Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 8. līdz 14. aprīlim

8. aprīlis, pirmdiena
No 8. līdz 18. aprīlim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
gatavosimies Lieldienām – veidosim Lieldienu dekorus, nieciņus un prieciņus.
●

●

Līdz 8. aprīlim aicinām pieteikties mazo vokālistu konkursam “Skrundas balss 2019”.
Ar nolikumu var iepazīties www.skrunda.lv
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”.

9. aprīlis, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 17.30 Jaunmuižas pamatskolas zālē iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Skrundas
novada domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.

10. aprīlis, trešdiena

●
●
●

●

●

Plkst. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Cepam maizi!”.
Plkst. 12.00 Nīkrāces Atpūtas centrā pavasara noskaņās ar dzeju un dziesmām
priecēs Anrijs Kārkliņš. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Lēnās un plkst. 17.30 Nīkrāces Atpūtas centrā iedzīvotāji aicināti uz
tikšanos ar Skrundas novada domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.
Plkst. 17.00 Skrundas vidusskolā vecāku kopsapulce, pēc sapulces, plkst. 17.30,
ikviens interesents aicināts uz lekciju "Ko jaunietim par ķermeni un attiecībām
iemāca sociālie tīkli un neiemāca skola un vecāki?”. Pasākums notiek projekta
"Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta " Nr.9.2.4.2/16/I/039
ietvaros.

11. aprīlis, ceturtdiena
●

●

●

●

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece tiksies ar Aizsardzības
ministrijas pārstāvjiem, lai kopā izietu Kalpaka taku un pārrunātu ministrijas plānus
tās labiekārtošanai.
Skrundas novada pašvaldības IT speciālists Sandris Kuzmickis kopā ar Skrundas
vidusskolas un Jaunmuižas pamatskolas pedagogiem piedalīsies datortehnikas
ražotāja HP Inc un datorprogrammatūras izstrādātāja Microsoft rīkotajā seminārā
par jaunumiem izglītības jomā saistībā ar IT.
Plkst. 17.30 Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti tiekas ar
iedzīvotājiem Pumpuros.
Plkst. 18.00 Skrundas vidusskolas zālē uz koncertu aicina Skrundas vidusskolas
vokālā studija. Ieeja bez maksas.

13. aprīlis, sestdiena
●
●

Plkst. 12.00 Skrundas kultūras namā mazo vokālistu konkurss “Skrundas balss 2019”.
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā uz 60. kora sezonas koncertu “Vienmēr ziedam
būt” aicina sieviešu koris “Sonante”.
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.
Līdz 8. aprīlim aicinām pieteikties mazo vokālistu konkursam “Skrundas balss 2019”.
Ar nolikumu var iepazīties www.skrunda.lv.
No 8. līdz 12. aprīlim Rudbāržu bibliotēka slēgta. Vadītāja atrodas atvaļinājumā.
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 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

