SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
1.09. plkst. 12:00
Zinību dienas pasākums „Piecas minūtes pirms zvana”, ieeja bez
maksas
13.,14.09. plkst. 20:00 Animācijas filma ģimenei „Dinomamma”, ieejas maksa Ls 0,70
22.,28.09. plkst. 20:00 Dokumentālā filma „Kapitālisms šķērsielā”, ieejas maksa Ls 1,00
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
18.05. – 27.10.
Arheoloģijas izstāde „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni, arheoloģija”
No 1.08. līdz 22.09.
Izstāde „Košie pustoņi”
29.09. plkst. 12:00
Tikšanās ar izstādes "Košie pustoņi" veidotājām, māksliniecēm un
pedagoģēm muzeja izstāžu zālē
Septembris - maijs
„Stunda muzejā” - nodarbības skolēniem muzejā saistībā ar Valsts
Izglītības standartu. Vairāk informācijas www.muzejs.saldus.lv

Septembris

Pēc kalendāra katru
pirmdienu, otrdienu,
trešdienu plkst. 19:00
05.09.
07.09. plkst.10:00
11.09.
13.09. plkst. 10:00
13.09. plkst. 14:00
14.09. plkst. 9:30
14.09.
14.09.

15.09. plkst. 12:00
18.09.
19.09.
20.09. plkst. 10:00
26.09.
27.09. plkst. 9:30
27.09. plkst. 10:00
28.09. plkst. 9:30
28.09.
14.09.
28.09.
Visu mēnesi
Visu mēnesi
Līdz 21.09.
Līdz 27.09.
Līdz 27.09.
26. - 27.09.

Jaunums – nodarbības arheoloģijas izstādē,
tālr.28302461
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

pieteikties

par

Saldus novada atklātais čempionāts futbolā (Saldus sporta laukuma
mākslīgais segums)
OK ABC 2013. 12. kārta Līkajā mežā
Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86
Skrējienu seriāls „Kalnsētas apļi” Kalnsētas parkā
Skolu zonu sacensības futbolā 6.-7., 8.-9 klašu grupā
Saldus novada čempionāts atlētiskajā trīscīņā divās vecuma grupās –
pamatskolu un vidusskolu
Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus vecajā sporta namā
Novada atklātais čempionāts un starptautiskais turnīrs svarcelšanā
sporta namā
Motokrosa - Monster Energy Superkausa fināla priekšvakara
pasākums. Būs dažādas moto aktivitātes un jaudīga nakts balle tirgus
laukumā
Motokross - Monster Energy Superkauss fināls Bērzu trasē
Skrējienu seriāls „Kalnsētas apļi” Kalnsētas parkā
OK ABC 2013. 14. kārta Ezerē (Grīvaišu mežā)
Skolu finālsacensības futbolā 6.-7., 8.-9 klašu grupā
OK ABC 2013. 15. kārta Kursīšos
Latvijas Olimpiskās dienas pasākums visās mācību iestādēs
Rudens kross skolām četrās vecuma grupās Kalnsētas parkā
Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus vecajā sporta namā
Novada atklātais čempionāts medību šaušanā Zvārdes šautuvē
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
Cieceres tirgus
Miķeļdienas tirgus
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Izstāde „Novads un tā ļaudis septembrī” klusajā lasītavā
Izstāde „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” klusajā lasītavā
Ceļojoša izstāde „MUMINU ĢIMENE NO SOMIJAS” bērnu literatūras
centrā
„Es sēžu” - Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde
„ZAĻĀ PRAKSE ENGURĒ” Saldus mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstāde
ESIP konkurss „iESkaties”. Dalība uz vietas bibliotēkā vai
izmantojot bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.saldus.lv sadaļu

