SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
5.10. plkst. 19:00
Animācijas filma „Apslēptās karaļvalsts sargi”, biļešu cena: Ls 0.70
6.10. plkst. 19:00
Animācijas filma „Apslēptās karaļvalsts sargi”, biļešu cena: Ls 0.70
13.10. plkst. 17:00
Izrāde „Jaunais tētis”, biļetes var iegādāties „Biļešu paradīze” un Saldus
kultūras centra (SKC) kasēs, biļešu cenas: Ls 4,00, 5,00 un 6,00
15.10. plkst. 10:00
Liepājas leļļu teātra izrāde „Diegabundža”, biļetes var iegādāties SKC
kasē. Cena: Ls 1,00
20.10. plkst. 18:00
Kino bērniem „Krūdi”, ieejas maksa Ls 0,70
25.10. plkst. 18:00
Skolēnu deju kolektīvu koncerts „Ik rudeni danci vedu” - piedalās
bērnu deju kolektīvs „Dzīpars”, TDA „Kursa” studija, TDA „Kursa”,
jauniešu deju kolektīvs „Meduslāse” un „Meduslāse” studija
Koncerts ir bez maksas
26.10. plkst. 17:00
Žoržs Siksna un kvartets „Čigānzēni” ar programmu „Nepalaid garām”
- ATCELTS
26.10. plkst. 17:00
Kino bērniem „Krūdi”, ieejas maksa Ls 0,70
26.10. plkst. 19:00
Kino bērniem „Krūdi”, ieejas maksa Ls 0,70
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
18.05. – 27.10.
Arheoloģijas izstāde „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni, arheoloģija”
Septembris - maijs
„Stunda muzejā” - nodarbības skolēniem muzejā saistībā ar Valsts
Izglītības standartu. Vairāk informācijas www.muzejs.saldus.lv
28.09. – 28.10.
Izstāde „Kaķī’ts mans, kaķīt’s mans…” Gaismas Koliginas kaķu
suvenīru kolekcija
1. - 28.10.
Radošās darbnīcas „Iepriecini savu kaķi!” Iepriekšēja pieteikšanās pa

2.10. – 15.12.
1.10. plkst. 17:00
Viss mēnesis

Viss mēnesis

1.10. - 31.10.
1.10. - 31.10.
2.10. - 31.10.
9.10. plkst. 13:30
14.10. - 18.10.
23.10. plkst. 14:00
30.10. plkst. 10:00
31.10.
Darba laiki

tālr. Sandra, 28302461, 29357343
Ingas un Aivara Kleinu darbu izstāde „Svētku renesanse” - izšūtas
gleznas un vienkoči
Izstādes „Svētku renesanse” atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Dienas izstāde „Vai tu zini, ka šodien…”:
„Lielais zīmju tulks”
Latvju rakstu pētniekam Valdim Celmam - 70
„Pagātnes dižais ģēnijs”
Franču filozofam un rakstniekam Denī Didro - 300
„Paldies tev, ka tu mums esi bijusi”
Aktrisei Antai Klints - 120
„Rakstnieka saucēja balss”
Rakstniekam Albertam Belam - 70
„Vēstules mātei”
Rakstniecei Margitai Gūtmanei - 70
„Esmu rakstnieks”
Rakstniekam Jānim Plaudim - 110
Pirmajam latviešu dzejniekam - Neredzīgajam Indriķim - 230
„Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (2013. gada 1.
jūlijs – 31. decembris”
ESIP tematiskā literatūras izstāde.
Zibenskonkurss:
„Viens, divi , trīsVai visus ieraudzīsim?
Viens, divi, trīsVai visus saskaitīsim?” bērnu literatūras centrā
Izstāde „Atkarības”. Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde Bērnu
literatūras centrā
Izstādes „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” un „Novads un
novadnieki oktobrī” klusajā lasītavā
Izstāde „Rudens roze” . Mākslinieces Brigitas Ektermanes gleznas
Tematiskā pēcpusdiena „Kopā ar draugiem….” bērnu literatūras
centrā
Datorkursi senioriem
Literārs pasākums „Vai Rendā tenko?”, tikšanās ar rakstnieci un
žurnālisti Daci Zvirbuli
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru seminārs konferenču zālē
Jauno grāmatu diena
KAPELLERU NAMĀ
Otrd., trešd., ceturtd., piektd. - no plkst. 11:00 - 17:00

