Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 27. augusta līdz 3. septembrim

27. augusts, pirmdiena
●

●

●

Plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā aicinām Skrundas novada iedzīvotājus
tikties ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, lai pārrunātu poligona
“Mežaine” attīstības plānus.
No 20. augusta līdz 2. septembrim visā Latvijā notiks līdz šim lielākās militārās
mācības “Namejs 2018”. Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka mācību laikā pa
Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā
tehnika, bet gaisa telpā lido militārās lidmašīnas un helikopteri. Bruņotie spēki
atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret
iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties
sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem.
Skrundas mākslas studija turpina darbu un gaida jaunus dalībniekus. Nodarbībām
mākslas studijā aicinām pieteikties bērnus skolas vecuma un pieaugušo
grupās. Pieteikšanās no 13. augusta līdz 10. septembrim Skrundā, Kalēju ielā 6.
Sīkāka informācija pa tālruni 29581537.

28. augusts, otrdiena

●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

29. augusts, trešdiena
●

●

Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Eglīte un sabiedrisko
attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde piedalīsies nevalstisko organizāciju un Ministru
kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes konferencē “Informēšana ->
Līdzdarbība”.
Skrundas pilsētas, Rudbāržu un Nīkrāces bibliotēkas slēgtas. Darbinieki apmeklē
mācības Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

30. augusts, ceturtdiena
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.

31. augusts, piektdiena
●

Raņķu un Antuļu bibliotēkas slēgtas. Darbinieki apmeklē mācības Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā.

3. septembris, pirmdiena
Mācību gada sākuma pasākumi Skrundas novadā:
●
●
●
●
●
●

Plkst. 9.00 – Skrundas vidusskolā;
Plkst. 10.00 – Nīkrāces pamatskolā;
Plkst. 10.00 – Jaunmuižas pamatskolā un PII Liepziediņš grupām Jaunmuižā;
Plkst. 11.30 – Rudbāržos PII Liepziediņš un Rudbāržu pirmsskolas grupām;
Plkst. 13.00 – Kāpšanas sienas atklāšana Nīkrācē;
Plkst. 14.00 – Skrundas Mūzikas skolas mācību gada atklāšanas pasākums Skrundas
kultūras namā.

Citas ziņas:
●

Skrundas vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē. Dokumentu pieņemšana katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Vidusskola piedāvā pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas, vidējās izglītības
programmā iespēja izvēlēties humanitārā un sociālā virziena programmu, kā arī
pamatizglītības un vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “Valsts
aizsardzības mācība”. Skola piedāvā arī JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības
mācību programmu, komercizglītības projektu “Esi līderis!”, no 18 gadiem iespēja
iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Sīkāka informācija pa tālruni 63331287.

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

