Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 24. aprīļa līdz 1. maijam

24. aprīlis, pirmdiena
Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā:
no plkst. 14.00 no 24. līdz 28. aprīlim bērni un jaunieši aicināti piedalīties
radošajās darbnīcās “Pašgatavotas vannas bumbas”;
16.00 jauniešu iniciatīvas projekta “Old Fashion Style” organizatoru sanāksme.
25. aprīlis, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14.00 Nīkrāces atpūtas centrā – tikšanās ar Vairu Rudzrogu, zāļu tēju pazinēju.
Runāsim par vērtīgām pavasara tējām un pirts lietām.
16.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā notiks lekcija
par pārdošanu ETSY.com tiešsaistes tirdzniecības platformā rokdarbiem. AFIŠA
26. aprīlis, trešdiena
9.30 Rudbāržu pagasta pārvalde, AS "Latvijas valsts meži" un Dabas aizsardzības
pārvalde “Meža dienu” ietvaros aicina uz Rudbāržu mežaparka talku. Pulcēšanās
talkai: Rudbāržu mežaparkā pie uguns novērošanas torņa.
10.00 “Māmiņu skola” Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā. Šajā tikšanās reizē māmiņas uzsāks gatavošanos Skrundas svētkiem.
10.00 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas organizētā Norvēģijas finanšu instrumenta
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programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” noslēguma
konferencē "Iedvesmojies nākotnei!" (Rīgā). LASĪT VAIRĀK
11.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies LPS
domes sēdē. LASĪT VAIRĀK
27. aprīlis, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
13.30 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz
tikšanos ar aktieri, dramaturgu, režisoru un fitnesa treneri Kārli Anitēnu.
15.00 Nīkrāces atpūtas centrā projekta "Čaklie pirkstiņi Nīkrācē!" ietvaros tiks dalītas
sēklas un dārzkopības inventārs projektā iesaistītiem dalībniekiem.
16.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā – lieliska
iespēja nostiprināt savas angļu valodas zināšanas nodarbībā "Es varu runāt
angliski!" AFIŠA
29. aprīlis, sestdiena
No plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks Skrundas atklātā čempionāta
volejbolā vīriešiem spēles. LASĪT VAIRĀK.
16.00 Skrundas kultūras namā notiks bērnu popgrupas “BUMS” 5 gadu jubilejas
koncerts.
30. aprīlis, svētdiena
19.00 Skrundas muižā notiks Igo koncerts “Suns ar Tevi”. Koncertā skanēs Igo un
komponista Jāņa Strazda kopdarbi, visiem zināmas kompozīcijas un jaunradīti
skaņdarbi, kā arī dziesmas no Igo zelta repertuāra. Biļetes iespējams iegādāties
“Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī pirms koncertiem to norises vietā. LASĪT VAIRĀK
1. maijs, pirmdiena
12.00 pie Skrundas pilskalna estrādes aicināti pulcēties skriešanas cienītāji, kurus
dažādās vecuma grupās un dažādas distancēs gaidīs tradicionālais skrējiens
"Skrundas pilskalns 2017". Pasākuma noslēgumā notiks arī tautas klases skrējiens,
kuram pievienoties aicināti arī nūjotāji. AFIŠA, NOLIKUMS
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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