3.11. plkst.18:00
5.11. plkst.10:00
6.11. plkst. 18:30
7.11. plkst. 17:30
7.11. plkst. 18:30

SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
Rokopera „Lāčplēsis”, ieejas maksa Ls 7,00, Ls 10,00 un Ls 12,00
Valmieras kinostudijas teātra izrāde bērniem „Smurfiņi un zelta
statuete”, ieejas maksa Ls 1,50
Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Sarkanā grupiņa aicina vecākus un
draugus uz Mārtiņdienas koncertu
Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Dzeltenā grupiņa aicina vecākus un
draugus uz Mārtiņdienas koncertu
Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Rozā grupiņa aicina vecākus un
draugus uz Mārtiņdienas koncertu
Animācijas filma ģimenei „Nejaukais es 2”, ieejas maksa Ls 0,70

10.11. plkst.17:00 un
19:00
17.11. plkst. 15:00
Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts pasākums
24.11. plkst. 17:00 un Animācijas filma ģimenei „Ogijs un tarakāni”, ieejas maksa Ls 0,70
19:00
28.11. plkst. 19:00
Brāļi Auzāni koncertprogrammā „Vakariņas uz sešiem”, ieejas maksa
Ls 3,00, Ls 4,00 un Ls 5,00
30.11. plkst. 15:00
Nodibinājuma „Cemex Iespēju fonds” 2. pasākums „Skatuves kultūras
skolas”
8.12. plkst. 16:00
Saldus Tautas teātra pirmizrāde „Tobago”, ieejas maksa Ls1,50,
bērniem un pensionāriem – Ls 1,00
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
Līdz 15.12.
Ingas un Aivara Kleinu darbu izstāde „Svētku renesanse” - izšūtas

gleznas un vienkoči
5. - 20.11.
„Lāčplēša Kara ordenis” Lāčplēša dienai veltīta ekspress izstāde
5.11. – 15.12.
„Jukumam Vācietim – 140” dokumentāla izstāde
12.11. plkst. 16:00
Pasākums „Saruna par Jukumu Vācieti”
septembris - maijs
„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā ar Valsts
Izglītības standartu. Vairāk informācijas www.muzejs.saldus.lv
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Pastāvīgās izstādes
Tematiskās literatūras izstādes lietotāju apkalpošanas nodaļā
1.11.2013.Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko tu man
30.04.2014.
izstāstīsi”
1.11. – 30.11.
Novadpētniecības materiālu izstāde „Saldus pilsētas skolas agrāk un
tagad” klusajā lasītavā
1.11. – 30.11.
Izstāde „Novadnieku kalendārs: novembris” klusajā lasītavā
14.11 – 31.12.
Tematiska izstāde „Saldus 95 gadu gredzenos” konferenču zālē
05.11. plkst. 17:00
Sadarbībā ar Saldus bērnu un jaunatnes centru vizuālās mākslas
darbu izstādes „Kas ir manā kabatā? ” atklāšana, veltīta dzejniekam
Ojāram Vācietim bērnu literatūras centrā
05.11. plkst. 17:00
Tematiska pēcpusdiena „Nezinītis bibliotēkā, uz Mēness un Saules
pilsētā” bērnu literatūras centrā
12. 11. plkst. 17:00
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ziema Ziemeļos”
konferenču zālē
14.11. plkst. 14:00
Izstādes „Saldus 95 gadu gredzenos” atklāšana konferenču zālē
22.11. plkst. 18:00
„Detektīvu vakars” tikšanās ar kriminālromānu rakstnieci Daci Judinu
un aktieri Jāni Skani konferenču zālē
26.11. plkst. 14:00
„Sirdi plosoša priekšpilsētas romance” tikšanās ar prozaiķi Paulu
Bankovski konferenču zālē
28.11.
Jauno grāmatu diena
KAPELLERU NAMĀ
Pirmd.,
ceturtd. Kustību nodarbības ar deju aerobikas un spēka vingrojumu
plkst. 18:00
programmu, pasniedz Latvijas vingrošanas federācijas sertificēta
trenere B. Šēna, tel.: 26783011
Otrd. plkst. 17:30
Dāmu klubiņa nodarbības „Viss par un ap šūšanu”, tel.: 28672497
(Inguna)
Trešd. plkst. 18:00
Folkloras kopas „Medainis” nodarbības
Ceturtd. plkst. 17:30 Pērļošanas un filcēšanas nodarbības, tel.: 26423495
Sestd. plkst. 10:00
Druvas amatnieku centra adītājas kopā ar Saldus adītājām ada
cimdus, zīmē cimdu rakstus pēc saviem gadskaitļiem, nodarbības, gan
ar priekšzināšanām, gan iesācējiem
9.11. plkst. 11:00
„Mārtiņdienas jampadracis” - tirgosimies, rotaļāsimies, dziedāsim
Kapelleru namā, piedalās folkloras grupa „Medainis” ar kapelu, Zirņu
pagasta folkloras grupa

