Skrundas novadā plānoto notikumu kalendārs no
20. līdz 26. martam

20. marts, pirmdiena
No 20. līdz 24. martam Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā bērni un jaunieši aicināti piedalīties radošajās darbnīcās “Pašdarināti foto
rāmīši”.
21. marts, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz
tikšanos ar dziedošo aktieri Jāni Paukštello.
22. marts, trešdiena
10.00 “Māmiņu skola” Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā. Šīs tikšanās reizes tēma – spinātu kēksiņu cepšanas noslēpumi.
14.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas Varoņu zālē ar stīgu mūzikas koncertu
uzstāsies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi. AFIŠA
17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
uz tikšanos ar Skrundas novada domes deputātiem un pašvaldības, kā arī SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” speciālistiem. LASĪT VAIRĀK
23. marts, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
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13.00 Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Alsungas, Skrundas, Kuldīgas u.c. novadu
topošie un esošie uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību, aicināti
piedalīties seminārā “Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstīšanai”. LASĪT VAIRĀK
Ar 12. janvāri Skrundas pagasta Jaunmuižā darbu ir uzsācis pārvaldnieks Ritvars
Stepanovs. Iedzīvotāju pieņemšanas laiks Jaunmuižas pamatskolas telpās – mēneša
otrās un ceturtās nedēļas ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. Mobilā tālruņa
numurs saziņai: 28319185.
24. marts, piektdiena
10.00 Skrundas novada sociālie darbinieki piedalīsies Labklājības Ministrijas rīkotā
konferencē “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā”. LASĪT
VAIRĀK
12.30 Rudbāržos pie represēto piemiņas akmens notiks par godu komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Iedzīvotāji aicināti nolikt ziedus.
20.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada 5. atklāto ziemas sporta spēļu
laureātu apbalvošana. Pēc svinīgā pasākuma sportistiem un viesiem būs iespēja
lustīgi izballēties. Ieejas maksa ballē: 3,00 EUR (Skrundas novada 5. atklāto ziemas
sporta spēļu dalībniekiem – bez maksas). AFIŠA
25. marts, sestdiena
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi Skrundas novadā:
12.00 Raņķos pie represēto akmens;
13.00 Lēnās pie piemiņas akmens;
14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona.
26. marts, svētdiena
12.00 Rudbāržu sporta laukumā – pulcēšanās pasākumam "Orientēšanās sacensības
pēc foto". Aicinātas pieteikties 3 cilvēku komandas. Pēc sacensībām mielosimies ar
siltu zupu.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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