Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu
kalendārs no 2. līdz 8. maijam

3. maijs, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā – bērnu radošā pēcpusdiena “Esi videi
draudzīgs!”
Visu nedēļu no plkst. 15.00 Skrundas jauniešu centrā jaunieši aicināti iesaistīties
sagatavošanās darbos Skrundas svētkiem.
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 15.00, bet kase darbosies līdz
plkst. 14.00.
5. maijs, ceturtdiena No 5. līdz 8. maijam svinēsim Skrundas novada svētkus! Šogad
svētki notiks jubilejas noskaņās, jo 23. janvārī apritēja 20 gadi, kopš Skrunda ieguvusi
pilsētas statusu, kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā.
Skrundas svētku atklāšana “Satikšanās prieks” un Skrundas novada karogu
pacelšana:
17.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes;
17.30 Raņķu pasākumu zālē – koncerts “Ielūdz kapella "Kā ir, tā ir..."”
18.00 pie Nīkrāces pagasta pārvaldes;
18.30 Nīkrāces atpūtas centrā – Valda Aivara un Edgara Pujāta koncerts
“Veltījums mātei”;
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19.00 pie Rudbāržu pagasta pārvaldes;
20.00 Skrundā pie kultūras nama – uzstāsies grupa "CanZone" un MilleruBalandīnu ģimene.
6. maijs, piektdiena
10.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas vidusskolas koncerts, kurā piedalīsies
Skrundas vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.
15.00 Skrundas kultūras namā tiks atklātas izstādes:
Lielajā zālē – mākslinieces Ingas Pūces gleznas,
Mazajā zālē – Skrundas audēju darbi un par godu Skrundas pilsētas 20 gadu
jubilejai tapušais fotoalbums “Esmu Skrundā”.
20.00 Rudbāržu kultūras namā – Vārmes amatierteātra “Es un Tu” izrāde “Raganas
lāsts”. Ieejas maksa 1.00 EUR.
22.00 Skrundas pilskalna estrādē – brīvdabas sezonas atklāšana “Disko nakts”. Plkst.
24.00 muzicēs grupa “Bermudu divstūris”. Ieejas maksa:
No plkst. 22.00–22.30: 4.00 EUR;
Pēc plkst. 22.30: 5.00 EUR.
7. maijs, sestdiena
No plkst. 7.00 Skrundas kultūras nama skvērā – mājražotāju un amatnieku tirgus
“Skrundenieku dižandele”. Tirgot gribētājiem pieteikšanās pa tālr. 22470402.
9.00 Skrundā – pilsētas iedzīvotāju un viesu modināšana kopā ar autokrosistiem.
No plkst. 9.30 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC – dažādu Skrundas novada
amatiermākslas kolektīvu un viesu kolektīvu priekšnesumi.
No plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama skvērā – novadu konkurss "Biezpiena un
maizes gardumi uz svētku galda!".
No plkst. 10.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama darbosies bērnu pilsētiņa – dažādi
koncerti, izstādes un radošās darbnīcas, ko piedāvā Skrundas novada izglītības
nodaļa, kā arī šķirnes trušu izstāde.
No plkst. 11.00 Latvijas Pauerliftinga federācijas organizētās "Latvijas Spēcīgākās
Pilsētas" sacensības, kā arī sacensības strītbolā, galda spēlēs un kāršu spēlē “Zolīte”.
No plkst. 12.00 sacensības tautas bumbā "Vara pret tautu", Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona aktivitātes “Vīru laiks”, kā arī izjādes ar zirgiem.
14.00 Skrundas ev. lut. baznīcā "Schola Cantorum Riga" koncerta koncepcija IN
PRINCIPIO – viduslaiku dziedājumi un dūdas.
15.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama – Liepājas kanisterapijas komandas suņu
paraugdemonstrējumi.
16.00 Ventas krastā pie Skrundas pilskalna estrādes – laivu parāde “Skrundai 20”.
19.00 Skrundas pilskalna estrādē – koncerts “Marhils un draugi”.
23.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC – Sambas bundzinieku grupas
“Samba de Riga” nakts koncerts.
24.00 skvērā pie Skrundas kultūras nama – salūts.
24.00 Skrundas kultūras namā – tautas balle, spēlēs grupa “Vēja runa”. Ieejas maksa:
3.00 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālr. 28327883; 63331556.
Uz svētku pasākumiem Skrundā 7. maijā norīkoti autobusi:
8.00 un 17.00 no Dzeldas;
8.30 no Ikaišiem un Jaunmuižas;
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10.30 no Rudbāržiem.
8. maijs, svētdiena
11.00 Dievkalpojums Skrundas ev. lut. baznīcā. Piedalās Skrundas ev. lut. draudzes
ansamblis.
SKRUNDAS SVĒTKU PROGRAMMA
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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