Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 18. līdz 24. aprīlim

18. aprīlis, pirmdiena
No 18.-23. aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma medību trofeju
izstāde. Izstāde līdz piektdienai apskatāma no plkst. 11.00-19.00, bet sestdien – no
plkst. 11.00-15.00.
19. aprīlis, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
20. aprīlis, trešdiena
16.00 Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas jauniešiem “Rotājies Skrundas 20gadei par godu!”
21. aprīlis, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
22. aprīlis, piektdiena
Skrundas novada jaunieši piedalīsies NVO festivālā "Jaunieši iesaistās 2016” (Rīgā). Ja
vēlies braukt uz pasākumu kopā ar citiem Skrundas novada jauniešiem, piesakies un
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rezervē sev vietu autobusā, zvanot pa tālr. 29852292.
14.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā – joku pēcpusdiena. Lūgums ierasties jautrā
noskaņojumā, smieklīgā apģērbā, zināt pastāstīt jautrus atgadījumus vai anekdotes.
Būs jautras atrakcijas un citas izklaides. Laipni aicināti piedalīties!
23. aprīlis, sestdiena
Svinot Skrundas pilsētas 20. jubilejas gadu, Skrundas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesaistīties Lielajā Talkā. LASĪT VAIRĀK. Talkot
gribētāji tiek aicināti plkst. 9.00 pulcēties:
Skrundā – pie kultūras nama (pārvietosim un kārtosim rekvizītus, lai bijušo kinozāli
atbrīvotu plānotajiem būvdarbiem, sakopsim skvēru aiz kultūras nama, kā arī
uzsāksim ierīkot un uzkopt pastaigu vietu – bijušo bānīša ceļa posmu starp Lielo
ielu un Kalna ielu);
Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos – pie pagasta pārvaldes.
19.00 Nīkrāces atpūtas centrā – pašdarbnieku pavasara svētki "Satikšanās prieks".
Koncertā piedalīsies Nīkrāces, Aizputes un Turlavas amatiermākslas kolektīvi. Plkst.
22.00 – balle kopā ar Justu no Aizputes, ieejas maksa 3,- eiro.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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