Skrundas novada svētki jau pēc mēneša!

Tuvojoties Skrundas novada svētkiem, kurus svinēsim no 5. līdz 8. maijam, svētku
organizatori piedāvā iepazīties ar plānoto pasākumu programmu. Šogad svētki notiks
jubilejas noskaņās, jo 23. janvārī apritēja 20 gadi, kopš Skrunda ieguvusi pilsētas
statusu, kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā.
SKRUNDAS SVĒTKU 2016 PROGRAMMA
Laiks

Vieta

Pasākums

Apraksts

5. maijs

17.00

Pie Raņķu
pagasta
pārvaldes

Skrundas svētku atklāšana
“Satikšanās prieks”

Atklājam Skrundas novada
svētkus un paceļam
Skrundas novada karogus
visos Skrundas novada
pagastu centros.

18.00

Pie Nīkrāces
pagasta
pārvaldes

19.00

Pie
Rudbāržu
pagasta
pārvaldes

20.00

Skrundā pie
kultūras
nama

17.30

Raņķu
pasākumu
zālē

Koncerts “Ielūdz kapella
"Kā ir, tā ir..."”

18.30

Nīkrāces
atpūtas
centrā

Valda Aivara un Edgara
Pujāta koncerts “Veltījums
mātei”

10.00

Skrundas
kultūras
namā

Skrundas vidusskolas
koncerts

Piedalās Skrundas
vidusskolas interešu
izglītības pulciņu dalībnieki.

15.00

Skrundas
kultūras
nama zālēs

Izstāžu atklāšana

Skrundas audēju un Ingas
Pūces darbu izstāžu
atklāšana.

20.00

Rudbāržu
kultūras
namā

Vārmes amatierteātra “Es un
Tu” izrāde “Raganas lāsts”

Ieejas maksa 1.00 EUR

22.00

Skrundas
estrādē

Estrādes sezonas atklāšana
“Disko nakts”

00.00 muzicē grupa
“Bermudu divstūris”
Ieejas maksa:
No plkst. 22.00–22.30: 4.00
EUR
Pēc plkst. 22.30: 5.00 EUR

6. maijs

7. maijs

7.00
–
14.00

Skrundas
kultūras
nama
skvērā

Mājražotāju un amatnieku
tirgus “Skrundenieku
dižandele”

Dažādi amatnieki un
mājražotāji no Skrundas
novada un citām Latvijas
vietām pulcējas uz
tirgošanos. Pieteikšanās pa t.
22470402.

9.00

Skrundā

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

Kopā ar autokrosistiem
modināsim pilsētas
iedzīvotājus un viesus

9.30
–
15.00

Uz centrālās
skatuves pie
Skrundas
VSAC

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

Dažādu Skrundas novada
amatiermākslas kolektīvu un
viesu kolektīvu priekšnesumi.

10.00
–
14.00

Skrundas
kultūras
nama
skvērā

Novadu konkurss
"Biezpiena un maizes
gardumi uz svētku
galda!"

Biedrība “Siera klubs” un
“Latvijas Maiznieku biedrība”
sadarbībā ar Skrundas,
Smiltenes, Aglonas novadu
domēm, Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādi
“Kultūra”, kā arī ar Latvijas
piena pārstrādes un maizes
ražošanas uzņēmumiem
organizē no Latvijā ražotiem
produktiem gatavotu
gardumu konkursu.

10.00
–
14.00

Skvērā aiz
Skrundas
kultūras
nama

Bērnu pilsētiņa

Dažādi koncerti, izstādes un
radošās darbnīcas, ko
piedāvā Skrundas novada
izglītības nodaļa.

10.00
–
12.00

Skvērā aiz
Skrundas
kultūras
nama

Šķirnes trušu IZSTĀDE

Būs iespēja fotografēties
kopā ar kādu pūkaini īpašā
foto-stūrītī.

Latvijas Pauerliftinga
federācijas "Latvijas
Spēcīgākās Pilsētas"
sacensības

Pasākuma teltī atrodas
spiešanas stienis, pilsētnieki
spiež svaru stieni uz 4 reižu
skaitu un veido kopējo
pilsētas rezultātu, kā arī
sacenšas savā starpā gan
konkrētās pilsētas sacensību
ietvaros, gan Latvijas
mērogā.

11.00

11.00

Uz Saldus
ielas,
Skrundā

Strītbols

Sacensības strītbolā.
Reģistrācija plkst. 10.30.

11.00

Uz Saldus
ielas,
Skrundā

Galda spēles “Apstājies un
padomā”

Iespējams piedalīties galda
spēļu turnīros.

11.00

Skrundas
pulksteņa
skvērā

Svētku “Zolīte”

Sacensības kāršu spēlē
“Zolīte”. Reģistrācija plkst.
10.30.

12.00

Uz Saldus
ielas,
Skrundā

Tautas bumba "Vara pret
tautu"

Sacensības tautas bumbā.

“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

12.00
–
16.00

Skvērā aiz
Skrundas
kultūras
nama

Izjādes ar zirgiem

14.00

Skrundas
ev. lut.
baznīcā

Koncerts “Satikšanās
mūzikā”

15.00

Skvērā aiz
Skrundas
kultūras
nama

Suņu paraugdemonstrējumi

Būs iespēja vērot Liepājas
kanisterapijas komandas
suņu paraugdemonstrējumus
un bērniem kopā ar suņiem
būs iespēja piedalīties
jautrās atrakcijās!

16.00

Ventas
krastā pie
Skrundas
estrādes

Laivu parāde “Skrundai
20”

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

19.00

Skrundas
estrādē

Koncerts “Marhils un
draugi”

Koncertā piedalās 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,
neizpaliks komponista zelta
dziesmas "Vēl", "Naktsvārdi",
"Mājupceļš" un, protams,
dziesma "Lūgums", kas
1984. gadā kļuva par Latvijas
Radio Mikrofona aptaujas
uzvarētāju un daudz, daudz
citu dziesmu – tā būs skanīga
sadziedāšanās, svinēsim
Skrundas jubileju visi kopā!

23.00

Uz centrālās
skatuves pie
Skrundas
VSAC

Nakts koncerts “Ieklausies
nakts burvībā...”

Muzicē Sambas bundzinieku
grupa “Samba de Riga”

24.00

Skvērā pie
Skrundas
kultūras
nama

Salūts “Uguns ziedi
debesīs, prieku sirdīs
atnesīs”

24.00
–
5.00

Skrundas
kultūras
namā

Tautas balle. Spēlēs
grupa “Vēja runa”

Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Galdiņu rezervācija pa t.
28327883; 63331556.

Skrundas
ev. lut.
baznīcā

Dievkalpojums

Piedalās Skrundas ev. lut.
draudzes ansamblis

8. maijs

11.00

