
Iepazīsti SALDUS NOVADU un izvērtē, vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi! 

∙ Spēlē spēli individuāli vai komandā!
∙ Atbildes līdz 29. septembrim iesniedz ej.uz/pilsetuspele!
∙ Piedalies spēlē arī par citām Latvijas pilsētām, spēles uzdevumi www.drossinternets.lv! 

A Memoriālā piemiņas vieta “Airītes” un pulkveža Oskara Kalpaka muzejs atrodas 
Saldus novada Zirņu pagastā.

  Ā   Saldus pagastā ir zemnieku saimniecība “Ābolkalni”.

B Skaistā vietā Saldus pagastā atrodas gleznotāja Jaņa Rozentāla dzimtās mājas 
“Bebri”.

  C   Kursīšu pagastā ir 9 ciemi.

Č Lutriņu pagastā atrodas Līču dižozols, kura apkārtmērs ir 6,16 m.

  D   Zvārdes pagasts tika atjaunots tikai 1993. gadā pēc PSRS bruņoto spēku 
aviācijas daļu aiziešanas no Zvārdes.

E Ezeres pagastā darbojas biedrība “Sātiņu dīķi”.

  Ē   “Ēberliņu drava” piedāvā augstvērtīgu biškopības produkciju, kas tiek iegūta  
  Nīgrandes un Zaņas pagastā.

F Lauku sēta “Ziķi” piedāvā aizraujošus un izglītojošus stāstus par strausiem  
un fazāniem.

  G   Rakstnieces Irmas Grebzdes dzimtā vieta ir Satiķu pagasts.

Ģ Kalnu Svētās Agates katoļu baznīcas altāri veidojusi Nīgrandes māksliniece 
Maija Eņģele.

  H   Pampāļu pagasta “Dzirnavās” var apskatīt Artūra Hartmaņa senlietu  
  privātkolekciju.

 I Piemiņas ansamblis izsūtītajiem “Krusta ceļš” atrodas Nīgrandes pagastā.

   Ī   Saldus novada Pampāļu pagastā atrodas Līvānu iela.

J Jaunauces pilī darbojas biedrība “Mēs-Jaunaucei”.  
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  K  Zirņu pagasta lauku sētā “Ziķi” var apskatīt Kino-foto vēstures ekspozīciju.

Ķ Ķērkliņu baznīcas drupas, kā arī Rīteļu kapsēta, kura pilnībā tika izpostīta, 
atrodas Zaņas pagastā.

  L  Bruņinieku dižozols apskatāms pie Lutriņu–Lašupes ceļa.

Ļ Sauļu ozols atrodas Kursīšu pagasta Sauļu kapos.

  M  Par godu Latvijas Mazpulku organizācijas aizsākumam 2018. gadā Ezerē  
 izveidots Mazpulku skolas dārzs ar valsts karogu.

N Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā trīs vasaras (2016–2018) darbojās brīvā laika 
programma bērniem “Štābiņš”.

  Ņ  Zaņai ir veltīta dziesma: “Trīs dzirnavas tu kādreiz griezi, kaut ceļš līdz Ventai  
 tev nav garš”.

O Kursīšu pagasts robežojas ar Oškalnu un Ošenieku novadiem.

  P  Pampāļu pagastā ir keramikas darbnīca “Podnīca”.

R Rubā darbojas amatieru hokeja komanda.

  S  Ezeres pagastā ir dabas un vēstures taka “Pa sentēvu pēdām”.

Š Juku dzirnavās Šķēdes pagastā ir apskatāmi vieni no skaistākajiem Latvijas 
savvaļas dzīvniekiem – staltbrieži.

  T  Visdažādāko šķirņu trusīšus iespējams apskatīt Smiļģu ģimenes saimniecībā  
 Lutriņu pagastā.

U Novadnieku pagasta teritorijā vēsturiski atradās Ulpes muiža.

  Ū  Kursīšu pagasta saimniecībā “Brūzilu Liellops” ir daudz dažādu šķirņu putnu.

V Vadakstes ūdenskrātuve (110 ha) izveidota uz Vadakstes upes.

  Z  Zirņu pamatskola 2019. gadā nosvinēja 110 gadu jubileju.

Ž Saldus pagastā ir Žalūziju iela.
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