Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 12. līdz 18. decembrim

12. decembris, pirmdiena
Līdz 15. decembrim Skrundas novadā turpinās Zemessardzes 45. nodrošinājuma
bataljona mācības. Bijušā Skrundas lokatora pilsētiņa 12. decembrī apmeklētājiem
atvērta no plkst. 10.00 līdz 16.00. LASĪT VAIRĀK
13. decembris, otrdiena
Katru dienu no 13. līdz 15. decembrim no plkst. 9.00 līdz 18.00 Rudbāržu kultūras
namā darbosies Ziemassvētku tirdziņš. Laipni aicināti visi tirgot un pirkt gribētāji!
Tirgot gribētājus lūdzam iepriekš pieteikties pa t. 28651944. AFIŠA
10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada
domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece tiksies ar Liepājas reģiona tūrisma
informācijas biroja vadītāju Intu Šoriņu.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14. decembris, trešdiena
No plkst. 10.00 līdz 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūra apkalpos klientus Skrundas
novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā. LASĪT VAIRĀK
15. decembris, ceturtdiena
10.00 Ventas ielā 2, Skrundā, topošās VUGD ēkas pamatos svinīgi iemūrēs kapsulu ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm.
16. decembris, piektdiena
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17.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas mūzikas skolas Ziemassvētku
koncerts.
17. decembris, sestdiena
12.00 Rudbāržu sporta zālē notiks sporta pasākums “Rūķu stafetes”.
17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē notiks Ziemassvētku pasākums "Lai atnāk
prieks". Būs koncerts, rotaļas, dejas un pārsteigumi. Līdzi jāņem groziņš un jautrs
garastāvoklis. Lūgums iepriekš pieteikties līdz 16. decembrim pie Aijas Zemes
(t. 26568403, 63354329).
18.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks vokālo ansambļu sadziedāšanās Ziemassvētku
koncertā "Pirms iededz sveci..."
21.00 Nīkrāces atpūtas centrā – balle kopā ar Andi no Talsiem. Ieejas maksa: 3,00
EUR (papildu informācija – Ilona Rītiņa, tālr. 26665663). AFIŠA
18. decembris, svētdiena
Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku eglītes sarīkojums:
plkst. 12.00 – Skrundas novada lauku teritorijas bērniem;
plkst. 14.00 – Skrundas pilsētas bērniem.
Uz pasākumu norīkotais autobuss Skrundas pagasta bērnus gaidīs šādās pieturvietās:
o plkst.11.00 – Jaunmuiža; o plkst.11.10 – Arodskola; o plkst.11.20 – Kušaiņi; o
plkst.11.30 – Ciecere. Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808
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