Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 18. līdz 24. jūnijam

18. jūnijs, pirmdiena
No 1. jūnija Skrundas Bērnu bibliotēkā ceļu pie lasītājiem uzsāk “Bērnu žūrija 2018”.
Aicinām čaklos grāmatu lasītājus piedalīties jaunāko grāmatu vērtēšanā.
Skrundas kultūras nama lielajā zālē joprojām skatāma ukraiņu mākslinieka Romāna
Lučuka personālizstāde.
Līdz 30. jūnijam Raņķu bibliotēkā Marijas Freibergas gleznu izstāde "Sirdspriekam".
19. jūnijs, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
20. jūnijs, trešdiena
Plkst. 19.00 pie Raņķu pakalpojumu pārvaldes siera rituļa siešanas meistarklase. Visi
kopā mācīsimies siet dažādus sierus un kopīgi tos degustēsim. Dalības maksa: 2 EUR
21. jūnijs, ceturtdiena
Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
22. jūnijs, piektdiena
Skrundas novada pašvaldība apmeklētājus pieņems līdz plkst. 14.00.
Plkst. 20.00 pie Nīkrāces atpūtas centra vasaras saulgriežu ielīgošana ar A.
Niedzviedža komēdiju "Meklēju omi, ...opim". Piedalās Vaiņodes amatierteātris
"Kuratieši" un Skrundas senioru deju kolektīvs "Virši". Plkst. 23.00 balle kopā ar Frici
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(Brenča muzikanti).
Transports no Lēnām uz ielīgošanu kursēs plkst. 19.30. 23. jūnijs, sestdiena Līgo
pasākumi novadā: Skrundā:
No plkst. 9.00 līdz 12.00 Skrundā skvērā pie pulksteņa “Laika upe” aicinām visus uz
Zāļu tirdziņu, kurā varēs iegādāties dažādus vainagus, nobaudīt sieru un notvert īsto
svētku sajūtu.
Plkst. 20.00 Skrundas estrādē dziesmu spēle “ĪSA PAMĀCĪBA
MĪLĒŠANĀ”.Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums, R. Paula mūzika,
spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas.
Uzvedumā piedalās:
Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars Kļavinskis, Kristians
Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris, Zane
Jančevska
Plkst. 23.00 Skrundas estrādē zaļumballe kopā ar grupu "Sapņu pietura".
Rudbāržos
Plkst. 18.00 Rudbāržu sporta laukumā ielīgošanas koncerts kopā ar Rudbāržu
amatierteātra "Spēlmaņi" dalībniekiem un folkloras kopu "Kamenīte". Būs Jāņu
godināšana, kā arī siers un alus. Pēc koncerta plkst. 19.30 kursēs autobuss uz izrādi
Skrundā.
Plkst. 22.00 sporta laukumā Līgo balle kopā ar Frici no Brenča muzikantiem.
Raņķos
Sudmalnieku birzī no plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar muzikantiem no Liepājas. Balles
laikā konkurss “Skaistākais Līgo vakara vainags”.
Ieeja Līgo pasākumos bez maksas Skrundas novada pašvaldība informē, ka
pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti
pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā. Informāciju
apkopojusi: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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