Saldus novada svētki
Mūsu dzīve ir teātris, un mēs visi spēlējam galvenās lomas lugās, kas saucas mūsu dzīve.
Mēs esam aktieri dzīves spēlē, un katram no mums ir savs scenārijs.

2013. gada 17. maijs

12.00

Saldus sporta komplekss, Jelgavas iela 6
Izstāde „Ražots Saldū”
Piedalās Saldus novada uzņēmēji, pagastu pārvaldes, nevalstiskās organizācijas.
Pārdošana, lielīšanās, atraktīvas prezentācijas, viktorīnas, konkursi, mākslinieki
Izstādes atklāšana

18.00

Saldus stadions
Strītbols sešās vecuma grupās

18.00

Kalnsētas parka estrāde
Liepājas teātra brīvdabas izrāde „Malēnieši”

10.00 – 18.00

2013. gada 18. maijs
12.00
12.10
12.30 - 16.30
13.00
13.00 - 17.00
13.30
15.00

15.30

9.00 - 10.00
9.00 - 17.00
14.00

8.00 - 16.00
10.00 - 11.00
13.00 - 16.00

Laukums pie Avotu ielas 12 un Avotu ielas 12 A
Saldus novada svētku atklāšana
Svētku atklāšanas koncerts. Galvenajās lomās Andris Ērglis un Igo
Ekskursijas gidu pavadībā pa Saldus mūzikas un mākslas skolu ēku
Pūtēju orķestra „Saldus” koncerts. Diriģents Artūrs Maculēvičs
Masku, ķermeņa apgleznošanas un foto radošās darbnīcas
Šķēdes Dailas teātra izrāde „Antons un Anna”
Autore Danskovīte, režisore Daila Medne
Saldus pilsētas pensionāru biedrības programma
Akordeonistu ansamblis „Akords”, deju kopa „Ciecerīte”, dziesmu ansamblis
„Kamenes”
Deju koncerts „Gruzija – Latvija”
Gruzijas Signagi pilsētas folkloras kopa „Zedasche'', Saldus novada vidējās paaudzes
deju kolektīvi „Bandava” un „Druva”
Saldus Sv. Jāņa ev. lut. baznīca, Kuldīgas iela 2
Svētbrīdis. Piedalās Saldus novada jauktais koris „Saldava” un Saldus kultūras centra
sieviešu koris „Varavīksne”
Saldus Sv. Jāņa ev. lut. draudzes dievnams atvērts apmeklētājiem
Garīgās mūzikas koncerts „Cauri laikmetiem”. Muzicē saldenieki
O. Kalpaka laukums
Radošās aktivitātes
Amatierteātru programma „Viss pasaulē ir teātris!”
Druvas, Kursīšu, Jaunauces amatierteātru programma
Amatierteātru programma „Viss pasaulē ir teātris!”
Lutriņu, Vadakstes, Jaunlutriņu, Rubas, Zirņu, Pampāļu, Ezeres, Zaņas un Zvārdes
amatierteātru programma

10.00 - 17.00

Saldus lidlauks
Saldus no putna lidojuma
Iespēja apskatīt mazās aviācijas lidaparātus un redzēt Saldu no putna lidojuma

11.00 – 12.00

Svētku gājiens
Saldus novada svētku gājiens
Lielā iela – Rīgas iela – Striķu iela – Kuldīgas iela – Brīvības iela – Avotu iela 12

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
14.00
15.00
16.10 – 16.30

13.10
13.30

13.30

Tehnisko un ekstrēmo sporta veidu aktivitātes
Saldus tirgus auto stāvlaukumā
Ekstrēmo sporta veidu BMX, K1 un MMA cīņas paraugdemonstrējumi
Motorsporta tehnikas apskate
Cīņu šovs ar lāpām. Džudo klubs „LIDO – SALDUS”
Ekstrēmo sporta veidu K1 un MMA cīņas ringā
Šovu programma „Greentrials Bike Tour”
Motociklu parāde Saldus ielās
Sākums Saldus tirgus auto stāvlaukumā, noslēgums pie Avotu ielas 12
Cieceres upe
Draiskais skrējiens „Ciecernieks”
Kalpaka laukums – Cieceres upe – bērnu rotaļu laukums „Pīļuks” – Kalpaka laukums
Apmācības dažādu peldlīdzekļu vadīšanā
Piedāvā biedrība „Burbuļi”, Cieceres upe no pasta tilta līdz gājēju tiltam pie rotaļu
laukuma „Pīļuks”
Vizināšanās ar kanoe laivām
Piedāvā SIA "Beaver", Cieceres upe no autoostas līdz slūžām pie Dzirnavu ielas

