Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 15. līdz 22. aprīlim

15. aprīlis, pirmdiena
Līdz 18. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
gatavosimies Lieldienām – veidosim Lieldienu dekorus, nieciņus un prieciņus.
●

●

No 8. aprīļa līdz 8. maijam iedzīvotāji aicināti iesniegt projektu pieteikumus Skrundas
novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Mēs Skrundas novadam!”. Ar
nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties www.skrunda.lv sadaļā “Projekti”.
Aicinām tirgotājus, mājražotājus, amatniekus pieteikties savas produkcijas
tirdzniecībai Skrundas pilsētas tirgus paviljonā. Priekšroka tiks dota gaļas, piena, zivju
un konditorejas tirgotājiem. Sīkāka informācija, sazinoties ar Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Zani Eglīti pa tālr. 26665874.

16. aprīlis, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 16.15 Plostniekos, plkst. 17.15 Kušaiņos pie trenažieriem un plkst. 18.00
Ciecerē pie veikala iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Skrundas novada domes
deputātiem un pašvaldības speciālistiem.

17. aprīlis, trešdiena
●
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.
Plkst. 14.00 Skrundas Bērnu bibliotēkā Lieldienu dekoru darbnīca.

18. aprīlis, ceturtdiena
●

●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Informējam, ka Skrundas novada pašvaldības darba laiks ir līdz plkst. 15.00.
Plkst. 17.00 Skrundas muižā tiks atklāta foto izstāde, kas veltīta jauno vecāku
emocionālajai labklājībai. Ieeja bez maksas.

19. aprīlis, piektdiena
●

Plkst. 15.00 Nīkrāces Atpūtas centrā ar muzikālu uzvedumu “Ar naktstauriņiem
ieskrien mīlestība logā…” viesosies Vaiņodes novada amatierteātris "Kuratieši".
Izskanēs I. Ziedoņa epifānijas un dziesmas ar I. Kalniņa, J. Lūsēna., M. Brauna
melodijām.

20. aprīlis, sestdiena
●

Plkst. 10.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Lieldienu zolīte. Ar noteikumiem var iepazīties
pie sporta darba organizatores Ilonas Rītiņas, tālr. 26665663.

21. aprīlis, svētdiena
●

●

Plkst. 11.00 Raņķos Sudmalnieku birzī “Iešūpoju Lielu dienu”. Lustes gan lieliem, gan
maziem. Iespēja izgatavot putnu būrīti, krāsoto olu izstāde, ripināšana, meklēšana un
mainīšana, gaidāms arī zaķu skrējiens, kurā aicināts piedalīties ikviens.
Plkst. 12.00 aicinām uz Lieldienu aktivitātēm pie Skrundas kultūras nama. Ar izrādi
pēc Vika stāsta “Kā radās planēta ZEME” motīviem uzstāsies Rudbāržu kultūras nama
bērnu amatierteātris, savukārt koncertu priecēs Skrundas kultūras nama bērnu
vokālais ansamblis un BDK “Jautrais dancis”. Būs piepūšamās atrakcijas.

22. aprīlis, pirmdiena
●

Plkst. 15.00 visi aicināti kopā pavadīt Otrās Lieldienas Rudbāržos. Būs iespēja
izgatavot putnu būrīti, kā arī noskatīties ceļojošā leļļu teātra “Maska” izrādi “Ola te,
ola tur, tikai zaķa nav nekur”.
Citas ziņas:

●

Aicinām iedzīvotājus pieteikties braucienam, lai kopā ar domes priekšsēdētāju Loretu
Robežnieci apmeklētu iestādes, uzzinātu vairāk par novadā īstenotajiem projektiem,
plānotajiem darbiem. Braucienā dosimies 25. aprīlī plkst. 14.00. Pieteikties līdz 18.
aprīlim pa tālr. 25708808.

●

●
●

●
●

●

No 9. līdz 12. maijam svinēsim Skrundas novada svētkus. Aicinām Skrundas novada
mājražotājus un citus tirgotājus pieteikties amatnieku tirdziņam pie tirgus
koordinatores Daces Pušīlovas, tālr. 29359243.
No 15. līdz 30. aprīlim Rudbāržu bibliotēkā Irinas Caunes gleznu izstāde “Rožu valsis”.
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.
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

