Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 19. līdz 25. maijam
19. maijs, pirmdiena
14.00 Skrundas kultūras namā aizbildņi un audžuģimenes aicināti uz tikšanos, kurā
tiks sniegta informācija par atbalsta programmu audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem un iespēju saņemt psihologa un sociālā darbinieka bezmaksas
konsultācijas bērnu audzināšanas jautājumos.
15.30 Skrundas jauniešu centra rīkotā ”Velo diena” – startējam no Skrundas jauniešu
centra pagalma, Amatnieku ielā 1. Līdzi ņemam uzkodas kopējai atpūtas pauzei.
Tērpjamies atbilstoši laika apstākļiem.
20. maijs, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, pašvaldības nekustamo
īpašumu – Garāžas I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (IZSOLES
NOTEIKUMI) un Noliktava Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, (IZSOLES
NOTEIKUMI) – nomas tiesību izsoles.
13.00 Nīkrācē projekta "Dzīves skoliņa" noslēguma pasākums. Izbraukuma nodarbība
pie dabas ar atrakcijām, spēlēm un pašgatavotas tortes baudīšanu.
16.00 Raņķu pasākumu zālē gardēžu kopas tikšanās. Šajā reizē cepsim mafinus.
21. maijs, trešdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā pasākums "Citu tautu virtuve".
16.00 Skrundas kultūras namā Skrundas Mūzikas skolas mācību gada noslēguma
koncerts.
17.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālē satsanga visiem AOL Pamatkursa
beidzējiem.
22. maijs, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada
domes komiteju apvienotā sēde.
15.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pedagoģiski medicīniskā komisija.
16.00 Skrundas kultūras namā Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas
izglītības programmas "Klavierspēle" IV kursa audzēknes Zandas Locenieces
koncerts. Koncertā piedalās:
·
Normunds Kalniņš - klavieres; ·
Mārtiņš Zālīte - oboja; ·
Uldis Locenieks
- klarnete; ·
Raitis Eleris - kontrabass; ·
Mārīte Lazdāne - vokāls; ·
Ērika
Hrustaļova - vijole. Ieeja bez maksas. 23. maijs, piektdiena
8.00–17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā podoloģe Anita Meiere veiks pēdu
aprūpi.
12.00 Nīkrāces Saieta namā viesosies novada ģimenes asistenti un nodarbību
vadītāja Sandra Freimane.
15.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Vada Liene Benefelde
un Rita Goldmane.
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16.00 Rudbāržos Rudbāržu Bērnu un jauniešu centra 8 gadu jubilejas pasākumspikniks. Apskatīsim mūsu skaisto dabu un putnus. Noslēgumā būs dažādas atrakcijas,
kā arī desiņu cepšana, neiztiksim arī bez svētku kliņģera. Laipni gaidīti!
18.00 Skrundas estrādē "Modes un aerobikas deju festivāls".
24. maijs, sestdiena
11.00 pie Nīkrāces Saieta nama brīvdiena ”Kopā ar mammu”. Aicinām pulcēties gan
lielus, gan ne tik lielus bērnus kopā ar vecākiem. Dosimies pārgājienā, tāpēc līdzi
ņemsim dzeramo, ēdamo un labu noskaņojumu. Sīkāka informācija saieta namā pie
Ingas.
25. maijs, svētdiena
10.00 Piena muižā, Sieksātē, Rudbāržu pagastā Piena muižas ļaudis aicina uz Piena
dienu. Vairāk informācijas reklāmsižetā.
Skrundā Bērnu tautisko deju svētki. Plkst. 12.00 gājiens no veikala ”Top” (Saldus ielā
9, Skrundā), līdz estrādei, kur notiks Skrundas novada un viesu bērnu deju kolektīvu
koncerts.
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Izstādes Skrundas kultūras namā:
Izstādē ”Skrundas laiks” var apskatīt Kuldīgas fotokluba ”Divas Upes” 17 biedru
fotogrāfijas, kuras tapušas šāgada 19. aprīlī, plenērā iemūžinot Skrundas ieliņas,
cilvēkus, dzelzceļa stacijas apkārtni un Ventmalu.
Apmeklētāju priekam atklāta arī Dainas Ģībietes fotogrāfiju izstāde.
Šogad 55 darba gadu jubileju svin Skrundas audēju kopa, un visi interesenti jubilejas
izstādē var aplūkot gan adījumus, gan tamborējumus, kā arī dažādas interesantas
austas lietas – smalkas šalles, lakatus, galdautus, segas un pat grīdsegas.
Apskatāma arī no Igaunijas atceļojusī portretu gleznojumu izstāde.
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