Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 1. līdz 7. aprīlim

1. aprīlis, pirmdiena
●

Plkst. 17.00 Skrundas pilsētas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa nodarbība – fotogrāfija
uz koka dēlīša.

2. aprīlis, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 17.30 Raņķu pasākumu zālē iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Skrundas novada
domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem. Plkst. 17.15 tiks nodrošināts
transports no Smilgām.

3. aprīlis, trešdiena
●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.
Plkst. 17.30 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar
Skrundas novada domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.

4. aprīlis, ceturtdiena

●

●

●

Plkst. 16.00 Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti tiekas ar
iedzīvotājiem Sieksātes bibliotēkas telpās, savukārt plkst. 17.30 Rudbāržu kultūras
namā.
Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Darbinieki dodas uz mācībām Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā.
Četri skolēni no Skrundas vidusskolas un Bērnu bibliotēkas lasītāji piedalās skaļās
lasīšanas konkursa noslēgumā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

6. aprīlis, sestdiena
●

Plkst. 10.00 piemiņas brīdis Edgara Edelmaņa atdusas vietā Skrundas Baznīcas
kapos, pēc tam plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Edgara Edelmaņa
piemiņas turnīrs galda tenisā. Reģistrācija no plkst. 10.30-10.45.

Citas ziņas:
●

●

●

●
●

●

●

●

Līdz 8. aprīlim aicinām pieteikties mazo vokālistu konkursam “Skrundas balss 2019”.
Ar nolikumu var iepazīties www.skrunda.lv.
Aicinām tirgotājus, mājražotājus, amatniekus pieteikties savas produkcijas
tirdzniecībai Skrundas pilsētas tirgus paviljonā. Priekšroka tiks dota gaļas
izstrādājumu, piena, zivju un konditorejas tirgotājiem. Sīkāka informācija, sazinoties
ar Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Zani Eglīti pa tālruni
26665874.
No 1. līdz 30. aprīlim Raņķu bibliotēkā raņķenieka Zigurda Petroviča svečturu izstāde
un izstāde “Raņķi fotogrāfijās”.
No 1. līdz 30. aprīlim Nīkrāces bibliotēkā Ilonas Rītiņas kalendāru kolekcijas izstāde.
No 1. līdz 30. aprīlim Antuļu bibliotēkā pūču figūriņu izstāde no Ineses Blūmas
privātās kolekcijas.
No 25. marta līdz 7. aprīlim Digitālās nedēļas ietvaros erudīcijas konkurss datu bāzē
„Letonika” un balsošana par skaistāko gada monētu.
No 1. līdz 12. aprīlim Rudbāržu bibliotēkā skatāma Aktīvo meiteņu apvienības radošo
darbu izstāde.
Informējam, ka vingrošanas nodarbības Skrundā un Rudbāržos nenotiks līdz
pavasarim.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts,
un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un
informatīvajā izdevumā.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

