Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 11. līdz 17. decembrim

11. decembris, pirmdiena
No 11. līdz 22. decembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā Ziemassvētku dāvanu darbnīcas.
Līdz 20. decembrim Nīkrāces bibliotēkā skatāmas divas izstādes – Irēnas Oses
rokdarbu izstāde “Ziemassvētkus gaidot” un Guntas Bulavas izstāde “Krāsainās,
stilīgās zeķes”.
No 11. līdz 29. decembrim Skrundas pilsētas bibliotēkā izstāde, kas rosina atcerēties
saulgriežu svētku tradīcijas.
Līdz 31. decembrim Rudbāržu bibliotēkā literatūras izstāde “Rakstniecei, tulkotājai un
domātājai Zentai Mauriņai - 120”.
Līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā izstāde “Papīrs un burti”, kurā apskatāmi
Pārdaugavas mākslas skolas bērnu darbi.
12. decembris, otrdiena
Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No 12. līdz 15. decembrim Rudbāržu kultūras namā uz Ziemassvētku tirdziņu aicināts
ikviens – gan tirgotājs, gan pircējs!
13. decembris, trešdiena
Plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
Plkst. 10.00 Māmiņu skolā liesim sveces. Tiekamies Skrundas novada
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multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā!
No plkst. 10.00 līdz 17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptiekas) mobilā
diagnostika, iespēja veikt rentgena, kardiorgammas, mamogrāfijas pārbaudes.
15. decembris, piektdiena
No plkst. 18.00 līdz 21.00 Rudbāržu sporta zālē radošās darbnīcas un mājražotāju
tirdziņš. Piedalīties aicināti visi Skrundas novada iedzīvotāji!
16. decembris, sestdiena
Radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņš gaidīs apmeklētājus no plkst. 12.00 līdz
16.00. Tiekamies Rudbāržu sporta zālē!
Plkst. 15.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ziemassvētkus
gaidot”. Piedalās Snēpeles dziedošie kolektīvi.
Plkst. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā koncerts "Adventes vainagā gaisma dzied".
Piedalās Skrundas novada sieviešu vokālie ansambļi "Romance" un "Diantus", kā arī
Skrundas bērnu popgrupa "Bums".
Plkst. 21.00 Nīkrāces atpūtas centrā visi aicināti uz balli kopā ar grupu “Brekšupekši”.
Sportistiem ieeja 1 EUR, pārējiem – 3 EUR.
17. decembris, svētdiena
Plkst. 11.00 Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Trešās Adventes koncerts un
dievkalpojums, piedaloties bērnu popgrupai “Bums” un sieviešu vokālajam
ansamblim “Romance”.
No plkst. 12.00 līdz 16.00 Rudbāržu sporta zālē radošās darbnīcas un mājražotāju
tirdziņš.
Plkst. 17.00 Rudbāržu pagasta centrā kopā ar rūķiem tiks iedegta svētku egle.
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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