Sākam jau šodien - "Esi viens no..."

Nāc, lustējies Skrundas novada svētkos, kas sāksies jau ceturtdien, 10. maijā, un
noslēgsies svētdienā, 13. maijā, ar dievkalpojumu un koncertu Skrundas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Laiks
10. maijs

Vieta

Pasākums

Apraksts

15.00

Raņķu pagasta
pārvalde

16.00

Jaunmuižas
sākumskola

17.00

Nīkrāces atpūtas
centrs

18.00

Rudbāržu
pakalpojumu
pārvalde

19.00

Skrundas kultūras
nams

Skrundas svētku
atklāšana
„Satikšanās
prieks”

Atklājam Skrundas novada svētkus un
paceļam Skrundas novada karogu.
Svētku atklāšanā visos pagastos un
Skrundā muzicē skrundenieks Ainars
Bumbieris.

15.30

Raņķu pasākuma
zālē

Svētku koncerts
“LAKSTĪGALU
LAIKĀ”

Koncertā piedalīsies: Edgars Jānis
Kārkliņš – saksofons (Viens no
Melngaiļskolas ansambļa “Big Band”
"GRAND PRIX" balvas ieguvējiem
starptautiskā konkursā Lietuvā). Jānis
Narkevics – ģitāra un balss (80. gadu
sākumā Guntars Račs un Tomass Kleins
kopā muzicēja un izveidoja grupu
“Saldās sejas”, kas laika gaitā savu
darbību pārtrauca. Šogad projekts tika
atjaunots un tagad G. Rača koncertos
dzied un spēlē arī J. Narkevics).

17.30

Nīkrāces atpūtas
centrā

Koncerts "Es
esmu mīlējis..."

Koncertā uzstājas aktieris Edgars Pujāts

18.30

Rudbāržu kultūras
namā

Mātes dienai
veltīts koncerts

Koncertā piedalās: Skrundas bērnu
popgrupa “Bums” un Rudbāržu pagasta
bērnu deju kolektīvs

18.00

Skrundas kultūras
namā

Izstādes atklāšana

Skrundas kultūras nama mazajā zālē tiks
izstādīti Skrundas mākslas studijas
audzēkņu darbi.

11. maijs

11.00

Skrundas
kultūras
namā

Skrundas vidusskolas
Mātes dienai veltīts
koncerts

Piedalās Skrundas vidusskolas interešu
izglītības pulciņu dalībnieki.

14.00

Skrundas
pilsētas
teritorijā

Foto orientēšanās
sacensības “Skrundas
mirklis”

Foto orientēšanās komandām.
Reģistrācija no 14.00 – 15.00 pie
Skrundas kultūras nama

19.00

22.00

Skrundas
kultūras
namā

Skrundas
estrādē

Šovs “Es mīlu
Skrundu”

Izzinošs un izklaidējošs pasākums par
Skrundu, novadu un Latviju. Vadītājs
Andis Ožets. Pasākumā muzicē Jānis
Strazds, Andris Ērglis un Māris
Kupčs

Estrādes sezonas
atklāšana Disko nakts

Vadītājs DJ Mārcis Grīnbarts 00.00
muzicē Markus Riva ar grupu Ieejas
maksa : Līdz pl. 1.00 - 5 Eur Pēc tam - 3
Eur

“Skrundas dižloms”

Sacensības makšķerniekiem.
Pulcēšanās pie Ventas tilta pl. 5.30
Nolikums

12. maijs

6.00

Ventas
krastā

07.00 –
14.00

Kultūras
nama skvērā

Mājražotāju un
amatnieku tirgus
„Skrundenieku
dižandele”

9.00

Visā pilsētā

Pilsētas modināšana
“Diena šeit mums
kopā sākas,
izbaudīsim to kā
nākas!”

