Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 14. līdz 20. aprīlim
14. aprīlis, pirmdiena
15.30 Skrundas jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši ar īpaši sagatavotu apsveikumu
programmu viesojas pie Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.
15. aprīlis, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16.00 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas tikšanās. Šai reizē par Lieldienām un
olām.
16. aprīlis, trešdiena
10.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada mārketinga stratēģijas izstrādes
sanāksme projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana" ietvaros.
15.00 Nīkrāces Saieta namā Gardēžu klubiņa pasākums ”Lieldienas nāk!”. Viss par un
ap Lieldienām: olu krāsošana, ticējumi, paražas un spēles.
17. aprīlis, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada
domes komiteju apvienotā sēde.
9.00 Rudbāržu kultūras namā grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga
Pumpuriņa un Daina Ābele.
18.00 Skrundas luterāņu baznīcā Zaļā ceturtdiena.
18. aprīlis, piektdiena
11.00 Skrundas luterāņu baznīcā Lielā piektdiena.
14.00 Rudbāržu baznīcā Lielā piektdiena, grēknožēlas dievkalpojums.
18.00 Skrundas baptistu draudzē Lielā piektdiena.
19. aprīlis, sestdiena
10.00 Nīkrāces atpūtas centrā Lieldienu zoles turnīrs.
24.00 Lēnu katoļu baznīcā Lielā sestdiena, Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija.
20. aprīlis, svētdiena
11.00 Skrundas luterāņu baznīcā Lieldienas.
11.00 Skrundas baptistu draudzē Lieldienas.
11.00 Rudbāržu baznīcā Lieldienu gaviļu dievkalpojums.
11.00 Nīkrāces atpūtas centrā ieskandināt Lieldienas tiek aicināts gan mazs, gan
liels. Aicinām ņemt līdzi svētku kompozīciju – raibu lakatu un krāsotas oliņas.
Veidosim izstādi un iesim rotaļās.
11.00 Rudbāržu bērnu rotaļlaukumā pasākums ‘’Nākat lieli, nākat mazi Lielo dienu
lūkoties’’. Lielo dienu ievadīs folkloras kopa ‘’Kamenīte’’ un cirka studija ”Beztemata”
(Liepāja).
13.00 Skrundas kultūras nama skvērā Lieldienu prieki kopā ar cirka studiju
"Beztemata".
14.00 Pie Raņķu pagasta pārvaldes "Lieldienu lustes kopā ar Zaķiem un Vistām".
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Šūposimies, iesim rotaļās, minēsim mīklas. Katram pasākuma dalībniekam līdzi jāņem
3 olas:
· ola "Skaistule" – skaistākās olas konkursam, · ola "Stiprule" – olu kaušanās
sacensībām, · ola "Ripulīte" – olu ripināšanai.
15.00 Skrundas kultūras namā Mazo dziedātāju konkurss "Skrundas cālēns 2014".
Nolikumu un pieteikuma anketu SKATĪT ŠEIT.
●

Izstādes
Līdz 25. aprīlim, darbdienās no plkst. 11.00–15.00, Rudbāržu kultūras namā
apskatāma Daces Saulgriezes izstāde.
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