Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 29. marta līdz 3. aprīlim

29. marts, otrdiena
10.00 Skrundas kultūras namā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Kuldīgas nodaļa rīko informatīvu semināru par ES un Valsts normatīvo
aktu izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. LASĪT VAIRĀK
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena.
30. marts, trešdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Saulstari”-14, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, izsole. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 29. marta plkst. 16.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies LPS
domes sēdē (Rīgā).
No plkst. 16.00 Skrundas jauniešu centrā - radošā darbnīca jauniešiem "Rotājies
Skrundas 20-gadei par godu!".
17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt
Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar
iedzīvotājiem. LASĪT VAIRĀK
31. marts, ceturtdiena
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena.
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17.00 Jaunmuižas pamatskolā Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt
Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar
iedzīvotājiem. LASĪT VAIRĀK
1. aprīlis, piektdiena
16.00 pie Skrundas jauniešu centra, Amatnieku 1, Skrundā - pulcēšanās jauniešu
pieredzes apmaiņas braucienam uz Liepājas jauniešu māju. Pasākuma mērķis:
sadarbības veicināšana, pieredzes un informācijas apmaiņa.
2. aprīlis, sestdiena
10.00 Saldus sporta kompleksā norisināsies lauksaimniecības darbu vakanču tirgus
reģionālā akcija "Esi nodarbināts laukos!". Skrundas novada pašvaldība aicina darba
devējus aktīvi iesaistīties akcijā darbinieku meklēšanā saviem uzņēmumiem, kā arī
piedāvā palīdzību darba meklētājiem nokļūšanā uz akcijas norises vietu. Vairāk
informācijas ŠEIT.
11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē E. Edelmaņa piemiņas turnīrs galda tenisā
(piecās vecuma grupās). Pieteikšanās līdz 1. aprīlim, sazinoties ar Jāni Rutki
(tālr. 26686620).
12.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada mazo vokālistu konkurss "Skrundas
cālēns 2016". NOLIKUMS UN PIETEIKUMA ANKETA
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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