Skrundas novada aktualitātes no 20. līdz 26.
jūlijam

20. jūlijs, pirmdiena
●

●
●

No 20. līdz 23. jūlijam Jaunmuižā notiks bezmaksas neformālās apmācības jauniešiem
“Uzrāviens Skrunda escape”. Apmācības paredzētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 19
gadiem.
Skrundas jauniešu centrs slēgts. Darbinieki dodas pieredzes apmaiņā uz Aizputi.
No 20. līdz 24. jūlijam militārajā poligonā “Mežaine” notiks šaušanas nodarbības, kuru
laikā var būt dzirdami šaušanas trokšņi.

21. jūlijs, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No 21. līdz 24. jūlijam Skrundas jauniešu centrā rotu darināšanas darbnīcas.

22. jūlijs, trešdiena
●

Plkst. 18.00 pie Jaunmuižas bibliotēkas - keramikas darbnīca kopā ar mākslinieci,
keramiķi Lindu Priednieci.

23. jūlijs, ceturtdiena
●
●

Plkst. 8.00 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.
Rudbāržu Jauniešu klubiņā galda spēļu diena.

25. jūlijs, sestdiena
●

●

No plkst. 9.00 visi aicināti uz Mazajiem svētkiem Skrundā! Būs gan andelēšanās,
video stāsti, teātra izrāde gan mazajiem, gan lielajiem un vakarā plkst. 20.00 grupas
“Otra puse” koncerts. Visi pasākumi ir bez maksas.
Plkst. 15.00 kapu svētki Lēnu katoļu baznīcas kapos.

26. jūlijs, svētdiena
●

Plkst. 13.00 Rudbāržu sporta laukumā Vārves pagasta amatierteātra “Vārava” izrāde
“Caur bēdām pie priekiem”. Ieeja bez maksas.

Citas ziņas:
●
●

●
●
●

●

●

●

No 1. līdz 20. jūlijam Nīkrāces bibliotēka aicina kopā veidot liliju izstādi.
No 15. jūnija līdz 20. jūlijam foto orientēšanās ar uzdevumiem “Esi vērīgs Nīkrāces
pagastā!”.
30. jūlijā Rudbāržu Jauniešu klubiņā galda spēļu diena.
No 20. jūlija līdz 2. augustam uz vadītāja atvaļinājuma laiku slēgta Raņķu bibliotēka.
No 27. jūlija līdz 9. augustam uz bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laiku slēgta
Nīkrāces bibliotēka.
1. augustā no plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta bāzē norisināsies 11. atklātās
vasaras sporta spēles.
1. augustā plkst. 22.00 Raņķos Ventas upes krastā notiks nakts noskaņu koncerts
“Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”.
Skrundas Bērnu bibliotēka aicina lasītājus piedalīties jaunāko grāmatu lasīšanā un
vērtēšanā projektos „Bērnu žūrija” un „Vasaras grāmata”.

Aicinām iedzīvotājus ar pašvaldību un tās iestādēm sazināties attālināti, zvanot, rakstot
e-pastā vai ar pasta starpniecību. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams arī
atstāt pasta kastītēs pie iestāžu ēkām.
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

