Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 11. līdz 17. aprīlim

11. aprīlis, pirmdiena
Kino pēcpusdiena Skrundas kultūras namā:
o Plkst. 16.00 animācijas filma "Minioni", ieejas maksa: EUR 1.00. o Plkst. 17.30
jaunā latviešu filma "Es esmu šeit" (Berlīnes kinofestivālā saņēmusi galveno balvu
"Kristāla lāci" kategorijā "Generation 14plus"), ieejas maksa: EUR 2.00. 12. aprīlis,
otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
11.00 Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas
pārstāvji piedalīsies projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla noslēguma sanāksmē (Rīgā).
12.30 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar ventiņu stāstnieci un zāļu
sievu Līgu Reiteri nodarbībā par ārstniecības augu vākšanu, uzglabāšanu un
pielietošanu "Pavasaris nāk ar daudzām veltēm cilvēku veselībai".
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
13. aprīlis, trešdiena
16.00 Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas jauniešiem “Rotājies Skrundas 20gadei par godu!”
14. aprīlis, ceturtdiena
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No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
14.00 Raņķu pasākumu zālē – ziedu meistaru darbnīca. Izgatavosim ziedus no
kaprona zeķēm, zeķubiksēm. Līdzi ņemt šķēres, diegu, krāsainas zeķubikses vai
zeķes, pērlītes. Nodarbību vadīs Inga Ezeriete. Sīkākā informācija pie A. Zemes (tālr.
63354329, 26568403).
Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā sejas kopšanas procedūras par samaksu
veiks sejas kopšanas estētiķe, vizāžiste Svetlana Prūse. Pieteikšanās pa tālruni
25998560 (Svetlana).
15. aprīlis, piektdiena
19.00 Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā psiholoģe Dace Giela aicina uz
semināru cikla pirmo tikšanos, kurā tiks runāts par to, kā audzēt enerģiju un atgūt
spēkus, ko darīt, ja kādā dzīves jomā neveicas, kā „nepazaudēt” sevi, sasniegt savus
mērķus, cik svarīgi ir audzēt sevī sievišķību, kā dzīvot saskaņā ar Dieva un Visuma
likumiem. Dalības maksa: 10 EUR. Pieteikšanās pa tālruni 26730600 (Egita).
16. aprīlis, sestdiena
10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē – otrā apļa spēles Skrundas atklātajā
čempionātā volejbolā vīriešiem. LASĪT VAIRĀK
12.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālē notiks seminārs "Veiksmes laboratorija".
“Veiksmes laboratorija" ir Pārdošanas skolas un Jāņa Viegliņa iniciatīvas projekts ar
mērķi stimulēt jauniešos mērķtiecību, drosmi, ambīcijas, augstas prasības pašam pret
sevi un vēlmi veikt lielus darbus. LASĪT VAIRĀK
14.00 Skrundas kultūras namā – senioru kolektīvu koncerts "Izdziedi
pavasari". Koncertā piedalīsies: Skrundas kultūras nama senioru koris "Novakars",
Ventspils senioru sieviešu koris "Ziemeļzvaigzne", Baldones senioru vokālais
ansamblis "Dziedātprieks", Durbes kultūras nama vokālais ansamblis "Mežābele" un
Snēpeles pagasta senioru vokālais ansamblis "Atvasara".
17. aprīlis, svētdiena
10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē – otrā apļa spēles Skrundas atklātajā
čempionātā volejbolā vīriešiem. LASĪT VAIRĀK
11.00 Skrundas kultūras namā – veselības izstāde. Izstādi organizē biedrība “Velte”.
Izstādes turpinājumā katru otrdienu, sākot ar 19. aprīli, plkst. 18.00 kultūras nama
mazajā zālītē notiks lekcija un kulinārijas nodarbība. Gan izstāde, gan turpmākās
lekcijas un nodarbības apmeklētājiem ir bez maksas. LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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