
Skrundas svētku  2017 programma 

Laiks Vieta Pasākums Apraksts  

9. maijs 

15:00   Raņķu 
pakalpojumu 

pārvalde 

Skrundas svētku atklāšana „SATIKŠANĀS 
PRIEKS “ 

Atklājam Skrundas novada svētkus un paceļam 
Skrundas novada karogu. Svētku atklāšanā visos 

pagastos un Skrundā  muzicē Skrundas balss laureāti.  
 
 
 

Skrundā Liepājas teātra aktieru koncerts. 

16:00  Jaunmuižas 
pamatskola 

17:00 Nīkrāces 
atpūtas centrs 

18:00 Rudbāržu 
pakalpojumu 

pārvalde 

19:00  Skrundas 
kultūras nams  

15:30 Raņķu 
pasākumu zālē  

JUSTA ŪDRA UN EINĀRA SKUJAS KONCERTS  

17:30 Nīkrāces 
atpūtas centrā 

ĒRIKA LOKA KONCERTS  

18:30 Rudbāržu 
kultūras namā  

JUSTA ŪDRA UN EINĀRA SKUJAS KONCERTS  

10. maijs 

11:00 Skrundas 
kultūras namā 

Skrundas vidusskolas Mātes dienai veltīts 
koncerts  

Piedalās Skrundas vidusskolas interešu izglītības 
pulciņu dalībnieki. 

15:00 Skrundas 
kultūras namā 

Izstāžu atklāšana  Mākslas studjas izstāde mazajā zālē. Lielajā zālē 
skrundenieces Maldas Pornieces mākslas darbu 

izstāde. 

19:00  Skrundas 
kultūras namā   

Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts 

“Es šonakt sēdēšu uz jumta” 

Biļešu cena 12 eur 
IZPĀRDOTS 

 
22:00  

 
Skrundas 
estrādē  

Estrādes sezonas atklāšana 
Disko nakts 

Spēlē Dj Ziggy  
Ieejas maksa  5 Eur 

  
11. maijs 

6:00  Ventas krastā   “Skrundas dižloms” Sacensības makšķerniekiem. Pulcēšanās pie Ventas 
tilta plkst. 5.45 Nolikums 

07:00 – 
14:00 

Kultūras nama 
skvērā  

Mājražotāju un amatnieku tirgus 
„Skrundenieku dižandele” 

Dažādi amatnieki un mājražotāji no Skrundas novada 
un citām Latvijas vietām pulcējas uz tirgošanos. 

 

9:00  Visā pilsētā Pilsētas modināšana 
“Diena šeit mums kopā sākas, izbaudīsim to 

kā nākas!”  

Modināšanā iesaistās visas Skrundas novada 
pašvaldības iestādes, uzņēmēji un visi interesenti. Ar 

izgreznotiem braucamrīkiem dodas pilsētas 
modināšanā. 

10:00 – 
12:00   

Uz centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

Bērnu koncertšovs  

“Izklausies dzirdēts mežā” 

“Izklausies dzirdēts mežā” ir jautrs, muzikāls un izglītojošs 
koncertšovs, kura pamatā ir stāsts par diviem zaķiem - Rūculi, 
ko atveido Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un 
Jautruli, kuru atveido aktrise Ravita Rozīte. Rūculis un Jautrulis 
ik dienas cītīgi rūpējas par tīrību un kārtību mežā, kuru cilvēki 
allaž piemēslo. Kādu dienu abu zaķu mērs ir pilns, jo viņi atrod 
mežā izmestu planšeti. Emociju uzjundā Jautrulim dzimst ideja - 
radīt pašiem savu šovu, kurā piedalītos meža zvēri, lai glābtu 
mežu no tā piedrazošanas un rosinātu cilvēkiem aizdomāties 
par kārtību. Lai izvēlētos labākos no labākajiem, Jautrulis un 
Rūculis izsludina pieteikšanos dalībnieku atlasei meža 
superšovam “Izklausies dzirdēts - mežā”. Abiem zaķiem par 
pārsteigumu izrādās, ka mežs ir pilns ar talantīgiem dzīvniekiem 
un dažs no tiem pat ļoti līdzinās pasaules superzvaigznēm. 

10:00 –  
14:00  

Pie centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

Cirka studijas “BEZTEMATA” 
 pasaku tēli  

 

13:00 – 
13:30   

Skvērā aiz 
kultūras nama 

Bēbīšu rāpošanas sacensības 
 

 

13:00 – 
15:00  

Skvērā aiz 
kultūras nama 

Baskāju taka  Izbaudi sajūtas baskāju takā. 

http://www.failiem.lv/down.php?i=uqpapf&n=zivju_modinasana_2010.pdf


Skrundas svētku  2017 programma 

 
Dita Ņuņēvica (28327883) – svētku informācija 
Liene Krūmiņa (29578722) – svētku informācija  

12:00  - 
15:00 

Skvērā aiz 
kultūras nama 

Atpūtas stūrītis vecākiem ar bērniem  

11:00 – 
14:00 

1.Maija 
laukumā 

Sporta aktivitātes  
“Esi aktīvs un piedalies!” 

