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Saldus novada iedzīvotā-

ju aptauja 
Lai veicinātu iedzīvotāju līdz-

dalību sabiedriskajā dzīvē un sek-

mētu sadarbību ar pašvaldību, kā 

arī lai izzinātu iedzīvotāju viedok-

li, Saldus novada pašvaldība aici-

na Jūs piedalīties aptaujā līdz š.g. 

29.maijam. Anketas aizpildīšana 

Jums aizņems 15 minūtes. Anketu 

iespējams aizpildīt 2 veidos – 

elektroniski internetā, atverot saiti 

www.saldus.lv, vai klāt avīzītē 

pievienoto anketu papīra formātā. 

Papīra formāta anketa pieejamas 

un nododamas vai nu Kursīšu pa-

gasta pārvaldē, vai Kursīšu bibli-

otēkā-informācijas centrā. 

Lielā talka! 
25.aprīlī visā Latvijā notiks 

ikgadējā Lielā talka, kuras ietvaros 

aicināts ikviens sakopt Latviju, 

novadu, pagastu un sētu. Pagasta 

pārvalde aicina visus pagasta 

iedzīvotājus veltīt laiku ne tikai 

savas sētas un māju apkārtnes sa-

kopšanai, bet piedalīties visa paga-

sta sakopšanā. Talcinieki aicināti 

pulcēties 25.aprīlī plkst. 9.00 

Neatkarības birzī (pie dīķa) uz 

kopīgu talkošanu. Pēc cītīgas 

talkošanas- kopīga atpūta pie 

ugunskura. 

Par māju apsaimnieko-

šanu 
Kursīšu pagasta pārvalde atgā-

dina, ka vēl līdz 2015.gada maija 

beigām ir iespējams pārņemt ie-

dzīvotāju pašu apsaimniekošanā 

dzīvojamā mājas, kurās tas vēl 

nav izdarīts. Ir vairākas iespējas, 

kā organizēt māju apsaimnieko-

šanu – dibinot biedrību vai uzti-

cēt apsaimniekošanu pilnvarota-

jai personai. Sīkāk interesēties 

pagasta pārvaldē. Kursīšu pagas-

ta pārvaldes apsaimniekošanā 

palikušās mājas š.g. laikā tiks 

nodotas apsaimniekošanā SIA 

„Saldus namu pārvalde”. 

Par ūdens apgādi 
Kursīšu pagasta pārvaldes grā-

matvedība ATGĀDINA, ziņas 

par ūdensskaitītāja rādījumu pār-

valdes grāmatvedībā jānodod 

līdz katra mēneša 25. datumam. 

Rādījumus var nodot personīgi 

pagasta pārvaldē vai pa tālr. 

27845435, 28632932, 63846737, vai 

iesūtot e-pastā – in-

ta.zenina@saldus.lv. Lūgums ievērot 

savlaicīgi iesniegšanas termiņu, jo tā 

neievērošana kavē un apgrūtina grā-

matvedības darbu un laicīgu rēķinu 

izrakstīšanā. 

Saskaņā ar tehniski ekonomisko 

pamatojumu, kas apstiprināts 

31.05.2011. projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Saldus 

novada Kursīšos”, vienošanās 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/062/013, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”, tiek no-

teikta jauna maksa par Kursīšu pa-

gasta pārvaldes sniegtajiem pakalpo-

jumiem projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Saldus novada Kursīšos” 

ietvaros (bez PVN): Dzeramā ūdens 

piegāde 0.69 EUR/ m3; Kanalizācijas 

izmaksas 0.71 EUR/ m3. Jaunie tarifi 

stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā 

ar 2015.gada 1.oktobri. 

Komunālās daļas vadītājs aicina 

iedzīvotājus iegādāties un pieslēgt 

ūdensskaitītājus līdz 2015.gada ok-

tobrim. Ja nepieciešama palīdzība to 

iegādē un uzstādīšanā, interesēties 

pagasta pārvaldē pie komunālās daļas 

vadītāja Valda Bolšteina. 

Pagasta pārvalde. 

PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA 

Saldus rajona attīstības biedrība 

sadarbībā Latvijas Zinātņu akadē-

mijas Ekonomikas institūtu aicina 

uz tikšanos Saldus un Brocēnu 

novada zemniekus, uzņēmējus, 

mājražotājus, amatniekus vai 

tos cilvēkus, kuri domā vai gata-

vojas uzsākt uzņēmējdarbību.  
Tikšanās plānota katrā pagastā, 

Saldū un Brocēnos apmēram 1,5 

stundas garumā, kurā īsa iepazīša-

nās ar Vietējās Rīcības grupas 

Saldus rajona attīstības biedrības 

darbu, ar pētījumu par Leader 

projektu sociāli ekonomisko ie-

tekmi VRG teritorijā, ar konkrē-

tajā pagastā īstenotajiem projek-

tiem, nofilmētajiem sižetiem, bet 

pamatā saruna būtu par uzņē-

mējdarbības situāciju un uzņē-

mēju (gan esošo, gan topošo) 

izaicinājumiem, interesēm, vēl-

mēm. 2015. gada otrajā pusē tiks iz-

strādāta Vietējā attīstības stratēģija, 

lai 2016. gadā piesaistītu finansēju-

mu uzņēmēju ideju īstenošanai.  

Kursīšu pagastā tikšanās notiks 

2015.gada 22.aprīlī plkst. 10.30 

Kursīšu bibliotēkā -informācijas 

centrā (Kalna iela 1).Tikšanos no-

drošina Kursīšu pagasta pārvalde sa-

darbībā ar biedrību "Kursīšu attīstī-

bas biedrība "KABata"". 

 

Biedrības informācija. 

Seminārs uzņēmējiem, zemniekiem, mājražotājiem 

http://www.saldus.lv
mailto:inta.zenina@saldus.lv
mailto:inta.zenina@saldus.lv


skolas bibliotēkā bija iespēja re-

dzēt skolēnu izvēlēto un pašu krā-

soto mandalu izstādi. 

7. un 8.klases skolēni piedalī-

jās novada vēstures un sociālo 

zinību konkursā „Lieliskais pieci-

nieks” Saldus 1. vidusskolā, kur 

izcīnīja 2.vietu. 

6.klases skolniece A.Romane 

Brocēnu vidusskolā piedalījās 

starpnovadu literatūras un latvie-

šu valodas olimpiādē. 

12.martā skolā notika Vecāku 

pēcpusdiena, kurā vecākiem bija 

iespēja tikties individuāli ar mācī-

bu priekšmetu skolotājiem, bija 

skolas vecāku kopsapulce un kla-

šu sapulces. Skolas kopsapulcē 

pārrunājām par to, kā mēs, skolo-

tāji un vecāki, kopā darbojo-

ties,varam palīdzēt uzlabot katra 

bērna sasniegumus. Katram vei-

cams savs pienākums- skolotā-

jiem:  mūsdienīgi mācīt skolēnus, 

skolēniem- mācīties, vecākiem- 

interesēties par skolēnu sekmēm, 

mājas darbu pildīšanu, neatbalstīt 

skolēnus skolas kavēšanā. Vecāki 

tika iepazīstināti ar pētījumu „Kas 

tev traucē un palīdz mācīties mā-

jās un skolā?”. Pētījumā piedalī-

jās 5.- 9.kl. skolēni. Kā atzīst paši 

skolēni, viens no lielākajiem trau-

cēkļiem ir slinkums, traucē arī ne-

izgulēšanās, troksnis. Skolēni paši 

norādīja arī, kas varētu palīdzēt 

sasniegt augstākus rezultātus- lie-

lāka uzmanība no vecāku puses, 

klusa vietiņa mājās, kur mācīties, 

laikus iet gulēt u.c. Mācību pārzi-

ne iepazīstināja arī ar psihologu 

ieteikumiem, kā palīdzēt skolē-

niem sasniegt augstākus mācību 

rezultātus. Sapulces laikā tika pār-

runāts arī par enerģijas dzērienu 

slikto ietekmi, par  skolas un vecā-

ku kopdarbību, par noteiktu prasī-

bu izvirzīšanu un to ievērošanu, 

par lasīšanas nozīmi bērna attīstī-

bā. Lai mums visiem izdodas sa-

sniegt augstākus rezultātus! 

