Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 20. līdz 26. jūnijam

21. jūnijs, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
19.30 Rudbāržu kultūras namā uz Jāņu ielīgošanu ar lugas "Krustmāte Jūle no Tūles"
pirmizrādi aicina Rudbāržu folkloras kopa "Kamenīte" un amatierteātris "Spēlmaņi".
20.00 pie Nīkrāces saieta nama notiks pasākums "Spēlējam pa savam". Ielīgosim
vasaras saulgriežus kopā ar Vaiņodes un Dzeldas apvienoto amatierteātri "VAIDZE"
un Nīkrāces sieviešu ansambli "DIANTUS".
22. jūnijs, trešdiena
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 14.00, bet kase tehnisku iemeslu dēļ
nedarbosies.
23. jūnijs, ceturtdiena
9.00 pie Skrundas pulksteņa svinam Skrundas 20. jubilejas gadu un aicinām uz Zāļu
tirgu! Pašā Skrundas sirdī varēs iegūt visīstāko Līgo svētku sajūtu. Te varēs
iegādāties tieši sev darinātu pļavu ziedu vai ozollapu vainagu, svaigi kūpinātu gaļu un
zivis, nobaudīt ķimeņu un citus sierus. Par lustīgu noskaņojumu gādās Lieģu kultūras
nama lauku kapela. Tirgoties gribētāji tiek aicināti līdz 20. jūnijam pieteikties pie
Lienes Krūmiņas, zvanot pa tālr. 29578722. AFIŠA
13.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā notiks netradicionālās sporta aktivitātes
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komandām "Līgo dienas Jampadracis". Vairāk informācijas, sazinoties ar Ilonu Rītiņu
(tālr. 63354555, 26665663).
20.00 Skrundas estrādē notiks pasākums “Līgo visa Skrunda!”, šoreiz ar R. Blaumaņa
izrādi "Skroderdienas Silmačos", režisore A. Stiba. AFIŠA
20.00 Sieksātē pie bibliotēkas sāksies Jāņu balle līdz rīta gaismai kopā ar Induli.
22.00 Rudbāržu sporta laukumā – Jāņu nakts balle līdz rīta gaismai kopā ar Jāni no
Liepājas.
23.00 Skrundas estrādē – zaļumballe kopā ar grupu "Sapņu pietura". Ieeja – bez
maksas.
23.00 Raņķos, Sudmalnieku birzī – Līgo ugunskura aizdegšana un zaļumballe kopā ar
Mārtiņu no Aizputes.
23.00 pie Nīkrāces saieta nama – Līgo ballīte "Lai līgojam, lai svinam..."
25. jūnijs, sestdiena
10.00 Skrundas vidusskolas pludmales volejbola laukumos notiks sacensības
pludmales volejbolā. AFIŠA
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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