Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 18. līdz 23. aprīlim

18. aprīlis, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 14.00 no 18. līdz 21. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā bērni un jaunieši aicināti piedalīties radošajā darbnīcā "Pavasarīgi
telpu dekori".
19. aprīlis, trešdiena
10.00 Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības
nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli: Garāžas I Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.
IZSOLES NOTEIKUMI
10.00 “Māmiņu skola” Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā. Šoreiz savās zināšanās par meditāciju dalīsies Eva Behmane, apspriedīsim arī
Lieldienu tradīcijas – māmiņas aicinātas paņemt līdzi pa Lieldienu oliņai. LASĪT
VAIRĀK
11.30 Skrundas kultūras namā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta
Robežniece svinīgajā pieņemšanā sveiks Erasmus+ programmas projekta
‘’Proffesions Challenge in Europe – Be the Architect of your Future’’ ārvalstu
delegāciju pārstāvjus, kuri projekta noslēgumā Skrundas novadā viesojas no 18. līdz
23. aprīlim.
14.30 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā - lieliska
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iespēja nostiprināt savas angļu valodas zināšanas! Saņem atbalstu, lai rastu sajūtu
"Es varu runāt angliski!" LASĪT VAIRĀK
16.00 Nīkrāces pamatskolā notiks Skrundas novada skolēnu popmūzikas koncerts "Es
dziedu tā".
20. aprīlis, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
22. aprīlis, sestdiena
Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesaistīties
Lielajā talkā. Pieteikt talkošanas vietas var līdz 20. aprīlim mājas lapā
www.talkas.lv, kur šobrīd apskatāmas jau pieteiktās talkošanas vietas. Talkot
gribētāji 22. aprīlī plkst. 9.00 tiek aicināti pulcēties:
Skrundā pie kultūras nama,
Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagastu pārvaldēm.
No plkst. 15.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks Skrundas atklātā čempionāta
volejbolā vīriešiem spēles. LASĪT VAIRĀK
16.00 Skrundas kultūras namā notiks senioru koru koncerts, kurā piedalīsies
Skrundas k/n senioru koris "Novakars", Ventspils senioru sieviešu koris
"Ziemeļzvaigzne", Talsu tautas nama jauktais senioru koris "Atbalss" un Tukuma k/n
senioru koris "Skandīne".
18.00 Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notiks "Lejaskurzemes
mākslinieku festivāls", kurā sevi parādīt ir aicināti Skrundas, Saldus un Brocēnu
novadu mūziķi un pasākumu vadītāji.
22.00 Rudbāržu kultūras namā pēc Lielās talkas ballītē atpūsties aicina DJ Dzintars un
Kaspars. Ieejas maksa: 2,00 EUR.
23. aprīlis, svētdiena
No plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks Skrundas atklātā čempionāta
volejbolā vīriešiem spēles. LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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