13. martā 5. klase svinēja klases 

vakaru "Pavasaris nāk!". Klases 

vakars gan audzinātājai, gan sko-

lēniem sagādāja lielu prieku un 

gandarījumu. Tika iets rotaļās un 

risināti asprātīgi uzdevumi. 

26.martā sākumskolas skolē-

niem bija pasākums, kurā viņi pre-

zentēja savus izstrādātos pētniecis-

kos darbus. Tajā piedalījās 

1.klases skolniece Samanta Štrau-

Ar prieku par gājputnu atgrieša-

nos un pirmajiem pavasara zie-

diem skolā darbīgi pavadīts marta 

mēnesis. 

5.martā 9.klases skolēni 

S.Ābolkalns un A.Māls piedalījās 

un pārstāvēja skolu starpnovadu 

ģeogrāfijas olimpiādē.  

10.martā mūsu skolā viesojās 

stikla pūtēji no Ventspils. Pasāku-

ma vadītājs bija ļoti atraktīvs, sa-

runā spēja iesaistīt ikvienu skolē-

nu, iepazīstinot ar stikla pūšanas 

procesa noslēpumiem. Daži intere-

senti tika aicināti izmēģināt savas 

spējas stikla pūšanā. Pasākuma 

gaitā varēja tikt pie balvām, atbil-

dot uz dažnedažādiem jautāju-

miem par stiklu un stikla pūšanu. 

Skolēni pasākuma beigās varēja 

iegādāties dažādus izstrādājumus, 

kuri bija izveidoti no stikla. 

Vēl šomēnes skolas bibliotēkā 

viesojās ciemiņi no Kuldīgas teh-

noloģiju un tūrisma tehnikuma. 

Viņi iepazīstināja 8.un 9.klašu 

skolēnus ar iespējām iegūt izglītī-

bu viņu mācību iestādē pēc 

9.klases beigšanas. Visu mēnesi 

14.martā uz Saldus mūzikas un 

mākslas skolu devās Kursīšu sie-

viešu vokālais ansamblis 

“Allegro”. Tur notika vokālo an-

sambļu skate, kurā jau otro gadu 

pēc kārtas Kursīšu ansamblis ie-

gūst pirmās pakāpes diplomu. An-

samblis izpildīja trīs dziesmas. 

Liels paldies ansambļa dalībnie-

cēm (Sandrai Vītiņai, Lilijai Gri-

ķei, Laimai Tiļļai, Daigai Bukai, 

Inesei Pērkonei, Daigai Zīlītei) un 

vadītājai Elvīrai Lucei par lielisko 

sniegumu. Ļoti lepojamies ar an-

sambļa panākumiem. 

21.martā Kursīšu sieviešu vo-

kālais ansamblis „Allegro” devās 

uz Pampāļiem, lai sveiktu Pampā-

ļu pagasta sieviešu vokālo ansam-

bli „Dzirkstis” 5 gadu jubilejā. Uz 

ansambļa jubilejas koncertu de-

vāmies azotē ar divām dzies-

mām, ar „sajūtu” kūku un ar vita-

minizētiem sveicieniem. Liels 

paldies Pampāļiem par uzaicinā-

jumu, pasākums bija ļoti jauks. 

Vēlam Pampāļiem veiksmi arī 

turpmākajā radošajā darbībā.  

25.marta pēcpusdienā pulcējā-

mies uz piemiņas brīdi komunis-

tiskā genocīda upuriem. Paldies 

Viesturam Upeniekam par muzi-

kālo noformējumu! Paldies skolo-

tājai Andrai Rorbahai un Kursīšu 

pamatskolas skolēniem par dzejas 

rindu veltīšanu!  

27.martā Starptautiskajā Teātra 

dienā lielisku pirmizrādi bija sa-

gādājis Kursīšu amatierteātris 

“KODOLS”. Skatītājiem tika iz-

rādīts jaunākais veikums – iestu-

dējums “Raganas priede” pēc A. 

Grīnieces lugas motīviem. Liels 

paldies režisorei Sanitai Vītolai un 

lieliskajiem pašmāju aktieriem – 

Airai Vaitkus, Evai Griblo, Andrai 

Rorbahai, Lāsmai Lapai, Viestu-

ram Upeniekam, Marekam Jēkab-

sonam, Mārtiņam Lagzdonam, 

čukstiņam Aijai Jēkabsonei. Pal-

dies visiem, kas palīdzēja tapt šim 

lielajam notikumam.  

