Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 15. līdz 21. decembrim

15. decembris, pirmdiena
15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu sanāksme. Darbs pie jauniešu
centra 1. dzimšanas dienas pasākuma organizēšanas.
No 15.-19. decembrim Nīkrāces saieta namā projekta "Ideju darbnīcas" darbu izstāde.
16. decembris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
16.00 Raņķu bibliotēkā Rūķu radošā darbnīca: mācīsimies tamborēt sniegpārsliņas
(līdzi jāņem tamboradata un diegs).
17. decembris, trešdiena
15.00 Nīkrāces saieta namā projekta "Ideju darbnīcas" noslēguma pasākums.
17.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Emīlijas Seklītes vadībā notiks pērļošanas
nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Tuvāka
informācija pa tālr. 29427990 (Inese).
No 17.-19. decembrim Rudbāržu kultūras namā ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš –
visi tirgoties gribētāji mīļi aicināti! 17. un 18. decembrī tirdziņš darbosies no
plkst. 10.00–16.00, bet 19. decembrī – no plkst. 9.00–12.00. Pieteikties var Rudbāržu
pagasta pārvaldē vai pa tālruņiem 28651944, 29459089 un 29171535.
18. decembris, ceturtdiena
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8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas
novada domes sēde.
13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Daces Saulgriezes vadībā notiks radošās
nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
16.00 Skrundas jauniešu centrā – Skrundas jauniešu centra 1 gada jubilejas
pasākums.
16.00 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas tikšanās Ziemassvētku noskaņās. Katrai
dalībniecei līdzi jāņem mīļākās svētku receptes un kāds pašas gatavots našķis.
19. decembris, piektdiena
No plkst. 9.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Pēdu aprūpi par samaksu
veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa
tālruni 63321311. Afišu SKATĪT ŠEIT.
10.00 Skrundas vidusskolā labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" koncerts.
20. decembris, sestdiena
Sagaidām Ziemassvētkus Skrundā:
no plkst. 8.00 Ziemassvētku tirdziņš iepretim tirgus laukumam.
Pieteikšanās, sazinoties ar Didzi Strazdiņu (didzis.strazdins@skrunda.lv, tālrunis:
25708808)
plkst. 11.00 Ziemassvētku tirdziņa danči ar senioru deju kolektīvu “Virši” un jautrā
labdarības izsole Ziemassvētku vecīša virsvadībā.
plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā visi mīļi aicināti uz Ziemassvētku ieskaņas
koncertu "Kad klusums skan...", kurā uzstāsies dziedošie amatiermākslas kolektīvi.
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem:
10.00 Raņķu pasākumu zālē;
12.00 Nīkrāces atpūtas centrā;
14.00 Rudbāržu kultūras namā.
18.00 Nīkrāces atpūtas centrā ar Ziemassvētku koncertu "Pirms iededz sveci..."
skatītājus iepriecinās Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" un bērnu
popgrupa.
21. decembris, svētdiena
15.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku koncerts "Pirms iededz sveci". Uzstāsies
Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis ”Diantus”.
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