Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 2. līdz 8. martam

2. marts, pirmdiena
●

●

●

No plkst. 17.00 līdz 20.00 Skrundas Dāmu klubiņā nodarbība-meistarklase “Pākšaugi
uzturā”.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece sveic Annu Stabi 102.
jubilejā.
No 2. līdz 6. martam Skrundas jauniešu centrā “Uzziedi savām rokām”.

3. marts, otrdiena
●
●

●
●
●

●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 13.00 pasākums “Oskaram Kalpakam pa pēdām”:
Plkst. 13.15 Skrundas kaujas vēstures apskats pie Rudbāržu muižas;
Plkst. 14.00 pārgājiena sākums no Rudbāržu muižas;
Plkst. 16.00 Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes aktivitātes un pusdienas pie Kojas
upes;
Plkst. 18.15 došanās uz piemiņas vietu (no Lēnu baznīcas līdz Memoriālai sienai);
Plkst. 19.00 piemiņas brīdis un jaunsargu uzņemšana Jaunsardzē.

4. marts, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 29. diskusiju cikls “Dārzeņu salāti”.

5. marts, ceturtdiena
●

Skrundā pie Latvijas aptiekas būs Mobilais mamogrāfs. Izbrauc tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Pieraksts pa tālruni 27866655.

7. marts, sestdiena
●

●
●

Skrundas novada 8. atklāto ziemas sporta spēļu ietvaros plkst. 10.00 Skrundas
vidusskolas sporta zālē sacensības klasiskajā volejbolā.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts “Iedejo pavasari”.
Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies 2019. gada pašvaldību projektu
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākumā Bauskas novada Īslīcē.

8. marts, svētdiena
●

●

●

Plkst. 13.00 Rudbāržu Jauniešu klubiņa telpās Sieviešu dienas “Rotu darbnīca”.
Pieteikties līdz 5. martam pa tālr. 29578722 vai 26261729.
Plkst. 13.00 Raņķu pasākumu zālē Valda Atāla un Egona Pičnera koncerts
“Visskaistākais gadalaiks”. Ieeja bez maksas. Pasākuma dienā būs iespējams apskatīt
izstādi “Sievišķīgie vaļasprieki”.
Plkst. 18.00 Valda Atāla un Egona Pičnera koncertu “Visskaistākais gadalaiks” varēs
baudīt Rudbāržu kultūras namā.

Citas ziņas:
●

●
●

●

●

No 1. februāra līdz 7. martam norisināsies Skrundas novada 8. atklātās ziemas sporta
spēles.
Līdz 31. martam Antuļu bibliotēkā 20. gadsimta apsveikumu kartiņu izstāde.
Rudbāržu kultūras namā līdz pat marta beigām skatāma Vladislava Kundziņa
fotoizstāde “Skotija – latvieša acīm”.
No 6. marta līdz 6. aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma fotogrāfu
Ineses Grizānes un Daiņa Ozola foto izstāde “Grafiti – pilsētas māksla”.
Katru trešdienu plkst. 18.15 un piektdienās plkst. 17.00 nāc un uzlabo savu fizisko
sagatavotību, gūsti priekšstatu par kaujas mākslu un starptautisku sporta cīņu
Madara Baloža vadībā. Tiekamies Skrundas jauniešu centrā, lai vairāk uzzinātu par
Grappling.

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