Dažādas sporta aktivitātes – plankings, galda spēles 
(dambrete, šahs, cirks), darts, zole un tautas bumba. 

11:00 – 
14:00 

Parkā aiz 
kultūras 

nama 
garāžām 

Loku šaušana mērķī Loku šaušanu nodrošina  
 
 

 

12:00 – 
16:00  

Pie 
Skrundas 
muižas  

Skrundas muižas aktivitātes 
Minigolfa turnīrs  

 
 

Sadarbībā ar Skrundas muižu tiks rīkots minigolfa 
turnīrs. Dalība bez vecuma ierobežojuma. Uzvarētājs 

tas, kurš ar vismazāk sitieniem iziet 10 bedrīšu 
laukumu. Maksimālais sitienu skaits uz vienu bedrīti - 

7 sitieni. 
Balvā: SPA apmeklējums 2 personām 

 
 

10:00 – 
15:00 

Skrundas 
jauniešu 
centrā  

Video stāsti   
“Mana Skrunda” 

Vietējo iedzīvotāju Ivo Perševica, Sanda un Evas 
Behmaņu iniciatīva, aicināt cilvēkus runāt par 

Skrundas sajūtām. Katrā apaļajā stundā aizsāksim 
video ciklu. 

 
12:00 – 
14:00  

Uz centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

Elitas Patmalnieces radošā darbnīca Kopīga zīmēšana un krāsošana, katram iespēja bez maksas 
saņemt sava portreta skici, ko uz vietas uzzīmējusi pati Elita, 
īpaša mākslinieces darbu mini izstāde, kartiņas un gleznas, 
krāsainas kleitas, autogrāfi, jautras sarunas un interesanti stāsti 
- bez vecuma ierobežojuma, satikšanās vieta, kurā pulsēt pulsē 
radošums un prieks no A līdz Z! 

12:00  - 
14:00 

Uz centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

Muzicē Edgars Ziņģe  

14:00 – 
15:30  

Uz centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

JOKU PLĒŠANA LATVISKĀ GARĀ  
“LUSTĪGĀ ZIŅĢU UN DANČU ANDELE” 

Koncertprogrammā “Lustīgā ziņģu un danču andele” uz vienas 
skatuves satiksies spraunās kurzemnieces - Liepājas aktrišu 

kopa “Atštaukas” (Ināra Kalnarāja, Dace Liepa, Marita 
Stelmakere, Aina Karele, Vija Āboliņa, Anda Albuže), kurām 

vārds nav kabatā jāmeklē un enerģijas pilnie latgalieši - jautrā 
postfolkloras grupa “Rikši” (Ēriks Zeps - balss/akordeons, Ivars 
Utāns - balss/basģitāra, Madara Broliša - balss/vijole, Mārcis 

Lipskis - balss/ģitāra/mandolīna un Jurģis Lipskis - sitamie 
instrumenti).  

Draiskas dziesmas un apdziedāšana, joku plēšana, uz tirgu 
braukšana, skatītāju izdancināšana - tas viss jūs sagaida jaunajā 
koncertprogrammā! Atnāc paandelēties ar jokiem, ziņģēm un 

dziesmām arī tu! Programmas režisors Valdis Pavlovskis, 
muzikālais vadītājs Ēriks Zeps, producente Ieva Šteinberga. 

13:00 – 
14:00 

 

O. Kalpaka iela „Vīru laiks” 
 

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona aktivitātes. Būs 
iespēja izmēģināt šaušanu un granātu mešanu, kā arī mieloties 

ar karavīru pusdienām, un vizināties ar karavīru transportu. 

16:00 Ventas upes 
krasts 

Laivu parāde 
“Lustīgi dzīvojam” 

 

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām visus 
piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus 

un viesus. 
Nolikums. 

19:00  Estrāde Skrundas svētku koncerts  

 

Koncerts kopā ar populāriem solistiem Valtera Krauzes vadībā. 
Koncertā piedalās Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Normunds 
Rutulis, Uģis Roze, Buķelis, Gints Grāvelis un pavadošā grupa 
"Vintāža" 

23:00 Uz centrālās 
skatuves pie 

aprūpes nama 

Nakts mūzikas stunda 
„Ieklausies nakts burvībā...” 

Muzicē 
Grupa “Karakums” 

Normunds Jakušonoks, Kaspars Tīmanis   

24:00 Skvērā pie 
kultūras nama 

Salūts 
“Uguns ziedi debesīs, prieku sirdīs atnesīs.”  

 

24:00 – 
5:00 

Kultūras nams  Tautas balle 
Spēlēs grupa „Kolibri” 

Ieejas maksa 5 Eur 
Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556 

12.maijs 

11.00 Skrundas ev. 
lut. baznīcā 

Dievkalpojums  

 Skrundas ev. 
lut. baznīcā 

Mārča Auziņa koncerts Svētku noslēguma un Mātes dienai veltīts koncerts.  



Skrundas svētku  2017 programma 
Aivita Staņeviča (29570360) - sporta koordinators 
Dace Pušīlova (29359243) - amatnieku tirgus koordinatore 
 

 