ESIP
Visu mēnesi
Zibenskonkurss „Paņem līdzi pīto grozu - bekas, bekas būs!” bērnu
literatūras centrā
16.09. - 20.09. - Dzejas dienu maratons
16.09.
„Literāra pēcpusdiena „Priekšsajūta” Imanta Ziedoņa dzejas lasījumi
17.09. plkst. 17:00
„Dziesmu spēle Blaumaņa ielā” Blaumaņa ielā
18.09.
„Nedaudz vairāk”
18.09. plkst. 17:00
„Liepājas motīvi” - muzikāli poētisks dzejas vakars kopā ar Liepājas
dzejniekiem Janu Egli un Sergeju Abramavu konferenču zālē
19.09. plkst.14:00
„Man nodreb sirds kā ceriņlapa” tikšanās ar dzejnieci Amandu
Aizpurieti konferenču zālē
20.09. plkst. 12:00
„Kā atnāk dzejolis” tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti bērnu literatūras
centrs
26.09.
Jauno grāmatu diena
KAPELLERU NAMĀ
Darba laiki
Otrd., trešd., ceturtd., piektd. - no plkst. 11:00 - 17:00
Sestdien – no plkst. 9:00 - 14:00
Otrd. plkst. 17:30
Dāmu klubiņš - viss par un ap šūšanu, sīkāka informācija pa tālr.
28672497
Ceturtd. plkst. 18:00 Pērļošanas nodarbības, sīkāka informācija pa tālr. 26423495
SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
2.-30.09.
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde „Ceļā”
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
6.09. plkst. 18:00
Japāņu autores Konno Mari dzejas lasījumi no krājuma "Zvaigžņveida
sniega kristāls"
7.09. plkst. 18:00
Akordeona koncerts – uzstāsies Rīgas Skolēnu pils akordeonistu
ansamblis „Opuss”
ROBEŽU IELĀ
13.09. plkst. 10:00
Robežu ielas atklāšanas pasākums
VIESNĪCAS IELĀ
13.09. plkst. 13:00
Viesnīcas ielas atklāšanas pasākums
RUBAS PAGASTĀ
02.09. plkst. 9:00
Pirmās skolas dienas svinīgs pasākums Rubas pamatskolā
09.09. – 12.09.

Rudens ziedu izstāde Rubas bibliotēkā

12.09. plkst. 16:00

Tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti Rubas bibliotēkā

13.09. plkst. 14:00

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Rotaļas deju ritmos Jaunlutriņu tautas namā

28.09.
30.09. plkst. 14:00
07.09. plkst. 11:00
15.09. plkst. 10:00
18.09. plkst. 11:00
28.09. plkst. 17:00
Visu septembri

No 02.09. līdz 30.09.
5.09. plkst. 9:00

No 11.09. līdz 11.10.

20.09. plkst. 10:00
24.09. plkst. 19:00

05.10. plkst. 18:00

2.09. plkst. 9:00
3.09.
3.09. plkst. 14:00
7.09.

Miķeļdienas pasākums ar izrādi „Mednieku kolektīva atjaunošana”
Jaunlutriņu tautas namā
Miķeļdienas darbnīca - izstāde Jaunlutriņu dienas centrā
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Tēva dienai veltīts pasākums pie Šķēdes pakalpojumu centra
EZERES PAGASTĀ
Rudens gadatirgus
Leļļu izrāde bērniem „Latviešu tautas pasaciņas”
Rubas amatierteātra izrāde A. Grīniece „Puķu brokastis” Ezeres
kultūras namā
Ezernieces Marikas Redovičas mākslas darbu izstāde kultūras nama
izstāžu zālē
KURSĪŠU PAGASTĀ
SPB ceļojošā grāmatu izstāde „Lielas, mazas, dažādas” – interesantas,
lielas un smagas, miniatūras grāmatas, Kursīšu bibliotēkā
Pasākums „Profesiju stāsti” – tikšanās ar laikraksta „Saldus Zeme”
žurnālisti Ievu Vilmani, TV Skrundas režisori, žurnālisti, producenti
Ievu Benefeldi. Izstādes „Skatiena attālumā” noslēgums. Piedalās 7. 9.kl. skolēni un interesenti Kursīšu bibliotēkā
Konceptuālā foto izstāde, grāmatas „Ceļš pie sevis” vizuālā seja, „Es
esmu” Kursīšu bibliotēkā. Tikšanās ar grāmatas autori Kristīni Maku
oktobrī
Dzejas dienu ietvaros „Portrets tuvplānā – Iveta Skapste”. Tikšanās ar
bērnu dzejoļu autori Ivetu Skapsti Kursīšu pamatskolas bibliotēkā
„Ceļojumu piezīmes – Austrālija”, ezerniece Regīna Nestecka dalīsies
iespaidos par redzēto un piedzīvoto Austrālijā, Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā
Kursīšu pamatskolas 190 gadu jubilejas salidojums
No plkst. 17.00 reģistrēšanās skolā, plkst. 18.00 svinīgais pasākums
Kursīšu pamatskolā. Pēc svinīgā pasākuma absolventu tikšanās un
BALLE. Mīļi gaidām visus absolventus, bijušos un esošos skolotājus un
darbiniekus! Dalības maksa - Ls 3.00 un groziņš. Lai atvieglotu
organizatorisko darbu, lūgums pieteikt savu dalību skolas e-pastā:
kursisu.pamatskola@saldus.lv vai pa tālr. 29422699
LUTRIŅU PAGASTĀ
Zinību diena Lutriņu pamatskolā
Sporta diena Lutriņu pamatskolā
Dienas centra „Kadiķītis” sezonas atklāšana
Mazpulku „Trušmīļu skolas” izbraukuma izstāde Kazdangas parka
svētkos

9.09.- 13.09.
12.09.

