Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 25. līdz 31. martam

25. marts, pirmdiena
Plkst. 14.00 Lēnās pie piemiņas akmens atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem.
Autobuss kursēs no Dzeldas pieturas plkst. 13.40.
●

●

Plkst. 14.00 Skrundā pie memoriālā vagona piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta
deportācijas upuriem.
Pieminot komunistiskā genocīda upurus, aicinām nolikt ziedus pie piemiņas akmens
Rudbāržos.

26. marts, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

27. marts, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Pavasaris salātu bļodā”.

28. marts, ceturtdiena

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes sēde.

30. marts, sestdiena
●

●

Plkst. 18.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Skrundas novada 6. teātra dienas svētki.
Skrundas un Vaiņodes novadu kolektīvi vienosies kopīgā improvizētā komēdijā
“Patiesība par 3 sivēniem un vilku”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē volejbola nakts mix komandām.
Komandā 3 vīrieši un viena sieviete. Pieteikties līdz 29. martam, zvanot pa tālr.
29570360.

Citas ziņas:
●

●

●

●

●

●

●

No 25. līdz 29. martam digitālās nedēļas ietvaros Skrundas pilsētas bibliotēkā
individuālas konsultācijas, elektronisko katalogu, datu bāzu un dažādu e-prasmju
izmantošana.
No 25. marta līdz 7. aprīlim Digitālās nedēļas ietvaros erudīcijas konkurss datu bāzē
„Letonika” un balsošana par skaistāko gada monētu.
Līdz 25. martam Rudbāržu bibliotēkā skatāma Aktīvo meiteņu apvienības radošo
darbu izstāde.
Martā Raņķu pagasta muzejā skatāma tematiskā izstāde par Latvijas bruņoto spēku
komandieri Oskaru Kalpaku.
Līdz 30. martam Skrundas kultūras nama Mazajā zālē apskatāma fotogrāfa Māra
Kreicberga personālizstāde “Mirklis dabā… Dzīvnieki”.
Līdz 8. aprīlim aicinām pieteikties mazo vokālistu konkursam “Skrundas balss 2019”.
Ar nolikumu var iepazīties www.skrunda.lv.
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

