Skrundas novada aktualitātes no 13. līdz 19.
jūlijam

13. jūlijs, pirmdiena
●
●

Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā Lasītāju kluba tikšanās.
No 13. līdz 17. jūlijam Skrundas Jauniešu centrā radošās pēcpusdienas “Citāds
cements”.

14. jūlijs, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No 14. līdz 18. jūlijam Rudbāržu Jauniešu klubiņā piedzīvojumu nedēļa. Piedalīties var
Skrundas novada jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem.

15. jūlijs, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā dabīgu pretodu līdzekļu izgatavošanas darbnīca.

18. jūlijs, sestdiena
●

Rudbāržos pludmales volejbols un fotoorientēšanās sacensības.

19. jūlijs, svētdiena
●

No plkst. 9.00 līdz 13.00 Skrundas tirgus laukumā – Krāmu tirgus.

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!”. Sīkāka informācija būs pieejama no 15. jūnija Nīkrāces Atpūtas centra
Facebook lapā.
No 14. līdz 18. jūlijam “Piedzīvojumu nedēļa Rudbāržos” - nometne Skrundas novada
jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Pieteikšanās līdz 12. jūlijam pie I. Ozoliņas
pa tālr. 26261729.
22. jūlijā plkst. 18.00 pie Jaunmuižas bibliotēkas keramikas darbnīca kopā ar
mākslinieci, keramiķi Lindu Priednieci.
23. jūlijā Rudbāržu Jauniešu klubiņā galda spēļu diena.
25. jūlijā Mazie svētki Skrundā. Aicinām apmeklēt dažādus svētku pasākumus jau no
plkst. 9.00 no rīta. 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.
25. jūlijā plkst. 15.00 kapu svētki Lēnu katoļu baznīcas kapos.
26. jūlijā plkst. 13.00 Rudbāržu sporta laukumā Vārves pagasta amatierteātra
“Vārava” izrāde “Caur bēdām pie priekiem”. Ieeja bez maksas.
No 20. līdz 23. jūlijam Jaunmuižā bezmaksas neformālās apmācības jauniešiem
“Uzrāviens Skrunda escape”. Apmācības paredzētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 19
gadiem.
No 20. jūlija līdz 2. augustam uz vadītāja atvaļinājuma laiku slēgta Raņķu bibliotēka.
Līdz 2. augustam Raņķu bibliotēkā Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde.
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

