Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 5. līdz 11. decembrim

5. decembris, pirmdiena
Līdz 15. decembrim Skrundas novadā turpinās Zemessardzes 45. nodrošinājuma
bataljona mācības. Atsevišķās naktīs ir paredzēts karavīru maršs pilnā ekipējumā pa
Skrundas novada koplietošanas ceļiem, savukārt bijušās Skrundas lokatora pilsētiņas
apmeklēšana būs ierobežota 5., 8. un 12. decembrī. LASĪT VAIRĀK
No 5. līdz 8. decembrim no plkst. 14.30 līdz 17.00 Skrundas kultūras nama 3. stāvā
visi bērni būs mīļi gaidīti “Rūķu darbnīcā”. LASĪT VAIRĀK.
17.30 Skrundas bibliotēkas telpās notiks Dāmu klubiņa nodarbība (gatavosim
dekoratīvās bumbas).
18.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas telpās notiks Rudbāržu sieviešu klubiņa
''Aktīvo Meiteņu Apvienība'' nodarbība (cepsim pīrāgus), kā arī Rudbāržu jauniešu
klubiņa nodarbība (veidosim Ziemassvētku kartiņas).
6. decembris, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
7. decembris, trešdiena
11.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un pašvaldības
policijas vecākais inspektors Normunds Eihe sveiks Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Kuldīgas iecirkņa kolektīvu Valsts policijas 98. gadadienas svinīgajā
pasākumā (Kuldīgā).
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8.decembris, ceturtdiena
No plkst. 9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma
aptieka.
15.00 Nīkrāces saieta namā notiks nodarbība “Tuvojas Ziemassvētki”. Vai vēlies
galdā celt pašu gatavotas piparkūkas? Tad tieši Tevi gaidīsim Saieta namā, lai kopā
mācītos, kā pagatavot piparkūku mīklu.
9. decembris, piektdiena
14.00 Pie Rudbāržu kultūras nama – Rudbāržu pagasta Lielās svētku egles iedegšana.
Skrundas svētku egles iedegšana:
plkst. 16.45 lielais RŪĶU gājiens! Tikšanās pie Skrundas novada pašvaldības ēkas
Amatnieku ielā 1. Līdzi jāņem pašdarināti lukturīši;
plkst. 17.00 RŪĶU uguns šovs ar lielās egles izgaismošanu un ZIEMASSVĒTKU
VECĪŠA sagaidīšanu pie Skrundas kultūras nama;
plkst. 17.20 izrāde "Rūķu ziemassvētki” Skrundas kultūras namā. Pēc izrādes jautras Ziemassvētku atrakcijas un spēles kopā ar Rūķelfiem. AFIŠA
10. decembris, sestdiena
9.00 mednieku kluba “Tālava” medību platībās notiks Ziemassvētku dzinējmedības
"Dāmas medī, vīri dzen!". LASĪT VAIRĀK
10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Skrundas atklātā čempionāta volejbolā
vīriešiem spēles. AFIŠA
11.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks sacensības novusā. AFIŠA
19.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē notiks "Zemnieku, uzņēmēju,
iestāžu vadītāju balle 2016".
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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