Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 26. februāra līdz 4. martam

26. februāris, pirmdiena
Līdz 2. martam Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
radošās darbnīcas "Lietu otrā dzīve".
Jaunatnes darbiniece Eva Behmane piedalās sanāksmē Rīgā, lai pārrunātu sadarbības
modeli starp VARAM, plānošanas reģionu un pašvaldībām par jautājumiem, kas
saistīti ar valsts īstenotu un finansētu pilotprojektu pašvaldībās par reemigrācijas
veicināšanu.
Līdz februāra beigām novada bibliotēkās apskatāmas šādas izstādes:
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Nīkrāces bibliotēkā divas izstādes - „Gada dabas simboli - 2018” un "Es palikšu Jums
neizdibināta" - dzejniecei Ārijai Elksnei – 90.
Raņķu bibliotēkā izstādes - Skrundas mākslas studijas audzēkņu veidotie sienas
dekori – gobelēni un izstāde „Dzejniecei Ārijai Elksnei - 90”.
Rudbāržu bibliotēkā - "Iesaku izlasīt" - latviešu autoru darbi (pirmā izstāde ciklā
„Latvijas 100 gadi rakstniecībā”) un izstāde - "Es visu mūžu.." - dzejniecei Ārijai
Elksnei – 90.
Skrundas Bērnu bibliotēkā – izstāde „Gada dabas objekti Latvijā”.
Antuļu bibliotēkā ikviens aicināts apskatīt izstādi “Mana kafijas krūzīte”. Izstāde
veidota no jaunmuižnieku privātajām kolekcijām.

Līdz 9. martam Skrundas kultūras nama mazajā zālē skatāma Vladislava Kundziņa
fotoizstāde “Skotija – latvieša acīm”.
27. februāris, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
28. februāris, trešdiena
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā “Radošās apģērbu pārvērtības”.
1. marts, ceturtdiena
Līdz 23. martam Skrundas bibliotēkā izstāde „1.marts - Pasaules kaķu diena”. Izstādē
piedāvā materiālus par kaķiem, kaķu dzīvi, paradumiem, kā arī interesantas un
piedzīvojumiem bagātas grāmatas par kaķiem.
Līdz 29. martam Raņķu bibliotēkā Skrundas mākslas skolas audzēkņu izstāde „Sienas
dekori – gobelēni”.
Līdz 29. martam Nīkrāces bibliotēkā foto izstāde "Dabas mainīgā burvība”. Autore
Inga Ezeriete.
No 1. līdz 31. martam Antuļu bibliotēkā izstāde “Jaunmuižnieku vaļasprieki”. Aicinām
jaunmuižniekus iesaistīties izstādes papildināšanā ar saviem vaļaspriekiem.
Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte apmeklēs Kurzemes plānošanas reģiona rīkotu
semināru “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā”. Seminārs notiks Aizputes
kultūras namā.
3. marts, sestdiena
Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē volejbols jauktajām komandām.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 2. martam pie Aivitas Staņevičas pa tālr. 29570360 vai
aivita5@inbox.lv.
Pārgājiens “Pa pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pēdām”. Pulcēšanās plkst. 13.00
O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zālē. Atgriešanās Skrundā plānota plkst.
16.00. Ar pasākuma nolikumu aicinām iepazīties www.skrunda.lv lapā.
Plkst. 17.00 Lēnās pie Memoriālās sienas piemiņas pasākums, veltīts Kalpaka
bataljona vīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulim Blūmam.
Piedalīsies Bruņoto spēku, zemessardzes un jaunsardzes pārstāvji, NBS orķestris un
Skrundas k/n vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. Pasākuma laikā Jaunsargi nodos
svinīgo zvērestu.
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