9.09. – 27.09.
plkst. 14:00
16.09.
18.09.
20.09. plkst. 19:00

27.09. plkst. 9:30
28.09. plkst. 14:00

30.09.

7.09. plkst. 15:00
28.09. plkst. 11:00
02.09. plkst. 8:00
02.09.
02.09. plkst. 10:00
Septembrī
07.09. plkst. 12:00
20.09. plkst. 13:00
27.09. plkst. 19:00

27.09. plkst. 10:00
30.09. plkst. 10:00

Ziedu kompozīciju izstāde – „Veltījums Imantam Ziedonim” Lutriņu
pamatskolā
Ceļojums Imanta Ziedoņa pasaku pasaulē - „Krāsas, lāči, bizes” –
Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstītais biedrības
„Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas dienu maratons” pasākums
Lutriņu pamatskolā
Katru darba dienu nodarbības bērniem dienas centrā Kadiķītis (precīzs
nodarbību plāns dienas centrā)
Mazpulka „Rudens Foruma” darbu skate Lutriņu pamatskolā
Senioru tikšanās dienas centrā „Kadiķītis”
Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstītais biedrības
„Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas dienu maratons” - Liepājas
teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista Māra Kupča
koncertuzvedums ar Māras Zālītes dzeju „ Mēs nākam iz zaļas zāles”
Lutriņu klubā
Olimpiskā sporta diena Lutriņu pamatskolā
Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstītais biedrības
„Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas dienu maratons” pasākums veltīts Imanta Ziedoņa piemiņai „ Soļi skan Kurzemē un
Lutriņos” (pa grāmatas „Kurzemīte” pēdām)
Miķeļdienas ražas svētki „Kas tik dārzā atrodas?” (interesanti izauguši
dārzeņi- svarā, formā, izskatā) Lutriņu pamatskolā
NĪGRANDES PAGASTĀ
Multiplikācijas filma "Semija piedzīvojumi" Kalnu kultūras namā
Miķeļtirgus laukumā pie viesnīcas
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Jauno mācību gadu sāk p.i.i. „Pumpuriņš”- vēl ir brīvas vietas jauniem
audzēkņiem
Pampāļu bibliotēkā darbu sāk Lasītāju žūrija! Īpaši aicināti vecāki, lai
kopā ar bērniem izlasītu un pārrunātu grāmatas
Pampāļu skolā Zinību diena „Lidojumam labvēlīgs laiks”
Interesantākā, lielākā un dažādākā dārzeņu izstādes – konkursa
veidošana Pampāļu bibliotēkā
Kino seanss Pampāļu kultūras namā
Kross bērniem, vecākiem un skolotājiem Pampāļu skolā
Pampāļu kultūras namā Dzejas dienu pasākums „Vēstules tālajai
zvaigznei” - literāri muzikāls ceļojums Solveigas un Pēra Ginta
pasaulē. Rāda Kursīšu pagasta amatierteātris „Kodols”
Olimpiskā diena Pampāļu skolā
Miķeļdienas paklāja veidošana Pampāļu skolā

28.09. plkst.10: 00

21.09. plkst. 10:00
28.09. plkst. 11:00

14.09. plkst. 13:00

14.09. plkst. 14:00
28.09. plkst. 11:00

28.09. plkst. 22:00
14.09. plkst. 17:00
19.09. plkst. 12:00

VADAKSTES PAGASTĀ
Miķeļdienu pasākums pie Vadakstes pagasta pārvaldes ēkas, lietus
gadījumā Vadakstes tautas namā
ZAŅAS PAGASTĀ
Otrais sēņošanas čempionāts - atklāšana un starts Kareļu sporta
laukumā
Radošās nodarbības brošu un atslēgu piekariņu veidošanā no
polimērmāliem ( Premo, Fimo) Zaņas skolā
ZIRŅU PAGASTĀ
Zirņu pagasta zālītē pasākums „Vasara burciņā”. Aicinātas visas čaklās
saimnieces ar konserviem un gardumiem ziemai, degustēsim un
dalīsimies ar receptēm
„Citrona” telpās „Jauniešiem Saldus novadā” projekta „Mācies pats un
māci citiem” nodarbība. Aicinati visi interesenti!
Pie „Citrona” visi, kuri vēlas pirkt un tirgot aicināti uz Miķeļdienas
tirdziņu, plkst. 16.00 "Citrona" telpās Vārmes amatierteātra "ES un TU"
izrāde Vigita Pumpure "Kaimiņu būšana". Režisore Lida Čevere, Ieejas
maksa LVL 0,80.
„Citronā” diskotēka, ieejas maksa LVL 1,00
ZVĀRDES PAGASTĀ
Notiks folkloras pēcpusdiena ar folkloras kopu „Medainis”
Dzejas pēcpusdiena Zvārdē