28.martā Kursīšu pagasts ar sa-

vu stendu devās arī uz izstādi 

„Ražots Saldū”. Īpašs paldies lie-

liskās ziedu sienas autorei Inesei 

Pērkonei un rokdarbniecei Dacei 

Meļķertei par skaistajiem darinā-

jumiem. Paldies šoferītim Jānim 

Griķim un Kursīšu pagasta pārval-

des vadītājam Viktoram Drukov-

skim.  

Laima Tiļļa. 

Marts skolā 

Kultūras notikumi martā 
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pa ar darbu „Lauku kaķis un pilsē-

tas kaķis", 1.klases skolēns Mar-

kuss Kinčs ar pētījumu  „Veselīgs 

dzīvesveids”, 2.klases skolniece 

Alise Bilerta, darba nosaukums 

„Sīpols", kā arī 2.klases skolniece 

Dženifera Kurakina ar darbu 

„Mans suns”, 3.klases skolniece 

Tīna Madžule prezentēja darbu 

"Masku nozīme", bet 2.klases sko-

lēns Deimians Bicāns ar darbu 

„Senie ieroči". Gan skatītāji, gan 

žūrija kā labāko atzina D.Bicāna 

darbu „Senie ieroči". Deimians 

tika izvirzīts pētnieciskā darba 

prezentēšanai Saldus novadā 

Šajā pavasarī nozīmīga jubile-

ja tiek atzīmēta izcilajam dāņu 

pasaku meistaram Hansam Kris-

tianam Andersenam. Tādēļ 

31.marta pēcpusdienā skolas bib-

liotekāre Sandra aicināja sākum-

skolas skolēnus bibliotēkā ritināt 

H.K.Andersena pasaku kamolu. 

Bērni tika iepazīstināti ar H.K. 

Andersena dzīves gājumu, skais-

tākajām, atzītākajām pasakām. Lielu 

pārsteigumu bērniem sagādāja cie-

miņš – Andersena runcis Karls 

(Kursīšu BIC vadītājs M.Lagzdons), 

kurš noklausījās bērnu stāstītās An-

dersena pasakas, kā arī pats uzdeva 

bērniem pa uzdevumam un pastāstīja 

savu mīļāko Andersena pasaku. Pasā-

kuma noslēgumā tika pārbaudītas 

bērnu zināšanas un atjautīgākie no-

pelnīja no runča pa „konfekšu pelī-

tei”. 
 

Informāciju apkopoja A.Rorbaha. 

Bibliotēkā martā No 17.marta līdz 17.aprīlim 

Kursīšu bibliotēkā apskatāma 

lietišķas mākslas meistares Meli-

tas Mednes rokdarbu izstāde 

„Cimdi un zeķes. Raksti.”. Izstā-

dē var ieraudzīt dažādās tehni-

kās, krāsās un rakstos adītas ze-

ķes un cimdus. 

Uz tikšanos ar Melitu Medni 

bibliotēkā 21.martā bija sanāku-

šas rokdarbnieces, kuras vēlējās 

tikties ar rokdarbnieci, noskaid-

rot sev vēlamus jautājumus, ap-

runāties par rokdarbu tehnikām 

un izstādē apskatāmo darbu tap-

šanu. Interesenti varēja iemācī-

ties izveidot savu rakstu. 

24.martā bibliotēkā aizvadīta 

Krustvārdu mīklu minēšanas 

čempionāta 2.kārta, kurā piedalī-

jās 11 dalībnieki. Šajā kārtā klāt 

no jauna nākuši 3 erudīti. Dalīb-

niekiem noteiktā laikā bija jāatri-

sina 4 dažādas mīklas – zviedru 

mīkla, klasiskā krustvārdu mīkla, 

rozete un skaitļu mīkla. Otrās 

kārtas rezultāti: 1.vieta – Aija 

Jēkabsone, 2. – Vija Gotfrīde, 3. 

– Jautrīte Līdaka, 4. – Valdis 

Bolšteins, 5. – Dace Meļķerte, 6. 

- Maiga Lazda, 7. – Valerija Bu-

denoviča, 8. – Arnolds Lazda, 9. 

