Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 9. līdz 14. decembrim

9. decembris, pirmdiena
●

●

Ziemassvētku tirdziņš Rudbāržos no plkst. 11.00 līdz 14.00. No 10. līdz 13.
decembrim tirdziņš gaidīs apmeklētājus no plkst. 14.00 līdz 19.00.
Līdz 20. decembrim Skrundas jauniešu centrā dāvanu darbnīcas “Nieciņi un prieciņi”.

10. decembris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 14.30 Skrundas jauniešu centrs dodas ciemos pie Veselības un sociālās aprūpes
centra iemītniekiem.

11. decembris, trešdiena
●

●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 19. diskusiju cikls un meistarklase “Sulas, biezsulas,
limonādes”.
Plkst. 16.30 filma Raņķu pasākumu zālē kino vakars - "Lielais ceļojums", ieeja 1,00
Eur; plkst. 18.00 filma "Dvēseļu putenis". Ieeja 3,00 Eur.
Rudbāržos Ziemassvētku kartiņu izgatavošana tirdziņa darba laikā.

12. decembris, ceturtdiena
●
●
●

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.
Pēc domes ārkārtas sēdes notiks Skrundas novada Attīstības komitejas sēde.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Jāņa Blūma grāmatas “Pazudušā
karavīra atmiņas” atvēršanas pasākums.
Plkst. 16.00 Rudbāržos koka dēlīšu dekorēšana.

13. decembris, piektdiena
●
●

No plkst. 12.00 līdz 17.00 Nīkrāces Atpūtas centrā dāvanu darbnīca.
Plkst. 18.00 Skrundas jauniešu centrā filmas “THE LAST FISHERMAN” bezmaksas
seanss un jauniešu sarunu vakars. Dalība no 13 gadu vecuma. Nepieciešama
rakstiska vecāku piekrišana (veidlapa atrodama pie pasākuma Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv). VECĀKU ATĻAUJA
Citas ziņas:

●

●

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!
No 6. līdz 13. decembrim Rudbāržu sporta zālē Ziemassvētku tirdziņš.

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