Sestdien – no plkst. 9:00 - 14:00
Otrd. plkst. 17:30
Dāmu vakari - viss par un ap šūšanu, sīkāka informācija pa tālr.
28672497
Pirmd. un trešd. Kustību nodarbības ar deju un aerobikas un spēka vingrojumu
plkst. 18:00
programmu (Latvijas vingrošanas fed. sertificēta trenere B. Šēna),
sīkāka informācija pa tālr. 26783011
Otrd. un ceturtd. Jogas nodarbības, sīkāka informācija pa tel.29707975
plkst. 19:00
Trešd. plkst. 18:00
Folkloras kopas „Medainis” nodarbības
Ceturtd. plkst. 18:00 Pērļošana un filcēšana, sīkāka informācija pa tālr. 26423495
5.10. plkst. 11:00
Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju “Saldus novada
svītru kods pagastu tautas tērpos”
Līdz 2.11.
Saldus fotokluba „ES DARU” un Liepājas tautas fotostudijas „FOTAST”
foto izstāde „Pilsētas ritmi/faktūras”
19.10. plkst. 11:30
Druvas amatnieku centra adītāji aicina Saldus adītājus uz kopīgu
nodarbību
Oktobrī
Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
12.10.
Rudens tirgus
26.10.
Apkūlību tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada sporta zālēs
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada sporta zālēs
2.10. plkst. 19:30
Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret BK „Jelgava”
03.10.
OK ABC 2013. 16. Kārta Satiķos
Pēc kalendāra
Atklātais novada čempionāts telpu futbolā Saldus novada sporta zālēs
04.10.
Skolu zonu sacensības florbolā vidusskolu grupā Druvā
10.10.
OK ABC 2013. 17. kārta Kalnsētas parkā
11.10.
Skolu finālsacensības florbolā vidusskolu grupā Druvā
12.10. plkst.10:00
Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86
12.10.
Orientēšanās sacensības „Saldus kauss 2013. Saldus novada atklātais
čempionāts R. Mankusa piemiņas kausu izcīņa” Kalvenē (Podnieku
ezers)
12.10. plkst. 17:00
Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret BA „Turība”
18.10. plkst. 10:00
Mēneša 2. un 4.
sestdienā plkst. 9:30
23.10. plkst. 19:30
25.10.
27.10. plkst. 17:00
30.10. plkst. 19:30

Skolu zonu sacensības florbolā 8. - 9. klašu grupā
Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta kompleksā
Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret BK „Ventspils”
Skolu zonu sacensības florbolā 8. - 9. klašu grupā
Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret „Jūrmala/Fēnikss”
Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret „Latvijas Universitāte”

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts telpu futbolā Saldus novada sporta zāles
SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
Līdz 10.10.
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde „Ceļā”
10.10. plkst. 17:15
Semināra cikla „Dārzkopja gads” pirmās nodarbības tēma „Pavasaris
sākas rudenī”. Par pareizu ziemciešu dalīšanu un stādīšanu, veiksmīgu
kokaugu stādīšanu stāstīs G. Kronberga
18.10. - 7.11.
Virtuālā un ceļojošā izstāde „Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas
darbība”
18.10.
Virtuālās un ceļojošā izstādes „Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas
darbība” prezentācija
SALDUS JAUNATES INICIATĪVAS CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
No 11.10. plkst 16:00 Apmācības jauniešiem „Reklāmistu nakts...”, ar projektu fonda
– 12.10 plkst.11:00
„Jauniešiem Saldus novadā” atbalstu
12.10. plkst 10:00
Saldus novada jauniešu Novusa turnīrs, ar projektu fonda „Jauniešiem
Saldus novadā” atbalstu
26.10.
Saldus novada Jauniešu forums Saldus 2. vidusskolā
No 31.10. – 1.11.
Saldus novada „Jauno līderu akadēmija”
RUBAS PAGASTĀ
01.10.
Salātu degustācijas pēcpusdiena un izstāde Rubas Dienas centrā
11.10.
Svētki sākumskolai, pirmklasnieku iesvētības Rubas pamatskolā
18.10.
Iesvētības 5. klasei Rubas pamatskolā
29.10. plkst. 13:00
Pasākums bērniem „Sasiesim astes” - O.Vācieša dzeja Rubas bibliotēkā
31.10. plkst. 18:00
Slavas dziesma ķirbītim (viss par un ap lielo ogu - ķirbi) Rubas tautas
namā
31.10.
Helovīna svētki Rubas Dienas centrā
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
26.10. plkst. 11:00
Labdarības ieskaņas koncerts „Tik dažādi” Jaunlutriņu tautas namā
ŠĶĒDES PAGASTĀ
09.10.
Pasākums senioriem Šķēdes pakalpojumu centrā
EZERES PAGASTĀ
Oktobrī
Ezernieces Marikas Redovičas mākslas darbu izstāde
19.10. plkst. 18:00
Miervalda Reisa un Ādama Ramona dziesmu autorkoncerts ar draugu
piedalīšanos "Sirds dzied rudenī..." Ezeres kultūras namā
19.10. plkst. 21:00
Balle Ezeres kultūras namā, spēlē M. Reiss un Ā. Ramons
26.10. plkst.12:00
Šķēdes Dailas teātra izrāde Danskovīte „Antons un Anna” Ezeres
kultūras namā
KURSĪŠU PAGASTĀ
05.10. plkst. 18:00
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

