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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

KURSĪŠU PAGASTA
PĀRVALDE INFORMĒ
No
15.07.
līdz
28.07.2019. Saldus novada pašvaldības grāmatvede-uzskaitvede Kursīšu
pagastā Vija Gotfrīde
būs atvaļinājumā! Šajā
laikā pārvaldes kase būs
slēgta un maksājumi klātienē netiks pieņemti.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kursīšu pagasta
sporta svētki
2019
10.08.2019.
Kursīšu pamatskolas
sporta laukumā
Sīkāku informācija skatīt
afišās un internetā!

Kursīšu pagasta
Kapu svētki 2019
10.08.2019.

Kursīšu pagasta kapsētās.
Informāciju par pulksteņa laikiem meklēt afišās
un internetā!

Skolas ziņas
Pēc jaunām zināšanām un iedvesmas uz Liepāju

Projekta „Skolas soma” ietvaros 4.aprīlī
Kursīšu pamatskolas 1.-6.klases skolēni devās
mācību ekskursijā uz Liepāju.
Skolēniem bija iespēja apmeklēt nodarbību
”Es tik bij viens varens koks” Liepājas novadpētniecības muzejā. Tā pilnveidoja skolēnu
izpratni par koku daudzveidību, kokmateriālu
izmantošanu dažādu mērķu sasniegšanai – no
koka līdz mājas interjeram. Muzejpedagogs
skolēnus iepazīstināja ar Liepājas muzejā redzamajiem priekšmetiem, interjera detaļām un
mākslas darbiem, kas izgatavoti no koka, pievēršot uzmanību vestibila interjeram. Noslēgumā skolēni paši tika aicināti izmēģināt roku
koku skicēšanā un sajust kokmateriālu atšķirības dažādu koku klucīšos.
Turpinājumā devāmies vērot jūru, priecājamies par viļņiem un tālumā redzamajiem
kuģiem, kā arī fotografējāmies pie pieminekļa,
kas veltīts jūrā bojā gājušajiem cilvēkiem.
Plkst 14:00 mūs viesmīlīgi sagaidīja Liepājas teātris, kur skatījāmies mūsdienīgu versiju par pasaku „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši.” Izrādi ir interesanti skatīties ne tikai tāpēc,
ka spēles laukumā vērojama ļoti dinamiska
darbība (ar atsevišķiem apzinātiem palēninājumiem), bet visvairāk tāpēc, ka uz skatuves
redzamais gandrīz bez apstājas smīdina un
vienlaikus liek aktīvi līdzdomāt, vilkt paralēles ar savu reālo dzīves pieredzi, ieraudzīt
sevi no malas. Brīnišķīga izrāde, sajūsminājās
lielāka daļa no skolēniem. Rezumējot „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” ir labestīga,
pozitīvi lādēta izrāde skolas vecuma bērniem,
ko ir aizraujoši skatīties arī pieaugušam cilvēkam.
Ekskursijas laikā skolēni iepazina apdzīvotu vietu nosaukumus, Kurzemes lielāko upi
Ventu, vēja ģeneratorus, redzējām pirmo šī
pavasara stārķi, nolika ziedus O.Kalpaka piemiņas vietā Airītēs. Skolēni saka sirsnīgu paldies par šo vērtīgo ekskursiju visiem, kuri
atbalstīja, organizēja, palīdzēja mums kļūt
garīgi bagātākiem, augt par gudriem cilvēkiem.
Skolotāja T.Spēlmane.

26.aprīlī mācāmies Rīgā

26. aprīlī Kursīšu pamatskolas 5., 7., 8. un
9. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz
Latvijas Dzelzceļa muzeju un uz Dailes teātra
izrādi „Planēta 85”.
Latvijas Dzelzceļa muzejā jaunieši un skolotājas apskatīja veco laiku vilcienus

2019, Maijs/Jūlijs

(cietumnieku, parasto pasažieru un „augstāko”
personu vilcienus). No pašiem vecākajiem vilcieniem līdz nedaudz jaunākajiem. Visus šos vilcienus sen jau vairs neizmanto, tie ir tikai kā apskates objekti.
Pēc vilcienu apskatīšanas bija iespēja doties
uz muzeju. Muzejā bija visas seno laiku lietas, ko
izmantoja vilcienu stacijās. Bija iespēja apskatīt
dažādus maketus, piemēram, avīžu tirgotāju
stends, vilciena stacija - kur iespējam bija pacelt
jumtu un ar gaismiņu palīdzību atrast attiecīgo
telpu, ko vēlējās redzēt, kafejnīca, biļešu tirgotavu un vēl daudz kas cits. Iespēja bija apskatīt arī
seno laiku naudu, telefonus un kā kādreiz pārslēdza (pārvietoja) sliedes. Izstādē bija redzami arī
manekeni, kā bija ieģērbti visi atbildīgie vilciena
stacijā.
Pēc muzeja apskatīšanas skolēni un skolotājas devās uz Dailes teātri, teātra izrādi „Planēta
85.” Izrāde bija par 12 gadīgu puiku, kuram bija
savi uzskati, kā jau lielākajai daļai jauniešu, kas
ir pretēji vecāku uzskatiem, tad tā arī šeit tas tika
attēlots. Un tieši tāpēc, lai paradītu puikam un
jauniešiem, ka nu dzīve ir salīdzinoši laba, puisēns nokļuva 1985.gadā, kur parādījās dzīve tajā
laikā, kā iepazinās divpadsmitgadnieka vecāki un
kādi bija viņu uzskati. Izrāde bija sadalīta divos
cēlienos, kuri bija ļoti smieklīgi un ar interesi
skatāmi.
Skolēni, atgriežoties mājās, bija ar patīkamām emocijām par pieredzēto, redzēto un dzirdēto. Ļoti daudz, labas un jaunas informācijas.
Arī tā var mācīties vēsturi, kultūras jautājumus,
izprast sevi, izprast savus vecākus, paplašināt
savu redzesloku. Brauciens notika projekta
„Latvijas skolas soma” ietvaros. Paldies Kursīšu
pagasta pārvaldei par transportu! Paldies skolas
bibliotekārei S.Kilevicai par organizēto braucienu!
A.Geistere, skolas mediju pulciņa r epor tier e.