- Uldis Stepiņš, 10. – Jānis Plā-

cis, 11. – Daina Bicāne. Vietu 

sadalījums pēc otrās kārtas: 

1.vieta – Aija Jēkabsone, 2. – 

Vija Gotfrīde, 3. – Jautrīte Līda-

ka, 4. – Valdis Bolšteins, 5. – 

Maiga Lazda, 6. – Valerija Bude-

noviča, 7. - Uldis Stepiņš, 8. - Jānis 

Plācis, 9. - Dace Meļķerte, 10. – Juris 

Lagūns, 11. - Arnolds Lazda, 12. – 

Daina Bicāne. 

31.martā Kursīšu bibliotēkā noti-

ka Lasītāju kluba 2.pasākums, kurš 

bija veltīts dramaturģijai un teātrim. 

Sanita Vītola kluba dalībniekus iepa-

zīstināja ar atziņām, kuras guvusi 

kursos pie dramaturga Laura Gunda-

ra, par lugu tapšanu, izrāžu iestudēša-

nu, tēlu veidošanas principiem un 

citām interesantām niansēm saistītām 

ar dramaturģiju. Kopīgi lomās tika 

lasīts un analizēts R.Blaumaņa lugas 

„Skroderdienas Silmačos” pirmais 

cēliens. Ar jaunu skatu un atziņām no 

S.Vītolas priekšlasījuma tika uzlū-

kots šis visiem tik labi zināmais 

darbs. Noslēgumā katrs pastāstīja par 

izlasītu grāmatu, kuru ieteiktu citam 

kluba dalībniekam. Klubiņam šajā 

reizē pievienojās arī jauni dalībnieki. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

5.martā bibliotēkā pulcējās 6-

gadīgās grupas bērni un skolēni no 

1. līdz 4.klasei, lai piedalītos 

J.Rozentāla Saldus vēstures un 

mākslas muzeja nodarbībās par 

naudu. Muzeja pedagoģe Sandra 

Leitholde vadīja tematisku nodar-

bību, kuras laikā bērni uzzināja 

par pirmatnējo naudu jeb preču 

naudu Latvijā un pasaulē, piedalī-

jās spēlē un mainījās ar sadzīvei 

noderīgām lietām, kā to darīja mū-

su senči un senie tirgotāji. Bērni ar 

lielu interesi klausījās, kāda bija 

pirmā metāla nauda un kā tika iz-

gatavotas monētas senāk. Paldies 

par sadarbību muzeja speciālis-

tiem un Kursīšu pamatskolas sko-

lotājiem un skolēniem! 

14.martā bibliotēku par gatavo-

šanās vietu konkursam „Lieliskais 

piecinieks” izvēlējās Kursīšu pa-

matskolas komanda (Reinis Ma-

džulis, Andris Meļķerts, Raima 

Brigita Radze, Armands Kļava, 

Emīls Romanis un Marta Romane) 

un skolotāja Dace Rožkalne. Sko-

lēni meklēja informāciju, skatījās 

filmu, veidoja prezentāciju un pla-

kātu. Konkursam izvēlējušies  vei-

dot plakātu-afišu  Komunistiskā 

terora upuru piemiņas dienas pasā-

kumam un veidot prezentāciju par 

šo tēmu saistībā ar Kursīšiem. 

No 16.marta līdz 16.aprīlim 

bibliotēkā apskatāma J.Rozentāla 

Saldus vēstures un mākslas muze-

ja izstāde „Ko stāsta senlietas”. 
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Kursīšu bibliotē-

kā-informācijas 

centrā 

28.04.2015. 

plkst.19.00 

“Lasītāju kluba” 

pasākums 
(Tēma – bērnu literatūra (jaunākā 

latviešu un tulkotā bērnu literatūra, 

atskats uz konferencē dzirdēto, pro-

fesionāļu vērtējums) un iepazīšanās 

ar mūsu bērnības dienu grāmatām.) 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizī-

bu un ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Griez seju savu pret sauli, 

Un pagriez to vienmēr pret gaismu, 

Tad ēnas aiz muguras ies. 

Ej tā savu dzīves ceļu 

Un domā par ejamo posmu, 

Lai ēnas tev netraucētu. 