30.11. plkst 11:00

Kapelleru namā tiks atvērta Saldus novada rokdarbnieku darbu
izstāde „Balta, balta ziema nāca”
Novembrī
Saldus un Liepājas fotoklubu fotoizstāde
Novembrī
Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
9.11.
Mārtiņtirgus
23.11.
Ķekatnieku tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada sporta zāles
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada sporta zāles
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts telpu futbolā Saldus novada sporta zāles
03.11. plkst.10:00
Atklātās sacensības novusā dubultspēlēs Druvas mehāniskajās
darbnīcās
08.11. plkst.10:00
Skolu zonu sacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā Druvas
sporta namā
08.11. plkst.18:00
Nakts piedzīvojumu sacensības orientēšanās „Saldus nakts” starts no
sporta kompleksa
09.11. plkst.10:00
Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86
09.11. plkst. 19:00
Biedrības „EVE” vasaras kausa kopvērtējuma noslēguma pasākums
PMK klubā
mēneša 2. un 4. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta kompleksā
sestdienā plkst. 9:30
16.11. plkst. 17:00
Aldaris LBL spēles basketbolā BK „Saldus” – „Barons kvartāls” Saldus
sporta kompleksā
18.11. plkst. 10:00
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas turnīrs futbolā vecajā
sporta namā
15.11. plkst. 10:00
Skolu finālsacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā meitenēm Druvas
sporta namā
15.11. plkst. 10:00
Skolu finālsacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā Druvas
sporta namā
23.11. plkst. 10:00
Saldus novada čempionāts svara stieņa spiešanā guļus un vilkmē
Saldus sporta kompleksā
24.11.
Atklātā Saldus kausa izcīņa taekvondo
24.11. plkst. 10:00
A. Eņģeļa kausa izcīņa novusā Druvas mehāniskajās darbnīcās
29.11. plkst.10:00
Skolu zonu sacensības florbolā 6. - 7. klašu grupā Druvas
sporta namā
Pirmais sniegs un Ziemas autoveiklības sacensības Druvas lidlaukā
sals un „Braucam
trasē” - sekot
reklāmai
SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

Līdz 9. novembrim
No 11. novembra

Izstāde „Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas darbība”
Biedrības „Ideju kalve” darinājumu izstāde
SALDUS JAUNATES INICIATĪVAS CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
1.11. plkst. 19:00
Uģis
Jēkabsons,
Aigars
Danenbergsons
un
citi
draugi
koncertprogrammā „Mežs” (Ieeja brīva)
No 11.11.
Foto un stāstu izstāde „Kādreiz un tagad.....”
29.11. no plkst. 11:00 Mazpulku un citu jaunatnes organizāciju Ziemassvētku tirdziņš
T/C „AKVĀRIJS”
14.11. – 24.11.
„Saldus novada Leišmalīte” biedrības KIT atbalstītā projekta izstāde
SALDUS PILSĒTAS KAPSĒTĀS
10.11. plkst. 13:00
Svecīšu vakars Pilsētas kapsētā
10.11. plkst. 15:00
Svecīšu vakars Čāpātāju kapsētā
RUBAS PAGASTĀ
01.11. plkst. 12:00
Multfilma „Krūdi” Līkupēnu klubā
02.11. plkst. 10:00

Pēcpusdiena „Mini, mini mīkliņu” Līkupēnu bibliotēkā

15.11. plkst. 20:00

Valsts svētku pasākums „Svētvakars” Rubas tautas namā. Pēc svinīgā
pasākuma – balle, spēlē „Brekšu Pekši”. Ieeja- brīva.

