Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 2. līdz 7. maijam

2. maijs, otrdiena
10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
14.00 Nīkrāces saieta namā – atbalsta grupa vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi",
kuru vadīs Skrundas p/a "Sociālā dienesta" psiholoģe Anita Bušmane. Papildu
informācija pie sociālās darbinieces S. Knopkenas (29254339, 63354523).
3. maijs, trešdiena
10.00 “Māmiņu skola” Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā.
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 15.00, bet kase darbosies līdz plkst.
14.00.
4. maijs, ceturtdiena
12.00 ar Baltā galdauta svētkiem un Skrundas novada karoga pacelšanu Skrundā un
novada pagastu centros svinīgi atklāsim Skrundas novada svētkus:
pie Skrundas kultūras nama muzicēs Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”;
pie Nīkrāces atpūtas centra – kopā ar Nīkrāces sieviešu ansambli "Diantus" un
Ventspils mūziķiem "Ventspils blumīzeristi", AFIŠA;
pie Raņķu pagasta pārvaldes, pasākuma programmā:
Skrundas novada karoga pacelšana un svinīga svētku atklāšana,
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Kopīga galda klāšana,
Sadziedāšanās,
Raņķu jauno talantu uzstāšanās,
Atmiņas un sarunas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu,
Kopbilde Latvijai svētkos.
pie Rudbāržu pagasta pārvaldes – kopā ar amatiermākslas kolektīviem un
jaunajiem talantiem.
Aicinām līdzi ņemt groziņus ar iecienītajiem gardumiem, lai kopīgi uzklātu svētku galdu
un svinētu svētkus!
16.00 Skrundas kultūras namā tiks atklātas izstādes:
lielajā zālē – mākslinieka Voldemāra Brieža personālizstāde;
mazajā zālē – Skrundas novada mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde.
No 4. līdz 12. maijam Raņķu pasākumu zālē – balto galdautu izstāde "No senatnes
līdz šodienai".
5. maijs, piektdiena
Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrs Raiņa ielā 11, Skrundā,
apmeklētājus nepieņems - darba diena pārcelta uz 13. maiju.
Skrundas novada svētki turpinās:
11.00 Skrundas pilsētas teritorijā – foto orientēšanās sacensības komandām
“Skrundas mirklis”. Reģistrēšanās pie Skrundas kultūras nama no plkst. 10.00 līdz
11.00. NOLIKUMS
12.00–19.00 Raņķu pagasta “Mežainē”, bij. militārajā pilsētiņā, “Poligon 1”
piedāvā izmēģināt savus spēkus lāzertaga spēlē! Spēles notiks ik pēc stundas (1.
spēles sākums: plkst. 12.00, pēdējās spēles sākums: plkst. 19.00). Rezervēt vietu
spēlē var, zvanot 20207293 (“Poligon 1”), 28319185 (Ritvars) vai rakstot
info@poligon-1.lv, kā arī klātienē pasākuma dienā. Dalības maksa vienā spēlē:
5,00 EUR. PAPILDU INFORMĀCIJA
22.00 Skrundas estrādes sezonas atklāšana “Disko nakts”. 00.00 muzicēs grupa
“Transleiteris”. Ieejas maksa:
līdz plkst. 1.00: 5,00 EUR;
pēc plkst. 1.00: 3,00 EUR.
6. maijs, sestdiena
Pasākumiem bagātākā diena Skrundas novada svētkos:
No plkst. 7.00 Skrundas kultūras nama skvērā – mājražotāju un amatnieku tirgus
“Skrundenieku dižandele”.
9.00 Skrundā – pilsētas modināšana “Diena šeit mums kopā sākas, izbaudīsim to
kā nākas!” Kopā ar Skrundas novada zemniekiem modināsim skrundeniekus un
Skrundas viesus.
No plkst. 9.30 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC muzicēs lauku kapellas un
viesu kolektīvi.
No plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama skvērā notiks novadu konkurss "Tautiskie
raksti siera, biezpiena un maizes gardumā". Biedrība “Siera klubs” un “Latvijas
Maiznieku biedrība” sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību, Valmieras pilsētas
pašvaldību un Valmieras kultūras centru, Rēzeknes pilsētas pašvaldību un
aģentūru “Kultūras un tūrisma centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi
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“Kultūra”, kā arī ar Latvijas piena pārstrādes un maizes ražošanas uzņēmumiem
organizē no Latvijā ražotiem produktiem gatavotu gardumu konkursu. NOLIKUMS
No plkst. 10.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama darbosies Bērnu pilsētiņa dažādi koncerti, radošās darbnīcas, cirka un teātra izrādes.
No plkst. 11.00 uz Saldus ielas, Skrundā notiks dažādas sporta aktivitātes –
sacensības strītbolā, basketbola soda metienos, kāršu spēlē “Zolīte”, riepu
ripināšanā uz laiku, zābaka mešanā un florbola metienos vārtos uz precizitāti, kā
arī galda spēles.
12.00–12.30 skvērā aiz Skrundas kultūras nama – bēbīšu rāpošanas sacensības.
12.00–13.00 Skrundas centrā – "Dzīvās statujas". Iespēja nofotografēties ar
Liepājas cirka studijas “Beztemata” dzīvajām statujām.
12.00–14.00 uz O. Kalpaka ielas, Skrundā – “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.
12.00–14.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama – loka šaušana mērķī, kuru
nodrošina “Bandavas strēlnieki” (Aizpute).
12.00–15.00 Skrundas jauniešu centrā – momentfoto atmiņai un priekam. Būs
iespēja bez maksas iegūt ģimenes momentfoto par piemiņu no Skrundas
svētkiem. Paralēli darbosies arī radošās darbnīcas.
14.00 uz Saldus ielas, Skrundā – ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi.
14.00 Skrundas ev. lut. baznīcā – koncerts "Satikšanās mūzikā", kurā muzicēs
Liepājas Mūzikas, Mākslas un Dizaina vidusskolas audzēkņi.
16.00 Ventas krastā pie Skrundas estrādes – laivu parāde “Esi viens no mums, kas
dzīvo Latvijā”. Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām visus piedalīties
jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus un viesus.
19.00 Skrundas estrādē – koncerts “Tu un es”. Skrundas svētkos iedzīvotājiem un
viesiem būs iespēja koncertā satikties ar Aiju Andrejevu, Dināru Rudāni, Antru
Stafecku, Alex, Jāni Buķeli (Buku), grupu COLT un arī citiem viesiem. Svinēsim arī
Ata Ieviņa 30 gadu jubileju, kā arī leģendārā ģitārista un lielāko mīlas rokbalāžu
autora Harija Zariņa 60 gadu jubileju – viņš ir arī lielā hita TU UN ES mūzikas
autors un grupas OPUS PRO dibinātājs. Koncertā klausītāji varēs dzirdēt dažādus
neparastus, interesantus un nebijušus duetus. Koncertā, protams, skanēs tās
dziesmas, kurām Harijs lielākoties ir mūzikas un vārdu autors: "Tu un es", "Rozā
lietus", "Pēdējā pietura", "Šonakt" u.c. Būs arī dziesmu pirmatskaņojumi, kas radīti
īpaši šim koncertam! Ieeja koncertā: bez maksas.
21.00–23.00 Skrundas jauniešu centrā – latviešu kino vakars. Būs iespēja skatīties
latviešu kino romantiskās noskaņās.
23.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC – nakts koncerts “Ieklausies nakts
burvībā...” Muzicēs Normunds Pauniņš no grupas “Otra puse”.
00.00 skvērā pie Skrundas kultūras nama – salūts “Uguns ziedi debesīs, prieku
sirdīs atnesīs”.
No plkst. 00.00 Skrundas kultūras namā – tautas balle. Spēlēs grupa “Klaidonis”.
Ieejas maksa: 5.00 EUR. Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556.
7. maijs, svētdiena
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11.00 Skrundas novada svētku dievkalpojums Skrundas ev. lut. baznīcā.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808
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