Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 8. līdz 14. augustam

8. augusts, pirmdiena
15.00 Sociālā dienesta telpās, Kalēju ielā 4, Skrundā, redzes bezmaksas pārbaude ar
iespēju iegādāties optiskās brilles un saulesbrilles. Vairāk informācijas un
pierakstīšanās pa tālruni 20411444.
No 8.–12. augustam Rudbāržos notiek bērnu dienas nometne “VASARAS SKOLIŅA”.
Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 29427990 (Inese).
9. augusts, otrdiena
Nīkrāces saieta namā – redzes bezmaksas pārbaude ar iespēju iegādāties optiskās
brilles un saulesbrilles. Vairāk informācijas un pierakstīšanās pa tālruni 20411444
darba dienās no plkst. 9.00-17.00.
10.00 Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda
Vītola piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēdē (Talsos).
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Vispasaules stafetes skrējiena “Miera skrējiens” Skrundas novada posms – pa
autoceļu A9 no Skrundas un Saldus novadu robežas līdz Skrundas kultūras namam,
kur paredzēta neliela svinīga sagaidīšana. Plkst. 16.00 no kultūras nama aties
autobuss uz tikšanās vietu. AFIŠA
10. augusts, trešdiena
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No 10.–30. augustam – pieteikšanās nodarbībām Skrundas mākslas studijā. Vairāk
informācijas – sazinoties ar Daci Kudori (tālr. 29581537). LASĪT VAIRĀK
11. augusts, ceturtdiena
Ikviens Skrundas novada jaunietis 11. augustā aicināts doties kopīgā piedzīvojumā
“FACE THE SPIRIT” – slēpņu spēlē komandām pilsētvidē. Izbraukšana no Amatnieku
ielas 1 Skrundā plkst. 8.00. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. augustam:
elektroniski baiba.eversone@skrunda.lv vai telefoniski 29852292. LASĪT VAIRĀK
No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
13. augusts, sestdiena
Pie Skrundas vidusskolas norisināsies Skrundas novada 7. atklātās vasaras sporta
spēles. Atklāšana plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas stadionā! LASĪT VAIRĀK
14. augusts, svētdiena
Kapusvētki Raņķu pagasta kapsētās:
12.00 Irbes kapsētā;
13.00 Priednieku kapsētā;
14.00 Mazgaraušu kapsētā.
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No 15.–19. augustam Raņķos un no 22.–26. augustam Nīkrācē notiks bērnu dienas
nometne “VASARAS SKOLIŅA”, kurā aicināti piedalīties bērni no 7 līdz 10 gadu
vecumam:
Uz “VASARAS SKOLIŅU” Raņķos lūgums līdz 10. augustam pieteikties, zvanot pa
tālr. 29427990, vai personīgi pie kultūras darba organizatores Aijas Zemes.
Uz “VASARAS SKOLIŅU” Nīkrācē lūgums līdz 15. augustam pieteikties, zvanot pa
tālr. 29427990, vai personīgi pie sociālās darbinieces Santas Knopkenas vai
kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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