10.00 –
13.00

Skvērā aiz
kultūras
nama

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

Bērnu pilsētiņa

10.00 - Leļļu teātra izrāde 11.00 –
Taekwandoo paraugdemonstrējumi
12.00 - Bēbīšu rāpošanas sacensības
12.30 – Levitas Tuleiko modes deju grupu
koncerts 13.00 – 16.00 PUTU BALLĪTE

11.00 –
14.00

1. Maija
laukumā

Sporta aktivitātes “Esi
aktīvs un piedalies!”

11.00 - Strītbols 11.00 - Svētku zole
11.00 – 14.00 Galda spēles 13.00 – Jautrā
tautas bumba 14.00 – “Plankinga”
sacensības (reģistrēties no pl. 13.45)

11.00 –
14.00

Parkā aiz
kultūras
nama
garāžām

Loka šaušana mērķī

Loku šaušanu nodrošina Latvijas Loka
šaušanas federācija

11.00 –
15.00

Skrundas
jauniešu
centrā

Sajūtu labaratorija

Būs iespēja iegūt ģimenes momentfoto
bez maksas par piemiņu no Skrundas
svētkiem. Paralēli darbosies arī radošās
darbnīcas.

9.30 –
15.00

Uz centrālās
skatuves pie
aprūpes
nama

“Skrundas centrā ir
tā vieta, kur visi
vienmēr kopā tiekas”

10.00 – Kvinteta “5 – atā” koncerts
11.00 – Skrundas popgrupas “Bums”
koncerts 12.00 – Sadraudzības pilsētu
kolektīvu priekšnesumi 12.30 – Viļakas
muzikantu kapellas “Atzele”
priekšnesums 13.00 – “Zaļās galma
kapellas” koncerts 14.00 – Kūku
konkursa apbalvošana 15.00 –
“SIXTITS” koncerts (grupa no Ventspils,
kas izpilda mūsdienu pop/jazz mūziku)

12.00 –
14.00

O. Kalpaka
iela

„Vīru laiks”

Zemessardzes 45. nodrošinājuma
bataljona aktivitātes.

Kultūras
nama skvērs

Kurzemes reģionālais
konkurss Latvijas
simtgadei "Siera
garduma vēstījums
nākamai paaudzei"

Nolikums

Laivu parāde “Kam vēl
nav 100, tas var”

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

10.00 –
14.00

17.00

Ventas upes
krasts

19.00

Estrāde

Koncerts
“Satikšanās mūzikā”

Koncertā piedalās: Daumants Kalniņš
ar pavadošo grupu un grupa “Big Al
& The Jokers” (tas ir augstākā līmeņa
internacionāls kolektīvs, kas jau vairāk
nekā 10 gadus muzicē kopā, vienmēr
izpildot tikai „dzīvo” mūziku un tādējādi
dāvājot prieku dažāda vecuma publikai
Latvijā un dažādās pasaules valstīs)

23.00

Uz centrālās
skatuves pie
aprūpes
nama

Nakts mūzikas stunda
„Ieklausies nakts
burvībā...”

Muzicē: Saksofonists Edgars Kārkliņš
un DJ Mārtiņš Sprūds

24.00

Skvērā pie
kultūras
nama

Salūts “Uguns ziedi
debesīs, prieku sirdīs
atnesīs.”

24.00 –
5.00

Kultūras
nams

Tautas balle Spēlēs
grupa „Galaktika”

13.maijs

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

11.00

Skrundas ev.
lut. baznīcā

Dievkalpojums

Svētku noslēgumam un Mātes dienai
veltīts koncerts. Koncertā piedalīsies
Skrundas ev. lut. draudzes ansamblis,
Skrundas sieviešu koris ‘Sonante”;
Skrundas sieviešu vokālais ansamblis
“Romance” un Skrundas mūzikas skolas
audzēkņi.

Dita Ņuņēvica (28327883) – svētku informācija; Liene Krūmiņa (29578722)
– svētku informācija; Aivita Staņeviča (29570360) - sporta koordinatore;
Gunita Bivbāne (26114629) - amatnieku tirgus koordinatore; Inese Ozoliņa
(26261729) – orientēšanās koordinatore