Līdz 11.10.

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
Konceptuālā foto izstāde, grāmatas „Ceļš pie sevis” vizuālā seja - „Es
esmu” Kursīšu bibliotēkā

12.10. - 12.11.

„Es sēžu” – Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde Kursīšu bibliotēkā

16.10. plkst. 19:00

Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju “Saldus novada
svītru kods pagastu tautas tērpos”
LUTRIŅU PAGASTĀ
Senioru tikšanās „Manas dzimtas saknes” dienas centrā „Kadiķītis”
Nodarbības bērniem dienas centrā „Kadiķītis”

2.10. plkst. 12:00
Katru darba dienu
plkst. 14:00 – 17:00
7.10.
8.10. plkst. 17:15
15.10. plkst. 17:15
18.10. plkst. 20:00
21. – 25.10.
22.10. plkst. 17:15
23.10. plkst. 16:00
29.10. plkst. 17:15
30.10. plkst. 14:00

12.10. plkst. 15:00

Oktobrī
04.10. plkst. 10:30
08.10. plkst. 10:00
12.10. plkst. 12:00
12.10. plkst. 14:00
15.10. plkst. 18:00
25.10. plkst. 15:00

Skolotāju diena Lutriņu pamatskolā
Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu kolekcijas
Lutriņu klubā
Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu kolekcijas
Lutriņu klubā
Sportistu un pašdarbnieku balle „Zelta lapu virpulī”
Lutriņu klubā
Lutriņu pamatskolas 5. klases iesvētības Lutriņu pamatskolā
Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu kolekcijas
Lutriņu klubā
Tikšanās ar grāmatas „Rendas tenkas” autori Daci Zvirbuli Lutriņu
bibliotēkā
Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu kolekcijas
Lutriņu klubā
Apaļā galda diskusija ar kinoamatieriem par 8 mm filmu digitalizāciju,
diskusiju vada Zigurds Kalmanis Lutriņu bibliotēkā
NĪGRANDES PAGASTĀ
Liepājas teātra izrāde "Atsaldētais" Kalnu kultūras namā, biļešu cena
Ls 4,00, biļetes var rezervēt pa tel.: 63842792, 26361275
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Fotogrāfiju izstāde „Tēvu diena” Pampāļu bibliotēkā
Vecāku padome kopā ar bērniem organizē Skolotāju dienas
pasākumu Pampāļu pamatskolā
Pasākums „Tautas frontei – 25” skolas muzejā
Kinoseanss bērniem Pampāļu kultūras namā
Kinoseanss pieaugušajiem Pampāļu kultūras namā
Multiplikācijas filmu skatīšanās Pampāļu bibliotēkā
Zinību diena 5. klases skolēniem- iecelšana lielo godā Pampāļu

pamatskolā
6.10. plkst. 15:30
12.10. plkst. 16:00
19.10. plkst. 18:00

26.10.

