Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 7. līdz 13. novembrim

7. novembris, pirmdiena
17.30 Skrundas Sociālā dienesta telpās, Kalēju ielā 4, Skrundas Dāmu klubiņa
pasākums. Tēma – ar savām rokām pagatavotas piparkūkas.
18.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas telpās Rudbāržu “Aktīvo Meiteņu
Apvienības” (dāmu klubiņa) tikšanās – katra izveidosim savu sveci.
Līdz 11. novembrim Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”
teritorijā, Raņķu pagastā, notiek Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu
apmācība, tomēr visi interesenti bijušo militāro pilsētiņu var apmeklēt kā ierasts –
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00.
8. novembris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
9. novembris, trešdiena
Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina uz atvērto durvju
dienu. Šajā dienā iedzīvotāji un interesenti var atnākt uz Sociālo dienestu Kalēju ielā
4, Skrundā, un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs, iepazīties klātienē ar
sociālo darbinieku ikdienu, darba ritmu, problēmām un aktualitātēm.
No plkst. 10.00 līdz 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūra apkalpos klientus Skrundas
novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā. LASĪT VAIRĀK
10. novembris, ceturtdiena
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No plkst. 9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
11. novembris, piektdiena
18.00 Lēnās pie O. Kalpaka piemiņas memoriāla notiks piemiņas brīdis O. Kalpaka
bataljona cīnītājiem.
12. novembris, sestdiena
No plkst. 9.00 Kalēju ielā 4, Skrundā, varēs veikt redzes pārbaudi un briļļu
pasūtīšanu. Pieteikšanās pa tālr. 29555933 (Sarmīte).
11.00 Sudmalnieku birzī, Raņķos, gan lieli, gan mazi aicināti uz rudens sportiskām
aktivitātēm. Būs loka šaušana, šautriņu mešana, zābaka mešana tālumā un citas
jautras izdarības. Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks Raņķu ģimeņu
centrā.
Svecīšu vakars Rudbāržu kapsētās:
plkst. 12.00 Vecsieksātes kapsētā;
plkst. 12.30 Bākūžu kapsētā;
plkst. 13.00 Sprīžu kapsētā;
plkst. 14.00 Lūdiķu kapsētā;
plkst. 15.00 Krogarāju kapsētā.
13.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē viesosies Liepājas ielu vingrotāji.
16.00 Skrundas kultūras namā viesi no Ukrainas ielūdz uz koncertprogrammu "Ar
mīlestību no Ukrainas". Koncertā piedalīsies bandūristu duets “Beregiņa”, tautas
mūzikas ansamblis “Ukrainskije vizerunki”, Ivana Boguna vārdā nosauktā gopaka
cīņas skola un sieviešu vokālais tautas mākslas ansamblis “Beregiņa” . Ieeja – bez
maksas.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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