Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 14. līdz 20. decembrim

15. decembris, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks pašvaldības
darba grupas sanāksme par sagatavošanās priekšdarbiem Skrundas pilsētas
divdesmitgadei.
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16. decembris, trešdiena
No 16.–18. decembrim Rudbāržu kultūras namā – ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš.
19.00 Raņķu pasākumu zālē notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts ”Ticot, mīlot un
gaidot”. Koncertā piedalīsies sieviešu vokālais ansamblis "Romance" un bērnu
popgrupa "Bums" no Skrundas.
17. decembris, ceturtdiena
14.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks Ziemassvētku pasākums. Lūgums
ierasties maskās un sagatavot kādu priekšnesumu. Būs rotaļas, dziedāsim
Ziemassvētku dziesmas, gaidāms arī kāds pārsteigums. Visi laipni aicināti!
17.00 Sieksātes bibliotēkā tiks demonstrēta Lailas Pakalniņas jaunā
spēlfilma "Ausma". Ieejas maksa: 2.00 EUR.
18. decembris, piektdiena
No plkst. 8.00–17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks podoloģe
Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
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10.00 Skrundas vidusskolas kolektīvs ielūdz visus Skrundas novada iedzīvotājus uz
Ziemassvētku labdarības koncertu Skrundas kultūras namā. Koncerta laikā, akcijas
"Eņģeļi pār Latviju” ietvaros varēs ziedot līdzekļus Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcai. Koncertā piedalīsies Skrundas vidusskolas pašdarbības kolektīvi un
Skrundas bērnu mūzikas skolas jaunie mākslinieki.
21.00 Raņķu pasākumu zālē notiks atpūtas vakars Ziemassvētku noskaņās kopā ar
mūziķi Jāni Kalniņu (Roja). Omulībai līdzi ņemt groziņu un jautru garastāvokli. Sīkāka
informācija pie Aijas (tālr. 26568403, 63354329).
19. decembris, sestdiena
Alternatīvās aprūpes dienas centrā – redzes pārbaude (Innovate Optics) un briļļu
pasūtīšana (ArtOptika). Pieteikšanās pa tālruni 29555933 (Sarmīte).
12.00 Nīkrāces atpūtas centrā un Rudbāržu kultūras namā – pirmsskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku eglīte.
17.00 Skrundas kultūras namā – Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Nakts mani
uzrunā”. Piedalās Skrundas novada dziedošie amatiermākslas kolektīvi – sieviešu
koris “Sonante”, senioru koris “Novakars”, sieviešu vokālais ansamblis “Romance”,
vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”, pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis,
bērnu popgrupa “BUMS” un Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis “Diantus”. Ieeja –
bez maksas. AFIŠA
20. decembris, svētdiena
11.00 Skrundas ev. lut. baznīcā notiks IV adventa svētdienas koncerts-dievkalpojums.
Piedalīsies Skrundas kultūras nama sieviešu koris “Sonante” un Skrundas Mūzikas
skolas audzēkņi (vadītāja: Laimdota Mūrniece, koncertmeistars: Jānis Āboliņš).
Skrundas kultūras namā – Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku
eglīte:
o plkst. 12.00 – Skrundas pagasta bērniem; o 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. AFIŠA
13.00 Raņķu pasākumu zālē – pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte.
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Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808

