Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 7. līdz 13. septembrim

7. septembris, pirmdiena
No 7.-13. septembrim Nīkrāces pagastā pirmās Eiropas Sporta nedēļas ietvaros tiek
organizētas vairākas tematiskās dienas, kurās iecerēts vingrot, nūjot, doties
pārgājienā, kā arī piedalīties Vislatvijas Spēka dienā un citās sportiskās aktivitātēs.
LASĪT VAIRĀK
15.30 Skrundas jauniešu centrā jaunieši aicināti apmeklēt veselību veicinošo
pasākumu “Dod sirdij spēku!” Tā laikā būs iespēja mūzikas ritmos nodoties dejas
vilinājumam, atgādinot, ka deja palīdz atraisīt cilvēka personību, sniedz lielisku prāta
un ķermeņa treniņu.
8. septembris, otrdiena
No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies arī
izbraukuma aptieka.
10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Patērētāju tiesību aizsardzības
centra informatīvs seminārs bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem,
izglītības iestāžu un NVO pārstāvjiem. LASĪT VAIRĀK
10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, pašvaldības
nekustamā īpašuma "Garāžas III Nr. 5", Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas tiesību izsole. Izsoles dalībnieku reģistrācija – līdz 07.09.2015. plkst. 16.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
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10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
9. septembris, trešdiena
Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta (mācību dēļ LNB Rīgā). Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!
8.00 Ekskursija Nīkrāces pagasta senioriem uz Pūres šokolādes muzeju, Durbes pili
un Šlokenbekas muižu. LASĪT VAIRĀK
15.30 Skrundas jauniešu centrā jaunieši aicināti apmeklēt veselību veicinošo
pasākumu “Dod sirdij spēku!” Tā laikā būs iespēja mūzikas ritmos nodoties dejas
vilinājumam, atgādinot, ka deja palīdz atraisīt cilvēka personību, sniedz lielisku prāta
un ķermeņa treniņu.
10. septembris, ceturtdiena
10.00 Skrundas kultūras namā LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu
centrs organizē bezmaksas semināru “Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža
īpašniekiem” (atbalsta jomas un saņemšanas nosacījumi, VMD prasības pasākumu
īstenošanai, praktiski padomi projekta īstenošanā). SEMINĀRA PROGRAMMA.
No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
11. septembris, piektdiena
No plkst. 9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā apmeklētājus pieņems
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
Skrundas kultūras namā sezonu uzsāk Levitas Tuleiko modes deju grupas:
1.-2. kl. plkst. 14.00;
3.-5. kl. plkst. 15.00;
5.-6.g. plkst. 16.00;
6.-9. kl. plkst. 17.00;
"Esences" plkst. 18.00;
"Zumba" plkst. 19.00.
Gaidām jaunus dalībniekus!
16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā dzejas pēcpusdiena pie tējas tases. Bērni
un jaunieši aicināti piedalīties šajā pasākumā, ņemot līdzi savus mīļākos dzejas
krājumus vai arī pašsacerētus dzejoļus.
19.00 Rudbāržu kultūras namā Nīkrāces amatierteātra "Brinida" izrāde "Pavasara
neprāts".
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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