Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 16. līdz 22. aprīlim

16. aprīlis, pirmdiena
Šā gada 26. aprīlī Skrundā viesosies Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis
ar kundzi Ivetu Vējoni, vizītes laikā gaidāma tikšanās ar iedzīvotājiem, tāpēc
aicinām līdz 20. aprīlim iesūtīt interesējošos jautājumus uz e-pastu
iveta.rozenfelde@skrunda.lv
No 16. līdz 21. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
radošās darbnīcas “Dabas gleznas”.
Līdz 27. aprīlim Nīkrāces bibliotēkā Ilzes Zaneribas rokdarbu izstāde "Trīs
laimīgie zaķi un viņu draugi".
Līdz 27. aprīlim Raņķu bibliotēkā divas izstādes: Ingas Ezerietes foto izstāde “Dabas
mainīgā burvība” un “Aprīlis sulas mēnesis” - literārā izstāde par sulām un
raņķenieku sulas krūžu izstāde.
Līdz 28. aprīlim Nīkrāces atpūtas centrā aplūkojami Skrundas Mākslas studijas
dalībnieku gobelēni.
Līdz 30. aprīlim Antuļu bibliotēkā izstāde "Danas Šperlingas 100 tamborētās
rotaļlietas".
17. aprīlis, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies Latvijas
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Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā.
18. aprīlis, trešdiena
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā meistarklase ar Andru Oto.
Plkst. 14.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā dzejas pēcpusdiena kopā ar Vairu Garsoni.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē vingrošanas nodarbība. Tās ir bez
maksas un notiek katru trešdienu.
19. aprīlis, ceturtdiena
Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošanas nodarbība. Maksa 1 EUR.
20. aprīlis, piektdiena
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Guntars Račs un grupa "Saldās sejas".
Grāmatas 365 svētku koncerts. Koncertā piedalīsies īpašie viesi: Normunds Rutulis,
Ivo Fomins, Katrīna Bindere un daudzi citi. Biļetes var iegādāties Skrundas bērnu
bibliotēkā, Biļešu paradīzes kasēs vai internetā.
21. aprīlis, sestdiena
Plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā senioru kora "Novakars" 15 gadu jubilejas
koncerts.
22. aprīlis, svētdiena
Plkst. 12.00 Raņķu pasākumu zālē Ventspils novada Vārves pagasta amatierteātra
"Vārava" izrāde lieliem un maziem: Valdis Šmēliņš "Tikai mazītiņa izdoma". Ieeja bez
maksas.
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