21.11. plkst. 17:00

Literāra pēcpusdiena „Sasiesim astes” Rubas bibliotēkā, pasākums
veltīts O. Vācietim
Svecīšu vakars Rubas kapos
EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā gaidīsim pagasta vīriešus uz copi, lai kopā ar
pagasta meitenēm klausītos un izdzīvotu makšķernieku stāstiņus
Balle Ezeres kultūras namā, spēlē Jānis Narkevics
Labdarības koncerta ''Cik dažādi'' ieskaņas koncerts Ezeres kultūras
namā
Valsts svētkiem veltīts pasākums ''Skaista mana tēvu zeme, pār visām
zemītēm"
KURSĪŠU PAGASTĀ
Labdarības koncerta "Cik dažādi 2013" ieskaņu koncerts Kursīšu
pagasta Jaunajā zālē. Ieeja – ziedojums slimiem bērniņiem
„Es sēžu” – Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde Kursīšu bibliotēkā
Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošā novadpētniecības izstāde „Ko
devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas” Kursīšu bibliotēkā
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts koncerts
Jaunajā zālē. Gada Kursīšnieks 2013 apbalvošana
Balle kopā ar Jāni Narkevicu un Jāni Narkevicu (junioru), Jaunajā zālē.
Ieeja – Ls 2.50

23.11. plkst. 16:00
8.11. plkst. 19:00
8.11. plkst. 22:00
9.11. plkst. 14:00
16.11. plkst. 13:00

9.11. plkst. 17:00
Līdz 12.11.
13.11.-13.12.
16.11. plkst.19:00
16.11. plkst. 22:00

23.11.
plkst. 12:00
plkst. 13:00
plkst. 14:00
plkst. 15:00
plkst. 16:00
Visu mēnesi

Katru darba dienu
14:00 – 17:00
Katru piektdienu
6.11.
8.11.
8.11. plkst. 19:00
11.11. plkst. 18:00
15.11.
15.11. plkst.19:00
15.11. plkst. 21:00
16.11.
plkst. 11:00
plkst. 11:45
plkst. 12:30
plkst. 14:00
plkst. 14:45
plkst. 15:30
18.11.
22.11. plkst. 19:00
25.11. – 29.11
27.11.
27.11.

2.11.

Svecīšu vakars Kursīšu pagasta kapsētās
Grietēnu kaspētā
Zaņenieku kapsētā
Sauļu kapsētā
Bruzilu kaspētā
Kursīšu kapsētā
LUTRIŅU PAGASTĀ
Literatūras izstāde pieaugušajiem „O.Vācieša iekšpasaule”
Literatūras izstāde bērniem „Vai dziesmiņa noskumusi?”
Ojāra Vācieša dzejas lasījumi Lutriņu bibliotēkā
Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
Dienas centra „Kadiķītis” bērni lasa grāmatas pansionāta „Ābeles”
klientiem
Atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā izprast sava bērna uzvedību”
dienas centrā „Kadiķītis”
Mārtiņdienas tirgus ”Mārtiņu gaidot” Lutriņu pamatskolā
„Mārtiņvakara velšu un dziesmu tirgus” Lutriņu klubā ar Saldus un
Brocēnu novadu folkloras kopu piedalīšanos
Lāčplēša dienas „Gaismas ceļš” sociālā dzīvojamā mājā „Rūķītis” un
pie Lutriņu kluba
Pasākums veltīts Latvijas Republikas 95. gadadienai Lutriņu
pamatskolā
Pasākums „Mana Latvija” Lutriņu klubā
Svētku balle Lutriņu klubā, spēlē Zane
Mirušo piemiņas svētbrīži ar mācītāju Uldi Gailīti Lutriņu kapsētās:
Bikstu kapos
Aucenieku kapos
Podkalnu kapos
Lašupes kapos
Jusku kapos
Eglīšu kapos
Lutriņu pamatskolas izgaismošana
Pampāļu amatierteātra izrāde L. Stumres luga „Sūdi” Lutriņu klubā
Rūķu darbnīca „Gatavojamies Ziemassvētkiem” Lutriņu pamatskolā
Radoša pēcpusdiena senioriem „Adventes vainagu gatavošana”
dienas centrā „Kadiķītis”
Pārrunu cikla „Starp mums meitenēm runājot” nodarbība „Zem
četrām acīm”
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Svecīšu vakars Novadnieku pagasta kapsētās

plkst. 13:00
plkst. 14:00
plkst. 15:00
plkst. 16:00
Plkst. 17:00
9.11. plkst. 11:00.
16.11.
16.11. plkst. 19:00.

