Skrundas novada aktualitātes no 15. līdz 24.
jūnijam

15. jūnijs, pirmdiena
●
●

Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā “Lasītāju kluba” tikšanās.
No 15. līdz 19. jūnijam Skrundas jauniešu centrā ziedu rotu gatavošanas darbnīcas.

16. jūnijs, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

17. jūnijs, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Uzziedi svētkos!”.

18. jūnijs, ceturtdiena
●
●

Plkst. 8.00 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.
Plkst. 8.10 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.

20. jūnijs, sestdiena

●

Plkst. 18.00 un plkst. 21.00 Skrundas kultūras namā Buka solokoncerts savējiem
“Rīts”. Pie klavierēm Arta Anna Buķele. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā Skrundas
bērnu bibliotēkā. Cena 7 EUR.

21. jūnijs, svētdiena
●

No plkst. 9.00 līdz 13.00 Skrundas tirgus laukumā “Krāmu tirdziņš”. Tirgoties gribētāji
aicināti pieteikties līdz 20. jūnijam pa tālr. 25533788.

22. jūnijs, pirmdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos ģimeņu sacensības pludmales
volejbolā. Reģistrēšanās no plkst. 10.00. Sīkāka informācija pa tālr. 29123514.

23. jūnijs, otrdiena
●

No plkst. 9.00 līdz 12.00 Skrundas tirgus laukumā “Zāļu tirgus” un no plkst. 10.00
lustīgas ziņģes un danči kopā ar kapellu “LUSTE”!.

Citas ziņas:
●

●
●
●
●

No 15. jūnija līdz 20. jūlijam foto orientēšanās ar uzdevumiem “Esi vērīgs Nīkrāces
pagastā!”. Sīkāka informācija būs pieejama no 15. jūnija Nīkrāces Atpūtas centra
Facebook lapā.
Līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā skatāma Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde.
Līdz 30. jūnijam Antuļu bibliotēkā Edgara Pāvila varžu figūriņu kolekcija.
Līdz 1. jūlijam Raņķu bibliotēkā izstāde “Dažādi vadu pinumi”.
Skrundas Bērnu bibliotēka aicina lasītājus piedalīties jaunāko grāmatu lasīšanā un
vērtēšanā projektos „Bērnu žūrija” un „Vasaras grāmata”.

Aicinām iedzīvotājus ar pašvaldību un tās iestādēm sazināties attālināti, zvanot, rakstot
e-pastā vai ar pasta starpniecību. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams arī
atstāt pasta kastītēs pie iestāžu ēkām.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808

