Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 15. -20.oktobrim.
14.oktobris, pirmdiena
SIA "Skrundas komunālā saimniecība" aicina no 14.-25.oktobrim Skrundas novada
iedzīvotājus rast iespēju nomaksāt uzkrātos komunālos maksājumu parādus bez soda
procentiem, lai sekmīgi varētu uzsākt šī gada apkures sezonu.
15.oktobris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Katru otrdienu pl.16.00 PII "Liepziediņš" notiks "Bēbīšu skoliņas" nodarbības
vecākiem ar bērniem vecumā no 1-3 gadiem. Pieteikšanās un papildus informācija
pie nodarbību vadītājas Sarmītes Pavilaites (29990883).
16.oktobris, trešdiena
10.00 Rudbāržos nodarbība "Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā". Lektore - Inga Pumpuriņa
pastāstīs par: problēmām un grūtībām darba meklēšanas procesā; interesēm, spējām
un zināšanām darba meklēšanas procesā; sociālo tīklu aktivizēšanu darba
meklēšanas procesā; sociālā tīkla izmantošanu un tipiskām kļūdām; psiholoģiskiem
faktoriem, kas var traucēt atrast darbu. Sīkāka informācija pie nodarbinātības
aģentes A.Gorsvānes
15.00 Nīkrāces saieta namā Dzīves skoliņas nodarbība.
16. un 23.oktobrī pl.15.30 tiekamies Skrundas jauniešu centra jaunajās telpās
Amatnieku ielā 1 (2.stāvā), lai kopīgiem spēkiem padarītu telpas mājīgas. Esi gatavs
iejusties mākslinieka vai dizainera lomā? Nāc, piebiedrojies!
17.30 Skrundas kultūras nama telpās aicinām uz pirmo tikšanos pērļotājus un citus
interesentus iesācējus!
18.00 Skrundas kultūras nama 3.stāva mācību klasē notiks Bērnu emocionālās
audzināšanas pirmā nodarbība.
17.oktobris, ceturtdiena
17. un 24.oktobrī Skrundas novada bibliotēkas būs slēgtas, jo bibliotekāres dosies uz
mācībām Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.
18.oktobris, piektdiena
8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu veiks pēdu
aprūpi podoloģe Anita Meiere.
16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks literārā pēcpusdiena. Lasīsim bērnu
žūrijas grāmatu "Panama". Visi tiks cienāti ar zāļu tēju un cepumiem.
19.oktobris, sestdiena
18.00 Skrundas kultūras namā Andra Ērgļa koncerts. Biļešu cenas: 2.00 - 3.00Ls,
ģimenes biļete (tēvs, māte un 2 bērni līdz 16.g.) 6.00Ls, pensionāriem, uzrādot
pensionāru apliecību 1.50Ls. Biļešu iepriekšpārdošana no 1.oktobra Skrundas bērnu
bibliotēkā.
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