30.11.
No 4. – 8.11.
08.11. plkst. 9:00
08.11. plkst. 19:00
No 11. – 15.11.
11.11. plkst. 9:30
11.11. plkst. 10:00
13.11. plkst. 10:00
15.11. plkst. 17:00
25. – 29.11.
Visu novembri
Visu novembri
2.11. plkst. 11:00
15.11. plkst. 19:00
30.11. plkst. 18:00

2. 11. plkst. 10:00
9.11. plkst. 10:00
Novembris
Novembris

Kuršu kapos
Spolēnu kapos
Tērpju kapos
Dubes kapos
Elku kapos
NĪGRANDES PAGASTĀ
Labdarības koncerta „Cik dažādi 2013” ieskaņu koncerts Kalnu
kultūras namā
Fotoizstādes „Mana dāvana Latvijai 95. dzimšanas dienā caur
fotoobjektīvu” atklāšana Kalnu kultūras namā
Svinīgais pasākums „Latvijai 95” Kalnu kultūras namā. Koncertā
piedalīsies Liepājas teātra aktieru grupa „Aģents” un pēc koncerta
balle. Ieeja brīva.
Svecīšu vakars Nīgrandes pagasta kapsētās
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Rudens radošā nedēļa Pampāļu pamatskolā
Mārtiņdienas tirdziņš Pampāļu pamatskolā
Pampāļu dramatiskais kolektīvs rāda L. Stumbres lugu „Sūdi”, līdz 16
gadiem skatīties nav ieteicams
Latvijas nedēļa Pampāļu pamatskolā
Mārtiņdienas pasākums ar folkloras kopas piedalīšanos Pampāļu P.I.I.
Lāčplēša dienas pasākums Pampāļu pamatskolā
Atceres pasākums „O. Vācietim 80” Pampāļu pamatskolā
Latvijas gadadienai veltīts pasākums „Man novembrī noteikti jābūt
mājās!” Pampāļu kultūras namā
Ziemassvētku gaidīšanas laiks Pampāļu pamatskolā
Vietējo rokdarbnieku darbu izstāde Pampāļu bibliotēkā
Literāras izstādes veltītas rakstnieku jubilejām Pampāļu bibliotēkā
SALDUS PAGASTĀ
Labdarības koncerts „Cik dažādi 2013”
Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts koncerts
Nodibinājuma „„Cemex” iespēju fonds” atbalstīts projekts „Skatuves
kultūras skola”
VADAKSTES PAGASTĀ
Volejbola diena Vadakstes sporta zālē
Zolīte Vadakstes tautas namā
ZAŅAS PAGASTĀ
Veidosim gaismas ceļu pie Zaņas pamatskolas par godu Lāčplēša
dienai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Tev,
mana Latvija”

21.12.
8.11.
16.11.
plkst. 12:00
plkst. 13:00
plkst. 14:00
plkst. 15:00
plkst. 16:00
17.11. plkst. 19:30

plkst. 22.00
23.11. plkst. 13:00
11.11. plkst. 19:00

Pasākums „Ziemassvētku karnevāls” Zaņas sporta angārā
ZIRŅU PAGASTĀ
Projekta „Ar saknēm Zirņos” noslēguma pasākums O. Kalpaka muzejā
“Airītēs”
Svecīšu vakari Zirņu pagasta kapsētās:
Zirņu pagasta Būriņu kapos
Zirņu pagasta Sesiles kapos
Zirņu pagasta Braņķu kapos
Zirņu pagasta Pidraišu kapos
Zirņu pagasta Kasparleišu kapos
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svinīgais
pasākums un svētku koncerts kopā ar „Lauku muzikantiem” Zirņu
pamatskolas zālē
Balle ar „Lauku muzikantiem” Zirņu pamatskolas zālē, ieejas maksa Ls
2,50. Galdiņus rezervējiet savlaicīgi pa telef. 63846245.
„Radošo ideju darbnīca” Zirņu pagasta pārvaldes zālītē
ZVĀRDES PAGASTĀ
Lāčplēša dienai veltīts koncerts un gājiens no skolas līdz Striķu
kultūras namam

