Skrundas novada aktualitātes no 22. līdz 28.
martam

23. marts, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

24. marts, trešdiena
●

Plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Messenger Room veselību veicinoša vingrošana
kopā ar treneri Andu Brūderi. Pieteikšanās pa tālruni 26161749. Dalība ir bez maksas.

25. marts, ceturtdiena
●
●

Plkst. 8.30 tiešsaistes platformā ZOOM notiks Skrundas novada domes sēde.
Pieminēsim 1949. gada 25. marta deportāciju upurus un no plkst. 12.00 līdz 16.00
aicinām apmeklēt atjaunoto deportāciju piemiņas vagonu – muzeju, aizdegt sveces
un nolikt ziedus pie piemiņas plāksnes.

26. marts, piektdiena
●

No 26. līdz 28. martam poligonā “Mežaine” norisināsies Zemessardzes 4. Kurzemes

brigādes zemessargu apmācības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 12. marta lēmumu, no 16. marta līdz
Lieldienām Skrundas novada pašvaldība un tās iestādes pakalpojumus nodrošinās
attālināti.
Aicinām sazināties telefoniski un iepriekš vienoties par vizītes laiku vai izmantot
elektroniskos saziņas līdzekļus. Pakalpojumu pieteikšanai aicinām izmantot
www.latvija.lv iespējas.
●

●

●

●

Ar 16. martu Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs strādās
otrdienās un ceturtdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis saziņai:
63331555, 66954849, e-pasts: dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
Skrundas pilsētas un pagastu kases strādās trešdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA. Tālrunis Skrundā: 63350459, Raņķos: 63354357, Nīkrācē: 63354554,
Rudbāržos: 29171535.
Bibliotēkas turpinās nodrošināt grāmatu izsniegšanu klātienē, ievērojot visus
epidemioloģiskos noteikumus.
Ar pagastu pārvaldēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Būvvaldi
un pašvaldības policiju, kā arī citiem pašvaldības speciālistiem aicinām primāri
sazināties telefoniski.

Plašāka informācija un kontakttālruņi atrodami Skrundas novada pašvaldības mājas
lapā www.skrunda.lv.
Citas ziņas:
●

●

●

Sākot ar 22. martu Skrundas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni atsāk
mācības klātienē. Līdz ar to no 22. marta tiek atjaunots autobusa reiss: SkrundaNīkrāce - autobuss, kas no pieturas Skrunda darbadienās izbrauc plkst. 7.20 un
16.30, bet no pieturas Nīkrāce – plkst. 7.51 un 17.01.
Līdz 28. martam būs ierobežoti Skrundas pilsētas bibliotēkas pakalpojumi, jo kultūras
namā tiks veikts kāpņu remonts uz otro stāvu. Bibliotēkas pakalpojumi, izsniedzamo
grāmatu un žurnālu klāsts būs ierobežots. Grāmatu apmaiņas punkts atradīsies
kultūras nama Saimes istabā, pirmajā stāvā. Bibliotēkas tālrunis šajā laikā nebūs
pieejams. Tālrunis informācijai 29398574. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!
No 22. līdz 26. martam visā Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā
kampaņa “Digitālā nedēļa 2021”, kuras ievaros notiks tiešsaistes pasākumi,
diskusijas un citas aktivitātes.

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: 2570880

