Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 11. līdz 17. jūnijam

11. jūnijs, pirmdiena
No 1. jūnija Skrundas Bērnu bibliotēkā ceļu pie lasītājiem uzsāk “Bērnu žūrija 2018”.
Aicinām čaklos grāmatu lasītājus piedalīties jaunāko grāmatu vērtēšanā.
No 3. līdz 15. jūnijam Skrundas novadā notiek ASV spēku Eiropā vadītās ikgadējās
starptautiskās militārās mācības “Saber Strike 2018”. Iedzīvotāji tiek aicināti
neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem
poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un
pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.
Skrundas kultūras nama lielajā zālē joprojām skatāma ukraiņu mākslinieka Romāna
Lučuka personālizstāde.
Līdz 15. jūnijam vēl var paspēt apskatīt Skrundas Mākslas studijas dalībnieku darbu
izstādi Skrundas kultūras nama mazajā zālē.
Līdz 30. jūnijam Raņķu bibliotēkā Marijas Freibergas gleznu izstāde "Sirdspriekam".
12. jūnijs, otrdiena
Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes Attīstības komitejas
sēde.
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
13. jūnijs, trešdiena
Nīkrāces Veselības punktā Dr. Āboliņš pacientus nepieņems. Pacientiem, kuriem
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nepieciešams atjaunot receptes, lūgums griezties ģimenes ārsta praksē - Kuldīgas
ielā 2, Skrundā, katru darba dienu no plkst. 8.00-13.00. (tālr. 26589707).
14. jūnijs, ceturtdiena
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis plkst. 12.00 Raņķu pagastā pie
represēto akmens un plkst. 14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona.
15. jūnijs, piektdiena
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē medicīnas darbinieku dienai veltīts
pasākums, kura laikā apaļajās darba jubilejās tiks sveikti darbinieki. Dalību pasākumā
pieteikt pa tālruni 26722746 (Sigita).
16. jūnijs, sestdiena
Skrundas novada 9. klašu izlaidumi:
Skrundas vidusskolas 9.a klasei plkst. 13.00 Skrundas kultūras namā;
Skrundas vidusskolas 9.b klasei plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā;
Nīkrāces pamatskolas 9. klases izlaidums plkst. 16.00 Nīkrāces pamatskolā.
Plkst. 17.00 Jaunmuižā “Jaunmuižnieku vasaras koncerts”.
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. 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 apkopojusi:
Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Epasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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