Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 2. līdz 8. decembrim

2. decembris, pirmdiena
●

●

Plkst. 17.00 Skrundas bibliotēkas telpās Skrundas Dāmu klubiņa nodarbība, diskusija
“Uztura īpatnības dažādu slimību gadījumos”.
Plkst. 18.00 Nīkrāces Atpūtas centrā meistarklase zīda apgleznošanā. Dalības maksa
10 EUR, vada Anda Vītola.

3. decembris, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

4. decembris, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 18. diskusiju cikls un meistarklase “Dažādi našķīši, kas
nebaro”.

5. decembris, ceturtdiena
●

Plkst. 15.30 Raņķu pasākumu zālē lekcija/praktiska nodarbība par sirds un asinsvadu

sistēmas saslimšanu profilaksi.
6. decembris, piektdiena
●

Plkst. 16.00 Rudbāržu sporta zālē Ziemassvētku tirdziņa atklāšana. Plkst. 17.30
mazākajiem tirgus viesiem – Kalvenes pamatskolas skolēnu teātra izrāde. Plkst. 18.00
eglītes iedegšana, gājiens no Rudbāržu sporta zāles uz Rudbāržu k/n, lai iedegtu
svētku egli. Aicinām līdzi ņemt lukturīšus.

7. decembris, sestdiena
●

●

Plkst. 15.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Adventes koncerts “Pretī gaismai”. Ieeja bez
maksas.
Plkst. 16.45 pie Skrundas novada domes pulcējamies Rūķu gājienam, kas
sāksies plkst. 17.00. Plkst. 17.20 pie kultūras nama muzikāls uzvedums “Sīkstuļa
Ziemassvētki” un egles izgaismošana.

8. decembris, svētdiena
●

Plkst. 15.00 Skrundas kultūras namā labdarības koncerts “Eņģeļi pār Latviju”.

Citas ziņas:
●
●

●

●

Līdz 6. decembrim Skrundas Jauniešu centrā svētku dekoru darbnīca.
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!
Līdz 6. decembrim Antuļu bibliotēkā izstāde “Latvijas ainavas Harija Krūzes
fotogrāfijās”.
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

