Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 29. maija līdz 4. jūnijam

29. maijs, pirmdiena
No 29. maija līdz 4. jūnijam – Latvijas Veselības nedēļas sportiskās aktivitātes. LASĪT
VAIRĀK
29./30. maijā no plkst. 18.00 līdz 19.00 – uzņemšanas eksāmeni Skrundas Mūzikas
skolā klavieru, vijoles, akordeona, ģitāras, pūšaminstrumentu un sagatavošanas
klasē. Tālr. informācijai: 63331354.
30. maijs, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
31. maijs, trešdiena
No plkst. 9.00 lielgabarīta atkritumu savākšana Sporta ielā 1 un Liepājas ielā 45,
Skrundā, kā arī Rudbāržu centrā. Sīkāka informācija: Zane Eglīte (26665874).
9.00 Skrundas Sociālā dienesta telpās notiks radošā nodarbība personām ar
funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.
14.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā notiks
Skrundas novada labāko skolēnu godināšana – pieņemšana pie Skrundas novada
domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces.
1. jūnijs, ceturtdiena
14.00 pie Skrundas kultūras nama – BĒRNU SVĒTKI:
14.00 kultūras nama pagalmā sporta aktivitātes kopā ar klaunu Pankūciņu.
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15.00 kultūras nama lielajā zālē apvienības TEĀTRIS UN ES muzikāla izrāde visai
ģimenei "Burunduka TV šovs". Ieeja – bez maksas. AFIŠA
16.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā – lieliska
iespēja nostiprināt savas angļu valodas zināšanas nodarbībā "Es varu runāt angliski!"
2. jūnijs, piektdiena
11.00 Rudbāržu sporta laukumā notiks bērnu svētki. Bez aktivitātēm bērnu svētkos
neiztikt – darbosies piepūšamās atrakcijas, un būs dažādas sporta aktivitātes. Visi
mīļi aicināti!
11.30 Skrundas novada pensionāri dodas uz saietu un ikgadējo zaļumballi senioriem
Bunkā, Priekules novadā. LASĪT VAIRĀK
3. jūnijs, sestdiena
No plkst. 7.00 līdz 22.00 – Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Skrundas novada vēlēšanu
iecirkņu adreses un papildu informācija ŠEIT. Uz vēlēšanu iecirkņiem tiks nodrošināts
transports. Autobusa atiešanas laiki un vietas:
Plkst. 9.00 no Jaunmuižas, Saveniekiem, Smilgām un Rudbāržu pagastā pa skolēnu
autobusa maršrutu;
Plkst. 10.00 no Sieksātes bibliotēkas un no Lēnām caur Nīkrāci.
Informāciju apkopojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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