Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 25. aprīļa līdz 1. maijam

26. aprīlis, otrdiena
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē (Kuldīgā) LASĪT VAIRĀK.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
27. aprīlis, trešdiena
14.00 Skrundas kultūras namā notiks koncerts "Pavasara noskaņās", kurā piedalīsies
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi. Ieeja bez maksas.
16.00 Skrundas jauniešu centrā – radošās darbnīcas jauniešiem “Rotājies Skrundas
20-gadei par godu!”
28. aprīlis, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
16.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālē SIA “Maija aptieka” sadarbībā ar
Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centru rīko izglītojošu bezmaksas pasākumu
"Sievietes veselības pēcpusdiena kopā ar fizioterapeiti Egiju Kovaļenko”. Papildu
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informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63350065 vai 29363153.
30. aprīlis, sestdiena
10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks Skrundas atklātā čempionāta volejbolā
vīriešiem ceturtdaļfināla spēles. LASĪT VAIRĀK
10.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks sacensības novusā (piedalīties aicināti 2001.
gadā dzimušie un vecāki novusa cienītāji). Vairāk informācijas – sazinoties ar Ilonu
Rītiņu (tālr. 26665663).
1. maijs, svētdiena
11.00 pie Ketleru atsegumiem, Skrundas novadā (Ventas labajā krastā 2,5 km
augšpus Lēnām) – iepazīstināšana ar Latvijas Gada ģeovietu 2016 – Ketleru
atsegumiem! Programmā:
Īsi priekšlasījumi par ģeovietu – Ketleru atsegumiem, kā arī seno dzīvnieku
rekonstrukciju un citu uzskates materiālu demonstrēšana.
Informācijas stenda atklāšana.
Interesentu iepazīstināšana dabā ar Ketleru svītas iežiem, minerāliem un fosilijām.
Papildus interesentiem – pārgājiens ģeologa pavadībā ar akmeņu pētīšanu un
Gobziņu klinšu un Ātrākalna apskati.
Skrundas novada pašvaldība nodrošinās transportu interesentu aizvešanai uz
pasākumu no Skrundas – pieteikšanās līdz 29. aprīļa plkst. 12.00, sazinoties ar
Zani Eglīti (tālr. 63350454, 26665874).
12.00 Skrundas pilskalna estrādē tradicionālais skrējiens "Skrundas pilskalns 2016".
LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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