Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 23. līdz 29. decembrim

23. decembris, pirmdiena
●
●

●

●

Skrundas novada pašvaldība apmeklētājus pieņems līdz plkst. 15.00.
Plkst. 12.00 Nīkrāces Atpūtas centrā svētku pasākums Nīkrāces pagasta pirmsskolas
vecuma bērniem.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā Ziemassvētku pasākums Skrundas pagasta
lauku teritorijas pirmsskolas vecuma bērniem. Bērnus un vecākus priecēs cirka
improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Uz pasākumu tiks nodrošināts
transports: plkst. 15.30 no Jaunmuižas; plkst. 15.35 no Pumpuriem; plkst. 15.40 no
Cieceres; plkst. 15.20 no Ikaišiem un 15.40 no Kušaiņiem.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā uz Ziemassvētku pasākumu gaidīti Skrundas
pilsētas pirmsskolas vecuma bērni.

24. decembris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

25. decembris, trešdiena

●

Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē atklātās Ziemassvētku sacensības
galda tenisā. Ar nolikumu var iepazīties www.skrunda.lv.

27. decembris, piektdiena
●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.

28. decembris, sestdiena
●

Plkst. 13.00 Rudbāržu kultūras namā Ziemassvētku pasākums Rudbāržu pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem. Cirka improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi
rūķīši”.

Citas ziņas:
●

●

●

Ar 16. decembri “Skrundas Klētē” var iegādāties Skrundas novada 2020. gada
kalendārus. Cena 4,68 EUR.
Katru trešdienu un piektdienu plkst. 17.00 nāc un uzlabo savu fizisko sagatavotību,
gūsti priekšstatu par kaujas mākslu un starptautisku sporta cīņu Madara Baloža
vadībā. Tiekamies Skrundas jauniešu centrā, lai vairāk uzzinātu par Grappling un
brazīļu Jiu-Jitsu!
30. decembrī Skrundas novada pašvaldība apmeklētājus pieņems līdz plkst. 15.00.
Šajā dienā kase būs slēgta.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts,
un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un
informatīvajā izdevumā.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

