Skrundas novada aktualitātes no 10. līdz 16.
augustam

10. augusts, pirmdiena
●
●
●
●

No 6. līdz 13. augustam Rudbāržu jauniešu klubiņā rotu darināšanas darbnīcas.
No 10. līdz 14. augustam Rudbāržos bērnu dienas nometne “Vasaras skoliņa 2020”.
No 10. līdz 14. augustam Skrundas jauniešu centrā “Eksperimenti”.
No 10. augusta līdz 13. septembrim Raņķu bibliotēkā raņķenieces Anitas Andersones
radošo darbu izstāde.

11. augusts, otrdiena
●

●

Plkst. 10.00 pie P/I “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” Bērnu veselības
buss jeb Mobilais veselības aprūpes centrs.
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

12. augusts, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Skrundas jauniešu centrā, Māmiņu skolā “Krāsu pasaule”.

14. augusts, piektdiena

●

Plkst. 19.00 Raņķos pie estrādes akmens labirintā vasaras vakara koncerts “Akmens
un mūzika” – arfa, stīgu instrumenti, balss.

15. augusts, sestdiena
●

No plkst. 9.00 Rudbāržu sporta laukumā Rudbāržu pagasta IV sporta svētki.

16. augusts, svētdiena
●

No plkst. 9.00 līdz 13.00 Krāmu tirgus jeb pērļu medības Skrundas tirgus laukumā.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

No 3. līdz 19. augustam uz bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laiku slēgta Antuļu
bibliotēka.
Skrundas Bērnu bibliotēka aicina lasītājus piedalīties jaunāko grāmatu lasīšanā un
vērtēšanā projektos „Bērnu žūrija” un „Vasaras grāmata”.
No 17. līdz 22. augustam plkst. 11.00 līdz 19.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē
Medību trofeju izstāde.
18. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Skrundas Klētē INFO diena par uzņemšanu LIAA
Kuldīgas biznesa inkubatorā.
20. augustā plkst. 15.00 Skrundas estrādē senioru vasaras svētku koncerts kopā ar
grupu “Rumbas kvartets”.
No 20. līdz 27. augustam Rudbāržu Jauniešu klubiņā grāmatzīmju veidošana.
22. augustā plkst. 17.00 Raņķu estrādē Vārmes amatierteātris “Es un Tu” ar izrādi
“Kalnu tāle”.
23. augustā plkst. 10.00 Raņķu pasākumu zālē Lielformāta ziedu – saulespuķu
meistarklase. Vadītāja Jeļena Egliņa, pieteikšanās līdz 10. augustam pa tālr.
29359243.
23. augustā plkst. 11.00 kapu svētki Pastaru kapsētā.
23. augustā plkst. 12.00 kapu svētki Klūgu kapsētā.
23. augustā plkst. 13.00 kapu svētki Sila kapsētā.
23. augustā plkst. 14.00 kapu svētki Baznīcas kapsētā.

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: Sandris Kuzmickis, Skrundas novada pašvaldības IT
administrators

E-pasts: sandris.kuzmickis@skrunda.lv
Tālrunis: 26119570