19.10. plkst. 20:00
16.11. plkst. 20:00
23.09. - 5.10.
5.10. plkst. 11:00
12.10. plkst. 11:00
19.10.
2.11.

SALDUS PAGASTĀ
Multfilma "Apslēptās karaļvalsts sargi'' Druvas kultūras namā
Druvas teātra viesizrāde Gaiķu kultūras namā E. Skarpeta luga
„Skrandaiņi un augstmaņi”
Nodibinājuma „Cemex Iespēju fonds” atbalstīts pasākums „Skatuves
kultūras skola” Druvas kultūras namā. Būs lekcija „Latviešu tautas
tērpa attīstība” (Dr. hist. Aija Jansone) pēc tam - būs latvju danči, ieeja
brīva.
Piektais amatierteātru festivāls „Teātra karuselis” Druvas kultūras
namā, ieeja uz visām izrādēm bez maksas
Plkst. 9:00 - meistardarbnīca – vada režisors, improvizācijas teātra
aktieris Varis Klausītājs
Plkst. 10:00 – Ausekļa Limbažu tautas teātra izrāde „No saldenās
pudeles” (R. Blaumanis)
Plkst. 11:15 Kuldīgas amatierteātra „Politiskais pamflets” izrāde
„Sniegbaltīte un trīs ruksītes” (P. Ērmanis) Druvas kultūras nama
mazajā zālē
Plkst. 13:15 – Druvas teātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi” (E.
Skarpeta)
Plkst. 15:30 – Lietuvas Nevarenai teātra „Žibintis” izrāde bērniem –
„Skruzdele Atsiskirele” (J. Radzēviča pasaka) Druvas kultūras nama
mazajā zālē
Plkst. 16:30 – Jaunjelgavas teātra izrāde „Astoņas mīlošas sievietes” (R.
Tomā)
Plkst. 18:30 – Vecpiebalgas teātra izrāde „Čārlija krustmāte” (M. Unts)
Plkst. 21:30 – režisoru sarunas ar žūriju – Latvijas Nacionālā kultūras
centra amatierteātru eksperti Daci Vilni un režisoru, improvizācijas
teātra aktieri Vari Klausītāju
Plkst. 21:00 sadraudzības balle – groziņvakars un nomināciju
pasniegšana
VADAKSTES PAGASTĀ
„Ģimeņu vakars” Vadakstes tautas namā
Latvijas Valsts gadadienai veltīts pasākums Vadakstes tautas namā
ZAŅAS PAGASTĀ
Zaņas pagasta sporta zālē notiks galda tenisa turnīrs
Sorosa fonds „Latvija” projekta ietvaros turpinās radošo nodarbību
cikls rotaslietu izgatavošanā no polimērmāla
Sorosa fonds „Latvija” projekta noslēguma pasākums
Pasākums „Rudens iekrāso …!”, balle Zaņas skolā
Dziesmu festivāls „Dziesmu kari Zaņā”, biedrības „KIT” atbalstītā

5.10. plkst. 13:00
9.10. plkst. 18:00
Līdz 11.10.
11.10. plkst. 17:00
19.10. plkst. 13:00
30.09. – 31.10.
30.09. – 31.10.

19.10. plkst. 14:00

projekta „Zaņa dzied” ietvaros
ZIRŅU PAGASTĀ
Radošo ideju darbnīca. Adīsim mēnesšalles, lakatu "Brīnumputns"
Aicinātas visas interesentes!
Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju “Saldus novada
svītru kods pagastu tautas tērpos”
Zirņu bibliotēkā apskatāma Skrundas TV producentes, režisores un
žurnālistes Ievas Benefeldes fotogrāfiju izstāde "Skatiena attālumā"
Erudītu konkurss "Vai tu zini visu par Zirņiem?" Zirņu bibliotēkā
Radošo ideju darbnīca. Adīsim mēnesšalles, lakatu "Brīnumputns"
Fotokonkursa „Skatīties un ieraudzīt” darbu izstāde, tā tiek rīkota
projekta „Ar saknēm Zirņos” ietvaros
Bijušā Zirņu bibliotēkas darbinieka Raimonda Bušmaņa akvareļu un
skiču izstāde
ZVĀRDES PAGASTĀ
Saldus tautas teātra izrāde „Amālija” (J. Jurkāns), režisore (I. Legzdiņa)

