Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 9. līdz 15. martam

9. marts, pirmdiena
●
●
●

No 9. līdz 13. martam Skrundas Jauniešu centrā gatavosim rotas.
Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā Lasītāju kluba tikšanās.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē animācijas filma “Daiļais princis”.
Ieeja 1 EUR, savukārt plkst. 18.00 latviešu komēdija “Klases salidojums 2”. Ieeja 3
EUR.

10. marts, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

11. marts, trešdiena
●
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 30. diskusiju cikls “Uzturs pēc ilgstošas slimošanas”.
Plkst. 14.00 Antuļu bibliotēkā dzejas pēcpusdiena “Laiks sekundes skaita”. Piedalās
dzejniece Biruta Ermansone un mūziķis Andris Akermanis. Būs iespēja iegādāties
autores dzejas grāmatu.
Plkst. 14.30 Skrundas Bērnu bibliotēkā “Cepamdiena”.

12. marts, ceturtdiena
●

●

Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Darbinieki piedalās mācībās Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā.
Plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības sēžu zālē notiks Attīstības komitejas sēde.

13. marts, piektdiena
●
●

Plkst. 17.30 Skrundas Jauniešu centrā sarunu vakars “Pasaules garša”.
Plkst. 20.00 Nīkrāces Atpūtas centrā visi aicināti piedalīties nakts novusa sacensībās.

14. marts, sestdiena
●

Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama sieviešu kora “Sonante” un vīru kora “Ķekava”
koncerts.

15. marts, svētdiena
●

Plkst. 16.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Aizputes tautas teātris ar Laura Gundara izrādi
Tiritomba - 2 jeb, kas notiek pēc laimīgām beigām.

Citas ziņas:
●

●
●
●
●

●

●

No 9. marta līdz 3. aprīlim Raņķu bibliotēkā divas izstādes - Daces Pušīlovas radošo
darbu izstāde “Sievišķīgie vaļasprieki” un Jeļenas Egliņas lielformāta ziedu izstāde.
Līdz 31. martam Antuļu bibliotēkā 20. gadsimta apsveikumu kartiņu izstāde.
Līdz 31. martam Nīkrāces bibliotēkā Velgas Zuntmanes izstāde “Foto uz koka”.
Martā uz bibliotekāres atvaļinājuma laiku slēgta Rudbāržu bibliotēka.
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

