Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 19. līdz 25. decembrim

19. decembris, pirmdiena
15.30 Skrundas brīvprātīgie jaunieši dosies uz Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centru starppaaudžu sadarbības pēcpusdienā “Svētku sajūta”. LASĪT VAIRĀK
17.30 Skrundas bibliotēkas telpās dāmu klubiņa nodarbība. Tēma: gatavosim ziepītes
– dāvanu sev un citiem! Varēs pagatavot apsveikumu kartiņas svētkiem.
20. decembris, otrdiena
10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada
pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Kuldīgas ielā 6-6,
Skrundā – nomas tiesību izsoli. LASĪT VAIRĀK
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
13.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas vidusskolas Ziemassvētku labdarības
koncerts. AFIŠA
13.30 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks Ziemassvētku pasākums. Lūgums
ierasties maskās un labā noskaņojumā. Būs dažādi pārsteigumi, atrakcijas un rotaļas.
Visi laipni aicināti!
21. decembris, trešdiena
No plkst. 10.00 līdz 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūra apkalpos klientus Skrundas
novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā. LASĪT VAIRĀK
13.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais
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dienests" ielūdz uz Ziemassvētku koncertu. Koncertā piedalīsies arī viesi no Saldus
dienas aprūpes centra.
22. decembris, ceturtdiena
8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes komiteju apvienotā sēde.
23. decembris, piektdiena
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 14.00, bet kase darbosies līdz
plkst. 13.00.
15.00 Raņķu pasākumu zālē – pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglītes
sarīkojums.
18.00 Skrundas kultūras namā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Brīnumu
gaidot”. Koncertā 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”, kā arī Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes jauktais ansamblis. Ieeja
bez maksas. AFIŠA
24. decembris, sestdiena
18.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
●

●

●

●

●

