Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 7. līdz 12. maijam

7. maijs, otrdiena
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

8. maijs, trešdiena
●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā suši rīts un nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.

9. maijs, ceturtdiena
●

●
●
●
●
●
●

Skrundas svētku atklāšana “Satikšanās prieks”. Atklājam Skrundas novada svētkus
un paceļam Skrundas novada karogu. Svētku atklāšanā visos pagastos un Skrundā
muzicē Skrundas balss laureāti:
Plkst. 15.00 Raņķu pakalpojumu pārvalde;
Plkst. 15.30 Raņķu pasākumu zālē Justa Ūdra un Eināra Skujas koncerts;
Plkst. 16.00 Jaunmuižas pamatskola;
Plkst. 17.00 Nīkrāces Atpūtas centrs;
Plkst. 17.30 Nīkrāces Atpūtas centrā Ērika Loka koncerts;
Plkst. 18.00 Rudbāržu pakalpojumu pārvalde;

●
●

Plkst. 18.30 Rudbāržu kultūras namā Justa Ūdra un Eināra Skujas koncerts
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Liepājas teātra aktieru koncerts.

10. maijs, piektdiena
●

●

●
●

●

Plkst. 11.00 Skrundas kultūras namā Skrundas vidusskolas Mātes dienai veltīts
koncerts.
Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā Lasītāju kluba tikšanās. Tēma "Paši stādām, paši
kopjam".
Plkst. 15.00 Skrundas kultūras namā izstāžu atklāšana.
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts “Es
šonakt sēdēšu uz jumta”. Biļetes izpārdotas.
Plkst. 22.00 Skrundas estrādē estrādes sezonas atklāšana ar Disko nakti. Spēlēs Dj
Ziggy. Ieeja 5 EUR.

11. maijs, sestdiena
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Plkst. 6.00 Ventas upes krastā sacensības makšķerniekiem “Skrundas dižloms”
No plkst. 7.00 līdz 14.00 kultūras nama skvērā mājražotāju un amatnieku tirgus
“Skrundas dižandele”.
Plkst. 9.00 pilsētas modināšana. Pulcēšanās Baznīcas laukumā. Modināšanā iesaistās
visas Skrundas novada pašvaldības iestādes, uzņēmēji un visi interesenti. Ar
izgreznotiem braucamrīkiem dodas pilsētas modināšanā.
No plkst. 13.00 līdz 14.00 O. Kalpaka laukumā "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.
Plkst. 16.00 Ventas upes krastā laivu parāde “Lustīgi dzīvojam”. Tradicionālais laivu
nobrauciens pa Ventu. Aicinām visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno
svētku dalībniekus un viesus.
Plkst. 19.00 Skrundas estrādē svētku 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".
Plkst. 23.30 uz centrālās skatuves pie aprūpes nama nakts mūzikas stunda
“Ieklausies nakts burvībā…”. Muzicē grupa “Karakums”, Normunds Jakušonoks,
Kaspars Tīmanis.
Plkst. 24.00 skvērā pie kultūras nama svētku salūts “Uguns ziedi debesīs prieku sirdīs
atnesīs”.
No plkst. 24.00 līdz 5.00 Skrundas kultūras namā tautas balle ar grupu “Kolibri”.
Ieejas maksa 5 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālr. 28327883; 63331556.
Visas dienas garumā pilsētā notiks dažādi koncerti, radošās darbnīcas, sportiskās
aktivitātes un citi interesanti pasākumi.

12. maijs, svētdiena
●

Plkst. 11.00 Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojums un Mārča Auziņa
koncerts.

Citas ziņas:
●

●

●

●
●

●

No 9. līdz 12. maijam svinēsim Skrundas novada svētkus. Aicinām Skrundas novada
mājražotājus un citus tirgotājus pieteikties amatnieku tirdziņam pie tirgus
koordinatores Daces Pušīlovas, tālr. 29359243.
No 2. līdz 31. maijam Nīkrāces bibliotēkā literatūras izstāde veltīta Mātes dienai "ES
SAVAI MĀMIŅAI".
No 2. līdz 31. maijam Antuļu bibliotēkā apskatāma jaunmuižnieces Renātes
Mihailovas galda salvešu kolekcijas izstāde.
No 2. līdz 20. maijam Rudbāržu bibliotēkā Irinas Caunes gleznu izstāde “Rožu valsis”.
No 2. līdz 31. maijam Raņķu bibliotēkā izstāde “Raņķi fotogrāfijās” un kvilinga tehnikā
darināto kartiņu izstāde.
Informējam, ka vingrošanas nodarbības Skrundā un Rudbāržos nenotiks līdz
pavasarim.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts,
un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un
informatīvajā izdevumā.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

