Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 3. līdz 9. jūnijam

3. jūnijs, pirmdiena
●

No plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā zīmēšanas pēcpusdiena bērniem “Vasaras
krāšņumā”.

4. jūnijs, otrdiena
●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada Attīstības komitejas sēde.
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

6. jūnijs, ceturtdiena
●

Rīgā, uz Kuģa Skrunda P-05 notiks Skrundas novada labāko skolēnu godināšana.

7. jūnijs, piektdiena
●

Plkst. 11.00 svinīgā pasākumā oficiāli tiks atklāta jaunizbūvētā apakšstacija
“Skrunda”. Pasākumā piedalīsies AS “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma tīkls” un
Skrundas novada pašvaldības pārstāvji.

8. jūnijs, sestdiena
●
●

●

Plkst. 14.00 Skrundas vidusskolas aktu zālē 12. klases izlaidums.
Skrundas novadā notiks lielgabarīta atkritumu savākšana. Lūdzam iedzīvotājus
savlaicīgi nogādāt lielgabarīta preces (elektro preces, mēbeles, santehniku)
minētajās adresēs:
SKRUNDAS PILSĒTĀ UN PAGASTĀ
Plkst. 9:00 Jaunmuižas centrs
Plkst. 9:30 Pumpuri
Plkst. 9:50 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Plkst. 10:20 Cieceres ciemā pie veikala
Plkst. 10:40 Stāvlaukums pie estrādes
Plkst. 11:00 Dārza ielā 8
Plkst. 11:15 Liepājas iela 45

●

RAŅĶU PAGASTĀ
Plkst.11:35 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Plkst. 11: 50 Raņķu pagasta Smilgu ciemā

●

NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Plkst. 12:20 Lēnu ciemata centrā
Plkst. 12:45 Dzeldas ciemata centrā
Plkst. 13:20 Rudbāržu ciemata centrā
Citas ziņas:

●

●

●
●

Līdz 4. jūnijam Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā šujam
svārkus vai spilvenus, gatavojam ādas tauriņus, spēlējam galda spēles. Nāc ciemos!
No 1. līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā apskatāma Birutas Leikartes pildspalvu
kolekcija.
No 3. līdz 28. jūnijam Antuļu bibliotēkā izstāde “Vasara – ceļojumu laiks”.
Skrundas Bērnu bibliotēkā no 1. jūnija aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties
lasīšanas maratonā „Vasaras grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas
grāmatas un aizpildi darba burtnīcu! Par to tu uzreiz saņemsi balviņu no
bibliotekāres, bet septembrī atbilstošu vērtējumu no savas skolotājas. Gaidīsim!

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 apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

