Skrundas novadā plānoto notikumu kalendārs no
27. marta līdz 2. aprīlim

27. marts, pirmdiena
No 27. līdz 30. martam no plkst. 14.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā bērni un jaunieši aicināti piedalīties prasmju apmaiņas darbnīcā
“Kabatas izmēra pavasaris”. AFIŠA
28. marts, otrdiena
10.00 Skrundas vidusskolā visi interesenti aicināti piedalīties projekta "Garšīgie
Likumi" noslēgumā, lai uzzinātu Skrundas jauniešu domas par pārtikas drošību un
iesaistītos veselīgā diskusijā! “Uztura vaktēšana ir dzīvesveids!" īsi un kodolīgi norāda
profesionāls pavārs Žanis-Raivo Behmanis, kurš diskutēs ar Skrundas
vidusskolēniem. LASĪT VAIRĀK
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās – bezmaksas redzes pārbaude ar
iespēju iegādāties optiskās brilles un saules brilles. Informācija un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 26004155. LASĪT VAIRĀK
29. marts, trešdiena
Skrundas pilsētas, Skrundas Bērnu, Raņķu un Antuļu bibliotēkas būs slēgtas.
Bibliotēkas darbinieces apmeklēs literatūras konferenci Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
10.00 Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma –
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Graudu ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā – izsoli. IZSOLES NOTEIKUMI
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē (Kuldīga). LASĪT VAIRĀK
30. marts, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
11.00 Skrundā pie tirgus laukuma LTV Ziņu dienesta žurnālisti uzklausīs iedzīvotājus
par dzīvi novadā. LASĪT VAIRĀK
17.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas un Saldus novadu skolu deju kolektīvu
koncerts.
31. marts, piektdiena
10.00 Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās personas ar funkcionāliem
traucējumiem, viņu ģimenes locekļi un sociālie darbinieki aicina uz Joku dienai veltītu
koncertu.
10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Skrundas
novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalīsies
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Novadu dienā, kurā pašvaldību vadītāji un
speciālisti plaši diskutēs par sociālo dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo
sadarbību. LASĪT VAIRĀK
18.00 Rudbāržu kultūras namā tiks rādīta dokumentālā filma “Folkmaņa faktors”.
Filmā vēstīts par cilvēkiem, kuri laikā no 1988. līdz 1994. gadam panāca Skrundas
radiolokācijas stacijas slēgšanu, analizēta tā laika politiskā situācija Latvijā un
starptautiskās norises. Filmas režisore: Indra Vaļeniece. Ieeja – bez maksas.
18.00 Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunieši dosies
pieredzes apmaiņas braucienā uz Brocēnu jauniešu centru “Kopā”. LASĪT VAIRĀK
20.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē – nakts turnīrs volejbolā jauktajām
komandām. AFIŠA
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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