Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 25. februāra līdz 3. martam

26. februāris, otrdiena
●
●

●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 14.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē tikšanās ar stāstnieci-skolotāju Līgu
Reiteri.
Plkst. 19.00 Raņķu pasākumu zālē radošā darbnīca “Mazā bilžu rāmītī”. Gatavosim
akmens un filca glezniņas. Nodarbību vadīs Anda Vītola, dalības maksa 3 EUR.

27. februāris, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
atzīmēsim Māmiņu skolas 2. jubileju.

28. februāris, ceturtdiena
●
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes sēde.
Antuļu, Raņķu, Nīkrāces un Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta. Darbinieki dodas uz
mācībām Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

1. marts, piektdiena
●

●

●

Plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
sanāksme.
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Zeberliņš piedalīsies
attīstības sadarbības 2018. gada projektu īstenotāju seminārā, kas norisināsies Rīgā,
Ārlietu ministrijas telpās.
Plkst. 19.00 Raņķu pasākumu zālē Kalvenes kultūras nama dramatiskā kolektīva
“Nebēda” izrāde A. Niedzviedzis ”Dūdene zina”.

2. marts, sestdiena
●

●

Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē klasiskais volejbols sieviešu un vīriešu
komandām. Komandas pieteikt līdz 27. februārim pie Aivitas Staņevičas pa tel.
29570360, vai aivita5@inbox.lv.
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Ģimeņu vakars. Pasākumu vadīs Dailes teātra
aktieri Ērika Eglija un Gints Grāvelis, ballē spēlēs grupa “Sapņu pietura”.

3. marts, svētdiena
●

●

Plkst. 13.00 pārgājiens “Pa O. Kalpaka bataljona pēdām”. Sākums no Rudbāržu
muižas. Dalību lūgums pieteikt pa tālruni 29852292.
Plkst. 17.00 Lēnās pie Memoriālās sienas svinīgs pasākums – piemiņas brīdis,
zemessargu zvērests, jaunsargu svinīgais solījums, salūts. Pasākumā muzicēs vīru
vokālais ansamblis “Vecie zēni” un NBS štāba orķestris.

Citas ziņas:
●

●
●

●

●

●

No 3. februāra līdz 9. martam norisinās Skrundas novada 7. atklātās ziemas sporta
spēles. Vairāk informācijas www.skrunda.lv sadaļā Sports.
No 1. līdz 28. februārim Raņķu bibliotēkā Daces Pušīlovas darbu izstāde.
No 1. līdz 28. februārim Antuļu bibliotēkā izstāde "Sveces un svečturi". Izstāde
veidota no Jaunmuižnieku privātajām kolekcijām.
No 1. līdz 28. februārim Nīkrāces bibliotēkā bērnu zīmējumu izstāde “Cūka – 2019.
gada simbols”.
No 5. līdz 28. februārim Rudbāržu bibliotēkā izstāde „Rūķi bibliotēkā” – Lienes
Krūmiņas rūķu kolekcija.
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

