Gatavojamies svētkiem un aicinām pieteikties
Ziemassvētku tirdziņiem

Aizvadīta pirmā adventes svētdiena, un arī pirmie rotājumi pie ēkām un ielās vēsta par
Ziemassvētku tuvošanos. Skrundas novadā pirmssvētku noskaņās tiks iedegtas egles
un notiks radošās darbnīcas, kā arī tiks rīkoti Ziemassvētku tirdziņi. Skrundā Pie
Skrundas kultūras nama jau slejas pilsētas lielā egle, kura tiks iedegta sestdien,
6. decembrī: plkst. 16.00 sāks darboties radošās darbnīcas, kurās kopā ar Skrundas
jauniešu centra rūķiem varēs kopīgi pagatavot piparkūkas, vārīt un nobaudīt Skrundas
karsto dzērienu, kā arī darināt eglīšu rotājumus un atstarotājus, bet plkst. 17.00
iedegsim egli kopā ar Levitas Tuleiko modes deju dejotājiem, "Dāvā gaismu, tad tumsa
izklīdīs pati no sevis". Pirmssvētku noskaņa valda arī pie Skrundas novada pašvaldības
ēkām Raiņa ielā 11 un Amatnieku ielā 1, kur gan novada iedzīvotāji, gan viesi laipni
aicināti apskatīt un nofotografēties pie adventes vainaga, svētku egles un bērnu
rakstnieces un ilustratores Margaritas Stārastes tēliem – piparkūku vīriņa Kraukšķīša un
rūķīšiem. Ziemassvētku tirdziņš šogad Skrundā notiks 20. decembrī iepretim tirgus
laukumam. Tirdziņā varēs ne vien iegādāties svētku galdam un dāvināšanai
nepieciešamo, bet arī griezties līdzi deju kolektīva “Virši” dančiem un piedalīties jautrā
izsolē, kuru vadīt ieradīsies pats Ziemassvētku vecītis. Aicinām visus mājražotājus,
amatniekus, uzņēmējus un citus tirgot gribētājus pieteikt savu dalību tirdziņam,
sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu Didzi
Strazdiņu (e-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv, tālrunis: 25708808). Savukārt

Skrundas kultūras namā 20. decembrī plkst. 14.00 visi mīļi aicināti uz Ziemassvētku
ieskaņas koncertu "Kad klusums skan..." Galda tenisa cienītājus 26. decembrī
plkst. 10.00 aicinām uz Skrundas vidusskolas sporta zāli, kur notiks Ziemassvētku
galda tenisa turnīrs. Vairāk informācijas pie Aivitas Emerbergas
(e-pasts Aivita5@inbox.lv, tālr. 29570360). 26. decembrī Skrundas kultūras namā
notiks Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem: plkst. 12.00 – Skrundas
pagasta bērniem, bet plkst. 14.00 – Skrundas pilsētas bērniem. Rudbāržos Arī
Rudbāržos valda pirmssvētku rosība – nesen dibinātais jauniešu klubiņš, kuru vada
Inese Ozoliņa, jau ir parūpējies par adventes vainagiem savam un citu priekam.
Ziemassvētku egle pie Rudbāržu kultūras nama tiks iedegta 12. decembrī plkst.
17.00, un svinīgajā pasākumā uzstāsies pirmsskolas vecuma bērni (vadītāja Liene
Krūmiņa). Ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš Rudbāržos tiek organizēts 17., 18. un
19. decembrī – 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.
20. decembrī plkst. 14.00 Rudbāržu kultūras namā notiks Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem. Nīkrācē Nīkrāces saieta namā 10. decembrī plkst. 15.00
notiks pirmssvētku pasākums "Kopā ar mammu". Aicinām dažāda vecuma bērnus
kopā ar mammu gatavoties svētkiem – cepsim svētku cepumus, spēlēsim spēles, jauki
pavadīsim pēcpusdienu. 13. decembrī plkst. 11.00 Nīkrāces Atpūtas centrā notiks
sacensības novusā, bet plkst. 22.00 – balle, kurā spēlēs Ilgvars Žilinskis. Vairāk
informācijas pie Ilonas Rītiņas (tālr. 26665663). Savukārt 20. decembrī Nīkrāces
atpūtas centrā plkst. 12.00 notiks Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem,
bet plkst. 18.00 ar Ziemassvētku koncertu "Pirms iededz sveci..." skatītājus iepriecinās
Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" un bērnu popgrupa. Raņķos Raņķos
pirmssvētku gaidās notiks Rūķu radošās darbnīcas:
9. decembrī plkst. 16.00 Raņķu bibliotēkā mācīsimies pērļot sniegpārsliņu (līdzi jāņem
stieple, pērlītes);
16. decembrī plkst. 16.00 Raņķu bibliotēkā mācīsimies tamborēt sniegpārsliņas (līdzi
jāņem tamboradata un diegs);
18. decembrī plkst. 16.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku noskaņās tiksies
Gardēžu kopa. Katrai dalībniecei līdzi jāņem mīļākās svētku receptes un kāds pašas
gatavots našķis. Savukārt Raņķu pirmskolas vecuma bērni uz Ziemassvētku eglīti
Raņķu pasākumu zālē tiek aicināti 20. decembrī plkst. 10.00. 21. decembrī plkst. 15.00
Raņķu pasākumu zālē notiks Ziemassvētku koncerts ”Pirms iededz sveci”, kurā
uzstāsies Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis ”Diantus”. Ja brīnumam tic, tas
piepildās! Ja brīnumu gaida, tas atnāk! Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!
Brīnumainu Ziemassvētku gaidīšanas laiku! Informāciju apkopoja Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
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