14.00
14.30
14.00

Saldus sporta komplekss, Jelgavas iela 6
Saldus atklātās meistarsacīkstes grieķu-romiešu cīņā. Individuālās sacensības
Saldus novada svētku turnīrs minigolfā. Individuālās sacensības, minigolfa laukums
Izstāde „Ražots Saldū”
Piedalās Saldus novada uzņēmēji, pagastu pārvaldes, nevalstiskās organizācijas.
Pārdošana, lielīšanās, atraktīvas prezentācijas, viktorīnas, konkursi, mākslinieki
66° North velomaratons apkārt Cieceres ezeram
Saldus kausa izcīņa kanikrosā. Starp Saldus sporta kompleksu un Saldus autoostu
Saldus novada svētku turnīrs minigolfā. Komandu sacensības, minigolfa laukums

13.00 - 15.00
13.30 - 15.30

Bērnu rotaļu laukums „Pīļuks”
Vides objektu darbnīca „Būvējam citādu Saldu”
Skolu teātru kopizrāde „Sprīdītis”

11.00 -16.00
12.15
13.00 - 17.00

13:15
14.00 - 16.00

8.00 - 16.00
10:00 - 11:00

10.00 - 16.00

Kapelleru nams, Striķu iela 7
Izrāde „Šneiderienes”
Saldus pagasta Druvas teātris, autors Ādolfs Alunāns, režisore Ļuba Kapteine
Pārvērtības ar folkloras kopu „Medainis”. Fotosesija Saldus novada tautas tērpos
Lielā iela
Saldumu svētku tirgus
Saldumi, gardumi un amatniecības izstrādājumi
Saldus gardā pankūciņa
Saldumu svētku konkurss – degustācija
Pļaviņas starp Cieceres upi un Avotu ielu
Saldumu svētku aktivitātes un atrakcijas

Piepūšamās atrakcijas lieliem un maziem, klinšu kāpšanas siena, mājdzīvnieki
(kazas, truši, zirgi u.c.), bišu stropu apgleznošana, hennas tetovējumi, suņu
demonstrējumi un triki, vēstures rekonstrukcijas apmetne „Senzeme” un citas
aktivitātes

18.00
20.00 – 22.00
22.00 - …

No 10.00
18.00 - 01.00
18.00
18.00
19.00
20.00
21.00

22.40

Kalnsētas parka estrāde
Dižkoncerts „Atkal, atkal ir debesis pušu”
Olga Rajecka, Ieva Akuratere, Raimonda Vazdika, Aldis Siliņš, Antra Stafecka,
grupas „Eolika” un „Dāmu pops”, Saldus novada jauniešu deju kolektīvi
Latvijas karaoke čempionāts 2013
Svētku balle
Spēlē grupas „MUSIQQ” un „KANTORIS 04”
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Striķu iela 22
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāžu apmeklējums
Starptautiskā akcija „Muzeju nakts 2013” - tēma „Par zaļu pat vēl zaļāks”
„Zaļās” orientēšanās sacensības Saldus pilsētā
„Zaļās” darbnīcas pagalmā un izstāžu zālē
Arheoloģijas izstādes atklāšana un J. Mikuļskas lekcija
„Zaļā EKO” zupa. Lauku virtuve
Uzvedums „Pūt, vējiņi”
Esmeralda Ērmale, Aigars Vilims, Saldus 2. vidusskolas un Saldus mūzikas skolas
pedagogi un audzēkņi, režisors Miervaldis Mozers
Izrāde „Piektā labierīcība”. Saldus Tautas teātris, režisore Inese Legzdiņa