/L.Petraite/ 

Aprīlī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      60 gadus 

    Dainis Gorbunovs Rasma Bolšteina 

    65 gadus      70 gadus 

    Antoņina Grinkeviča Jurijs Kinčs 

    Jānis Plācis 

    86 gadus       84 gadus 

    Gunārs Kuģevics     Velta Viktorija Meļķerte 

LITERATŪRAS IZSTĀDES 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ! 
Literatūras izstādes APRĪLĪ 

PIEAUGUŠAJIEM 

„Kriminālo kaislību upuri” (angļu rakstniekam Ed-

garam Vollesam – 140  (1875-1932)) 

„Baltie vasaras mākoņi” (vēsturniekam Heinriham 

Strodam - 90 (1925-2012)) 

 „Vesels kā rutks” (7.aprīlis – Pasaules veselības die-

na) 

„Pavasara dārza darbi” (Iekopsim mazdārziņu un 

audzēsim paši. Padomi visiem!) 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

„Pasaku lielmeistars” (dāņu rakstniekam 

H.K.Andersenam - 210 (1805-1875)) 

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bēr-

niem - K” 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

21.04.2015. plkst.16.00 

“Krustvārdu mīklu 

minēšanas čempionāts” 3.kārta 
Aicināti visi, kam patīk minēt krustvārdu mīklas 

un atjautības uzdevumus! 

Lauku attīstības konsultante  

Inese Māla 

24. aprīlī un 18. maijā no plkst. 

9.00 līdz 12.00 pieņems Kursīšu 

pagasta pārvaldē. 
Būs iespēja konsultēties par platībmaksājumu iesniegu-

mu aizpildīšanu gan papīra formā, gan EPS. 

Mob.tālr. – 28685672, e-pasts inese339@inbox.lv 

Lielā Talka Kursīšos 

2015.gada 25.aprīlī plkst. 9:00  

Tikšanās vieta — Neatkarības 

birzs. 
Pēc cītīgas talkošanas pienācīga atpūta. 

Kursīšu pamatskolā 16.aprīlī 

plkst.13.30 
pasākums “Pulksteņu nakts 

gaitas un citi stāsti”. 
Tikšanās ar bērnu literatūras rakst-

nieci un redaktori  

Māru Cielēnu. 
 

Aicināti visi interesenti iepazīties 

ar literatūras izstādi „Māras Cie-

lēnas darbi un nedarbi bērniem: 

pasakas, dzejoļi, stāsti” skolas bibliotēkā! 
 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-

informācijas centra izstrādātā pro-

jekta “Portrets tuvplānā (3)” ie-

tvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, 

sadarbojoties skolas un pagasta bib-

liotēkām! 

NOVADNIEKU KALENDĀRS 
 

Ievērojami kursīšnieki vai ar Kursīšiem saistīti cil-

vēki jubilāri APRĪLĪ. 

 Fricis Drēziņš - skolotājs. Dzimis 1888.gada 

13.aprīlī Kursīšos. Strādājis Saldus 1.vidusskolā, 

miris 1952.gada 3.aprīlī. 

 Valdemārs Konrads - virsmežzinis Kursīšos (1921- 

1940), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Mācījies 

Saldus pilsētas skolā. Dzimis 1892.gada 13.aprīlī 

Kursīšu pagastā, miris. 

 Indriķis Veiss - ārsts Saldū. Dzimis 1873.gada 

15.aprīlī Kursīšos, miris 1932.gadā. 

 Jēkabs Romanis - skolotājs, gleznotājs. Dzimis 

1893.gada 18.aprīlī Kursīšos, miris 1920.gada 

13.februārī. 

Avots: Saldus pilsētas bibliotēkas Novadnieku ka-

lendārs - 

http://biblioteka.saldus.lv/novadpetnieciba/novadnieki 

2.maijā plkst.13.00 
Kursīšu Jaunajā zālē 

ŠAUTRIŅU MEŠANAS SA-

CENSĪBAS 
 No plkst. 12.00 līdz 13.00 laiks treniņam 

 No plkst. 13.00 līdz 14.30 sacensību gaita bēr-

niem, sievietēm, vīriešiem 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=16&offset=0
http://biblioteka.saldus.lv/novadpetnieciba/novadnieki

