Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 15. līdz 21. augustam

15. augusts, pirmdiena
No 15.–19. augustam Raņķos notiek bērnu dienas nometne “VASARAS SKOLIŅA”.
Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 29427990 (Inese).
16. augusts, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
18. augusts, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
18.-19. augustā Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Didzis
Strazdiņš piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā pašvaldību
sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksmē (Mālpilī). LASĪT VAIRĀK
Liepājas ielā 7, Skrundā, sejas kopšanas procedūras par samaksu veiks sejas
kopšanas estētiķe, vizāžiste Svetlana Prūse. Pieteikšanās pa tālruni 25998560.
19. augusts, piektdiena
No plkst. 9.00–12.00 dokumentu pieņemšana Skrundas vidusskolā, plkst. 12.00 –
Uzņemšanas komisijas sēde. LASĪT VAIRĀK
10.00 Skrundas novada pašvaldībā viesosies Baldones novada pašvaldības
delegācija.
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No 22.–26. augustam Nīkrācē notiks bērnu dienas nometne “VASARAS SKOLIŅA”,
kurā aicināti piedalīties bērni no 7 līdz 10 gadu vecumam. Lūgums līdz 15. augustam
pieteikties, zvanot pa tālr. 29427990, vai personīgi pie sociālās darbinieces Santas
Knopkenas vai kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes.
Jaunajā mācību gadā vidusskolēniem Skrundas vidusskolā ir iespēja apgūt Valsts
Aizsardzības mācību jaunsargu instruktora Kaspara Rudīša vadībā. Mācību
programmas ietvaros iegūtās zināšanas un prasmes skolēniem dos iespēju turpināt
izglītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā. Skrundas vidusskolā Valsts Aizsardzības
mācības programmas audzēkņiem nodrošināti formas tērpi un ekipējums,
brīvpusdienas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt B kategorijas un traktortehnikas
vadītāja apliecību. Jauniešiem no attālākām vietām tiek piedāvāta iespēja par maksu
dzīvot kopmītnes tipa dzīvoklī Skrundā. Dokumentu iesniegšana audzēkņu
uzņemšanai Skrundas vidusskolā: līdz 19. augustam. Vairāk informācijas, zvanot pa
tālr. 26475110. LASĪT VAIRĀK

No 10.–30. augustam – pieteikšanās nodarbībām Skrundas mākslas studijā. Vairāk
informācijas – sazinoties ar Daci Kudori (tālr. 29581537). LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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