Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 8. līdz 14. jūlijam

9. jūlijs, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā Danielas bezē cepumu meistarklase, savukārt
plkst. 14.00 iespēja apgūt angļu valodu.

10. jūlijs, trešdiena
●

●

Plkst. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš. INFORMĀCIJA pacientiem augustā dakterim Veselības punktā pieņemšanas nebūs, tādēļ, lūdzu, pacientiem
izvērtēt nepieciešamo medikamentu daudzumu un ierasties uz pieņemšanu jūlija
mēnesī.
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Dzīves skoliņa” – smūtiju un kokteiļu meistarklase.

13. jūlijs, sestdiena
Kapu svētki Nīkrāces pagasta kapsētās:
●

Plkst. 11.00 – Purvkroga kapsētā;

●
●
●
●

Plkst. 12.00 – Miera kapsētā;
Plkst. 13.00 – Nīkrāces kapsētā;
Plkst. 14.00 – Tukuma kapsētā;
Plkst. 15.00 – Priednieku kapsētā.

14. jūlijs, svētdiena
●
●

●
●
●

No plkst. 9.00 līdz 13.00 Skrundas tirgus laukumā “Krāmu tirdziņš”.
No plkst. 10.00 tirgus laukumā iegriezies sarunu teltī, kur spriedīsim par
atspirdzinošiem dzērieniem vasarā un iemēģināsim roku ceptu un grillētu dārzeņu
meistarklasē.
Plkst. 14.00 kapu svētki Lūdiķu kapsētā, Rudbāržu pagastā.
Plkst. 15.00 kapu svētki Krogarāju kapsētā, Rudbāržu pagastā.
Plkst. 15.00 Raņķu estrādē Laidu amatierteātra izrāde “Visi radi kopā”.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

No 15. līdz 20. jūlijam Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties
aptaujā par administratīvi teritoriālo reformu. Aptaujas anketu var atrast
www.skrunda.lv, kā arī novada bibliotēkās, Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā
11, un pagastu pārvaldēs.
No 8. līdz 12. jūlijam Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
radošās darbnīcas “Vēja zvani”.
No 8. līdz 22. jūlijam Skrundas jauniešu centrā sadarbībā ar “Ventbridge” iespēja
apgūt mājas lapas izstrādes pamatus. Sīkāka informācija pa tālr. 25566566.
No 1. līdz 12. jūlijam un no 22. līdz 26. jūlijam Rudbāržu bibliotēka slēgta. Bibliotēkas
vadītāja atrodas atvaļinājumā.
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija līdz 5. augustam Nīkrāces bibliotēka slēgta,
vadītāja atrodas atvaļinājumā.
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija līdz 7. augustam Antuļu bibliotēka slēgta,
vadītāja atrodas atvaļinājumā.
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija līdz 8. augustam Raņķu bibliotēka slēgta,
vadītāja atrodas atvaļinājumā.
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!
Aicinām iedzīvotājus piedalīties SIA “Eco Baltia vide” organizētajā stikla šķiratlonā,
kur iespēja bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgajām stikla burkām un pudelēm.
Dalība akcijā jāpiesaka individuāli, zvanot pa tālruni 26154123 vai rakstot vēstuli
uz e-pasta adresistikls@ecobaltiavide.lv. Sīkāka informācija www.skrunda.lv.

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

