Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 19. līdz 25. jūnijam

19. jūnijs, pirmdiena
14.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā notiks
Skrundas novada jaunatnes darbinieku sanāksme.
17.00 Skrundas kultūras namā notiks informatīvs seminārs pašvaldību speciālistiem,
kuri sniedz asistenta pakalpojumus personām ar invaliditāti.
20. jūnijs, otrdiena
10.00 Skrundas novada personas ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenes
locekļi viesosies vasaras saulgriežu sadraudzības pasākumā Saldus novadā.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
21. jūnijs, trešdiena
10.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Māmiņu skola
aicina uz sirsnīgu sarunu ar četru bērnu mammu Daci Grāveli – par sajūtām un
ikdienas dzīvi. AFIŠA
21. un 22. jūnijā plkst. 14.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā notiks radošā darbnīca “Pašu gatavoti matu aksesuāri”. AFIŠA
20.00 Sudmalnieku birzī, Raņķos, notiks vasaras saulgriežu svinēšana “Līgo, līgo…”
Tautiskiem rituāliem, dziesmām un rotaļām pavadīsim saulīti, kopā ar Rudbāržu un
Raņķu folkloras kopām degsim ugunskuru. Aicinām līdzi ņemt ziedojumu ugunij:
graudus, sēklas, pagājušā gada vainagus.
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22. jūnijs, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 15.00, bet kase darbosies līdz plkst.
14.00.
19.00 pie Nīkrāces saieta nama – ielīgošanas svētki Nīkrācē:
plkst. 19.00 Jēkaba Janševska izrāde "Precību viesulis" Režisore: Inga Ezeriete.
AFIŠA
plkst. 22.00 Līgo balle, spēlē Zane no Saldus. AFIŠA
23. jūnijs, piektdiena
No plkst. 9.00 līdz 12.00 pie Skrundas pulksteņa Zāļu tirgū 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 Durbes kultūras nama tautas mūzikas ansamblis “Neparasts
gadījums”.
Skrundas estrādē – Līgo visa Skrunda:
plkst. 20.00 Jēkaba Janševska izrāde “Precību viesulis”. Režisore: Inga Ezeriete.
plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu “Hono”. Ieeja – bez maksas.
Rudbāržu sporta laukumā – Līgo vakars Rudbāržos:
plkst. 20.00 ielīgošana ar Ritas Missūnes pārpratumu komēdiju “Tikai alus un
siers”. Režija, scenogrāfija – Anda Stiba (AFIŠA) Pēc izrādes līgotāji varēs cienāties
ar alu un sieru.
No plkst. 22.00 lustēsimies līdz rīta gaismai kopā ar muzikantu Justu no Aizputes.
Sudmalnieku birzī Raņķos – Līgo svētki Sudmalnieku birzī:
plkst. 21.00 svētku ielīgošana kopā ar Raņķu amatierteātri;
plkst. 22.00 kursim gaišu jāņuguni un sāksim Līgo nakts dančus kopā ar grupu
“Saulvējā”.
Informāciju apkopojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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