Sākas Skrundas svētki!

Šogad Skrundas novada svētki, kas norisināsies no 5. līdz 8. maijam, notiks jubilejas
noskaņās, jo š.g. 23. janvārī apritēja 20 gadi, kopš Skrunda ieguvusi pilsētas statusu,
kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā. Svētku laikā tiks atklāts fotoalbums “Esmu
Skrundā”, kā arī pilskalna estrādes sezona kopā ar grupu “Bermudu divstūris”, pirmo
reizi Latvijā norisināsies četru reģionu konkurss "Biezpiena un maizes gardumi uz
svētku galda!", Latvijas Pauerliftinga federācija rīkos "Latvijas Spēcīgākās Pilsētas"
sacensību posmu, Ventas krastā piestās laivu parāde “Skrundai 20”, priecēs koncerts
“Marhils un draugi”, bungu un ritma grupa “Samba de Riga” un tautas balle kopā ar
grupu “Vēja runa”. Svētki sākās 5. maija pēcpusdienā, kad visos Skrundas novada
pagastos un Skrundā notika svinīga svētku atklāšana ar Skrundas novada karoga
pacelšanu. Raņķu pasākumu zālē uz koncertu ielūdza kapella "Kā ir, tā ir...”, Nīkrāces
atpūtas centrā notika Valda Aivara un Edgara Pujāta koncerts “Veltījums mātei”,
savukārt Skrundā pie kultūras nama uzstājās grupa "CanZone" un Milleru-Balandīnu
ģimene. 6. maijā plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas vidusskolas
audzēkņu koncerts un plkst. 15.00 tiks atklātas izstādes: lielajā zālē – mākslinieces
Ingas Pūces personālizstāde, mazajā zālē – Skrundas audēju darbu izstāde, kā arī tiks
atklāts par godu Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai tapušais fotoalbums “Esmu
Skrundā”. Šis ir pirmais Skrundai veltītais fotoalbums, un tajā iekļauti 23 fotogrāfu
darbi, kā arī trīs autoru – Maldas Pornieces, Alda Zalgaucka un Intas Kamparas –
dzejoļi. Albuma izdevējs ir Skrundas novada pašvaldība, producente – Ieva Benefelde,
māksliniece, maketētāja – Anna Orniņa. Fotoalbuma prezentācija notiks arī Rīgā.

25. maijā plkst. 18.00 ikviens interesents uz to aicināts Latvijas Fotogrāfijas muzejā,
Rīgā, Mārstaļu ielā 8. Plkst. 20.00 Rudbāržu kultūras namā notiks Vārmes
amatierteātra “Es un Tu” izrāde “Raganas lāsts”. Savukārt plkst. 22.00 ar “Disko nakti”
tiks atklāta Skrundas pilskalna estrādes sezona un plkst. 24.00 muzicēs grupa
“Bermudu divstūris”. 7. maija rītā Skrundas iedzīvotājus un viesus modinās
autokrosistu spēkratu rūkoņa. Dienas pirmajā pusē notiks mājražotāju un amatnieku
tirgus “Skrundenieku dižandele”, ielu koncerti, izstādes, dažāda veida darbnīcas,
strītbols, sacensības tautas bumbā “Vara pret tautu” un citas aktivitātes. Svētku
viesiem ar saviem darinājumiem būs iespēja piedalīties konkursā "Biezpiena un maizes
gardumi uz svētku galda!", kas Latvijā norisināsies pirmo reizi. Sākot no plkst. 11.00,
Latvijas Pauerliftinga federācija aicinās uz "Latvijas Spēcīgākās Pilsētas" sacensību
posmu Skrundā. Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona stendā būs iespēja
izmēģināt šaušanu un granātu mešanu, kā arī mieloties ar karavīru pusdienām un
vizināties ar karavīru transportu. Plkst. 14.00 Skrundas ev. lut. baznīcā priecēs “Schola
Cantorum Riga” koncerta koncepcija “IN PRINCIPIO” – viduslaiku dziedājumi un dūdas
(Ieva Nīmane – dūdas un stabules, Guntars Prānis – rata lira, vokālā grupa “Schola
Cantorum Riga”, vad. Guntars Prānis). Ap četriem visi dosies uz Ventmalu, kur
tradicionāli sagaidīs laivotājus, kas piedalās laivu parādē–nobraucienā “Skrundai 20”.
Pēc laivu nobrauciena Skrundas pilskalna estrādē notiks koncerts “Marhils un draugi”.
Koncertā piedalīsies mūziķis un komponists Uldis Marhilēvičs, dziedātājas Aija
Andrejeva un Antra Stafecka, Ivo Fomins, pavadošā mūziķu grupa un TDA "Dzintariņš"
Olgas Freibergas vadībā. Koncerta programmā skanēs gan zināmas, gan retāk
dzirdētas Ulda Marhilēviča melodijas. Skrundas svētki turpināsies ar bundzinieku
grupas “Samba de Riga” nakts koncertu un uguņošanu, kā arī tautas balli, kurā svētku
viesus priecēs grupa “Vēja runa”. 8. maijā visi aicināti uz svētku dievkalpojumu
Skrundas ev. lut. baznīcā. Svētku programmu var aplūkot šeit:
http://skrunda.lv/skrundas_svetki.php

