Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 23. līdz 29. aprīlim

23. aprīlis, pirmdiena
Rudbāržu bibliotēkā pasākums „Tikai no tevis nav vēstules”. Rudbāržu pasta
darbinieku atmiņu pēcpusdiena.
No 23. līdz 27. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
Jauniešu dienas talka.
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".
24. aprīlis, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Eglīte piedalīsies 18.
Kurzemes tūrisma konferencē “Dabas tūrisms un vides pieejamība”, kas notiks
Liepājā.
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25. aprīlis, trešdiena
Šonedēļ Māmiņu skolā brīvdiena.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē vingrošanas nodarbība. Tās ir bez
maksas un notiek katru trešdienu.
26. aprīlis, ceturtdiena
Plkst. 7.45 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā
Skrundas novada domes sēde.
Plkst. 12.30 Skrundas vidusskolā Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu
koncertlekcija.
Plkst. 13.30 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē iedzīvotāji aicināti uz
tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē tikšanās ar aktieri, dziesmu autoru
un dziedātāju Vari Vētru. Visi mīļi gaidīti!
Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Inese
Ivāne. Maksa 1 EUR.
28. aprīlis, sestdiena
Lielā Talka visā novadā.
No plkst. 13.30 Skrundas kultūras namā Jauniešu dienas aktivitātes.
Plkst. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces sieviešu ansamblis "Diantus" savu 10.
jubileju atzīmēs ar sirsnīgu koncertu, uz kuru tiek aicināts ikviens klausītājs, kam
sirdij tuva dziesma.
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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