Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 21. līdz 27. septembrim

21. septembris, pirmdiena
No 21. līdz 27. septembrim visā Eiropā norisinās Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK,
un arī Skrundas novada iedzīvotāji tiek mudināti piedalīties dažādās veselīgās
fiziskajās aktivitātēs. LASĪT VAIRĀK
15.30 Skrundas jauniešu centrā notiks brīvprātīgo jauniešu sanāksme par
gatavošanos PII “Liepziediņš” bērnu sporta dienai, kā arī jaunieši aicināti apmeklēt
veselību veicinošo pasākumu "Dejo un esi vesels!"
22. septembris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
10.30 Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas
pārstāvji piedalīsies projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla projekta koordinatoru sanāksmē
(Rīgā).
No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem “Trauku
otrā dzīve”.
23. septembris, trešdiena
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies Latvijas
Pašvaldību savienības domes sēdē (Rīgā).
14.00 Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes ēkā, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, notiks
●

●

●
●

●

●

●

Skrundas novada pašvaldības speciālistu tikšanās ar uzņēmējiem par Valsts un ES
atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
16.00 Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš" sadarbībā ar Skrundas
jauniešu centra brīvprātīgajiem jauniešiem organizēs veselības nedēļai veltītu
pēcpusdienu "Jautrie vitamīni".
Sākot no 23. septembra, trešdienās plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā pēc vasaras
pārtraukuma atsāksies ārstnieciskā vingrošana. Savukārt Nīkrāces atpūtas centrā
nodarbības notiks piektdienās plkst. 15.00. Tālrunis saziņai: 29427990 (Inese).
24. septembris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde.
13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks pasākums bērniem "Dejo un esi vesels!"
Pasākuma laikā bērniem būs iespēja mūzikas ritmos nodoties dejas vilinājumam,
atgādinot, ka deja palīdz atraisīt cilvēka personību, sniedz lielisku prāta un ķermeņa
treniņu.
25. septembris, piektdiena
No plkst. 9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā apmeklētājus pieņems
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
10.00 Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes ēkā, Dārdedzēs, Rudbāržu pagastā, notiks
Skrundas novada pašvaldības speciālistu tikšanās ar uzņēmējiem par Valsts un ES
atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks dzejas pēcpusdiena pie tējas tases.
Bērni un jaunieši aicināti piedalīties šajā pasākumā, ņemot līdzi savus mīļākos dzejas
krājumus vai arī pašsacerētus dzejoļus.
19.00 Raņķu pasākumu zālē Nīkrāces amatierteātris “Brinida” rādīs B. Juhņēvičas
joku lugu “Pavasara neprāts”.
26. septembris, sestdiena
Skrundas novada pašvaldības īpašuma “Mežaine” teritorijā, Raņķu pagastā, notiks
Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona taktiskās mācības.
10.00 lieli un mazi, veci un jauni tiek gaidīti Rudbāržu centrā uz Miķeļdienas tirgu.
Tirgotāji aicināti pieteikties pa tālr. 28651944 (Inese).
19.00 Skrundas muižā notiks Denisa Paškeviča kvarteta "Rezonanse" koncerts. LASĪT
VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

