Skrundas novadā plānoto notikumu kalendārs no
27. februāra līdz 5. martam

27. februāris, pirmdiena
16.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Samariešu
atbalsts mājās" darbinieces pastāstīs par savu darba ikdienu ar vientuļajiem
senioriem. Pēc sirsnīgiem stāstiem ikviens aicināts darboties "Kartiņu darbnīcā", lai
kopīgiem spēkiem iepriecinātu vecos cilvēkus Lieldienās. LASĪT VAIRĀK
28. februāris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
1. marts, trešdiena
10.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Māmiņu
skola” aicina uz tikšanos ar farmaceiti Aigu Zariņu, lai pačalotu par vīrusu laikā tik
aktuālu tēmu - mammas un bērna veselība. AFIŠA
2. marts, ceturtdiena
14.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā apvienība “Teātris un ES” piedāvā jautru izrādi
bērniem un vecākiem “TOMS PRET SUPERPELĒM”, ieeja bez maksas. AFIŠA
3. marts, piektdiena
13.00, pieminot Latvijas brīvības cīņas, Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar
Jaunsardzi un Zemessardzi aicina vēstures izziņas pārgājienā “Pa pulkveža Oskara
Kalpaka bataljona pēdām” no Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas līdz piemiņas
vietai Lēnās. LASĪT VAIRĀK
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17.00 Lēnās pie Memoriālās sienas notiks svinīgs, O. Kalpaka bataljona vīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulim Blūmam veltīts piemiņas
pasākums. Pasākumā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un
Jaunsardzes pārstāvji, NBS orķestris, Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama vokālais
ansamblis „Ceklis” un Skrundas kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”.
Pasākuma laikā jaunsargi nodos svinīgo zvērestu.
4. marts, sestdiena
Skrundas novada 5. atklāto ziemas sporta spēļu ietvaros:
o plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē – sacensības telpu strītbolā "3 : 3"
(vīriešu un sieviešu grupās). AFIŠA o plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas 4. kabinetā
(ieeja no sporta zāles) – individuālās sacensības dambretē. AFIŠA
19.00 Skrundas kultūras namā Skrundas Dzimtsarakstu nodaļa aicina uz Ģimeņu
vakaru. Papildu informācija un pieteikšanās pa tālr. 63350453, 25611098 vai
e-pastu dace.gravele@skrunda.lv. LASĪT VAIRĀK
5. marts, svētdiena
No plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 Rudbāržu meža parkā notiks
putnu vērošanas pārgājieni. Iepriekšēja pieteikšanās – obligāta (pa tālr. 28256131 vai
rakstot kurzemesputni@gmail.com). LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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