Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 17. līdz 23. oktobrim

17. oktobris, pirmdiena
No 17. līdz 23. oktobrim visā Latvijā notiek “Labo darbu nedēļa”, kad īpaši aktīvi
darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus – Skrundas novada p/a
“Sociālais dienests” darbinieces izgatavos dāvanas pasniegšanai īpašos gadījumos
novada iedzīvotājiem un viesiem, savukārt Nīkrāces pamatskolas skolēni vāks
ozolzīles, kuras piektdien vedīs uz Rīgas Zooloģisko dārzu.
No 17. līdz 21. oktobrim Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Baiba Eversone piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā
studiju vizītē (Šveicē).
18. oktobris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14.00 “Labo darbu nedēļas” ietvaros biedrība “Mini SD” sakārtos un ieziemos
Skrundas teritorijā izvietotos lielos puķu podus.
18. un 19. oktobrī Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga
Flugrāte piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības organizētā seminārā “Interešu
izglītības attīstība un vieta izglītības sistēmas pārmaiņu procesā” (Rēzeknes novadā).
19. oktobris, trešdiena
Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas līdz
19. oktobrim iesniegt priekšlikumus Skrundas novada domes apbalvojumu – Goda
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balvu un Pateicības rakstu – piešķiršanai, kuri, kā ierasts, tiks pasniegti Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā. LASĪT VAIRĀK
“Labo darbu nedēļas” ietvaros Nīkrāces pamatskolas 8. klases skolēni pēc mācību
stundām plkst. 14.00 dosies pie lielā Sudmalkalnu akmens un veiks tā attīrīšanu no
kritušiem zariem, apauguma un lapām, savukārt Nīkrāces pagasta sociālā darbiniece
Santa Knopkena sadarbībā ar Nīkrāces pamatskolas skolēniem un skolotāju dosies
pie vientuļas pensionāres, lai sagrābtu pagalmā sakritušās lapas.
20. oktobris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
10.00 Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš, Finanšu nodaļas
vadītāja Ināra Muceniece un Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga Freimane
piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību
departamenta organizētā reģionālajā seminārā pašvaldībām par problēmjautājumiem
un aktualitātēm normatīvo aktu regulējumā (Dundagā).
13.00 “Labo darbu nedēļas” ietvaros Nīkrāces pagasta centra Dzeldas iedzīvotāji
aicināti piedalīties lapu grābšanas un kapu sakopšanas talkā Purvkroga kapos. Līdzi
ņemt grābekļus.
21. oktobris, piektdiena
13.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks filmu pēcpusdiena ar tēju un
cepumiem. Skatīsimies joku un multiplikācijas filmas.
23. oktobris, svētdiena
No plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks Skrundas novada atklātā
čempionāta volejbolā pirmā apļa spēles, AFIŠA.
12.30 Kuldīgas NSS Sporta namā Skrundas U-15 vecuma grupas meiteņu komanda
aizvadīs spēli pret Alsungas komandu 2016. gada Kuldīgas novada čempionātā
volejbolā sievietēm.
Skrundas 20. jubilejas gada noskaņās Skrundas kultūras nams aicina svinēt kopā 23.
datumu un apmeklēt šādus pasākumus:
Plkst. 11.00 – orientēšanās sacensības ģimenēm, AFIŠA, NOLIKUMS;
Plkst. 14.00 – apvienības TEĀTRIS UN ES izrāde bērniem "Toms pret superpelēm".
Ieeja – bez maksas. AFIŠA.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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