvaros
notiks pasākums "Pievilkšanās pie stieņa" (vairāk informācijas, sazinoties ar Ilonu
Rītiņu (tālr. 26665663)).
No plkst. 15.00 Skvērā aiz Skrundas kultūras nama "Meža dienu" aktivitāšu ietvaros
notiks radošās darbnīcas bērniem “Mans nākotnes koks. Mans nākotnes mežs.” darbu
izstāde un dažādas izglītojošas, interaktīvas aktivitātes, kā arī sarunas ar koku un
mežu pazinējiem. LASĪT VAIRĀK
23. septembris, piektdiena
14.00 Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks pārgājiens uz Zoslēnu gravu (vairāk
informācijas, sazinoties ar Ilonu Rītiņu (tālr. 26665663).
21.00 Skrundas kultūras namā notiks diskotēka "Gandrīz KURŠI". Tajā spēlēs
vienīgais Kuršu tradīciju turpinātājs DJ Tonijs Tože, kā arī jauku diskotēkas muzikālo
atmosfēru sagādās divi populāri dīdžeji – DJ Matīss un DJ Ziggy. Galdiņu rezervācija
pa tālr. 26114629, 63331556. Ieejas maksa:
plkst. 21.00-22.00: 4,00 EUR;
pēc tam: 5,00 EUR
tiem, kas būs ģērbušies disko tērpos: 3,00 EUR. LASĪT VAIRĀK
24. septembris, sestdiena
12.00 Nīkrāces saieta namā “Griezto sveču meistarklase” kopā ar Ilmu Kamkovsku.
Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikšanās pa tālr. 22470402.
17.00 Skrundas k/n mazajā zālē “Griezto sveču meistarklase”. Nodarbība ilgs
3 stundas, un dalības maksa ir 10 EUR. Dalībnieku skaits - ierobežots. Pieteikšanās pa
tālr. 29427990. LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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