Īsās ziņas aprīlī

Aprīlī mācāmies ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Piedalāmies dažādos pasākumos.
04.04. - Saldus novada ģeogrāfijas olimpiādē
piedalījās 7.klases skolniece Brenda Melnbārde
(sk. Z.Lasmane).
04.04. - 1.-6.klases skolēni mācījās Liepājā,
apmeklējot nodarbību Liepājas muzejā, skatoties
izrādi Liepājas teātrī. Mācības notika projekta
„Skolas soma” ietvaros.
04.04. - pie 7.-9.klases skolēniem skolā viesojās pārstāvji no Cīravas. Jaunieši pastāstīja par
iespējām apgūt profesiju Cīravā.
10.04. - S.Circene un B.Melnbārde piedalījās
skolēnu pašpārvalžu seminārā Saldū.
11.04. - interesenti apmeklēja mobilo planetāriju Ezeres pamatskolā.
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11.04. - skolā notika Teātra mākslai
veltīts pasākums, kurā katra klase bija
sagatavojusi priekšnesumus. Bija arī erudīcijas jautājumi un praktiski uzdevumi
skatītājiem. Pasākums bija ļoti izdevies!
Paldies klašu audzinātājām par ieguldīto
darbu priekšnesumu tapšanā!
12.04. - 23.04. - mūsu skolēnu un
skolotāju kopdarbā (sk. A.Rorbaha, sk.
A.Slūtiņa, sk. G.G.Barons) tapusī mākslinieciskā Lieldienu kompozīcija rotāja
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja sētu.
16.04. - jaunsargu komanda piedalījās
jaunsargu tūrisma sacensībās Dzeldā.
17.04. – 7.klases skolniece piedalījās
Saldus novada angļu valodas olimpiādē
Kalnu vidusskolā. Sagatavoties palīdzēja
skolotāja E.Eglīte.
26.04. - 7.-9.kl. skolēni mācījās Rīgā,
apmeklējot Dzelzceļa muzeju un noskatoties teātra izrādi „Planēta 85” Dailes teātrī. Paldies skolas bibliotekārei un projekta „Skolas soma” atbildīgajai mūsu skolā
S.Kilevicai par organizētajām mācību
ekskursijām šī projekta ietvaros.
26.04.- 27.04. - skolas jaunsargi piedalījās jaunsargu nometnē.
30.04. - Erasmus+ projekta dalībnieki
mums stāstīja par projekta aktivitātēm
Itālijā.
26.04. - 28.04. - 9.klases skolniece
A.Slūtiņa piedalījās personības attīstības
nometnē.
Ziņas apkopoja A.Slūtiņa, T.Madžule,
A.Geistere,
A.Bileta,
L.Romane,
A.Ķēniņa, skolas mediju pulciņa r eportieres.
Maija īsās ziņas
Maijs- skolas mācību gada pēdējais
un saspringtākais mēnesis- gada pārbaudes darbi, eksāmeni, liecību saņemšana
09.05. - 9.klases skolēni S.Circene,

D.Griķis, A.Slūtiņa un sk. A.Slūtiņa
devās uz Rīgu, lai apmeklētu pasākumu „Skills Latvija 2019”. Pasākuma
laikā varēja iepazīt profesiju pasauli.
Daudz ko jaunu uzzināt un iegūt. Varēja arī „pielaikot” profesiju, tas ir, izmēģināt, kādas ar profesiju saistītas darbības, piemēram, iepotēt manekenam. Ne
katrs to var!
10.05. - skolā notika Māmiņu dienas koncerts. Koncertā uzstājās skolas
ansambļi, deklamētāji, teātra pulciņš.
Katra klase pēc izvēles bija sagatavojusi nelielu teātra skeču, improvizāciju,
dziesmu, deju. Pasākumā skolas direktore I.Lagūna teica paldies bērniem,
klašu audzinātājām, pulciņa vadītājām
un māmiņām, vecmāmiņām, kuras bija
ieradušās uz koncertu. Koncerts pagāja
sirsnīgā gaisotnē.
10.05. - E.Blinde, D.Griķis un
M.Trunčenkovs startēja pagasta jauniešu komandā jauno Ugunsdzēsēju sacensībās Saldus tehnikumā. Komanda
izcīnīja 2.vietu. Apsveicam!
16.05. - skolā viesojās kaimiņu
skolu - Striķu sākumskolas, Pampāļu
pamatskolas un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas - kino klubiņa dalībnieki. Erasmus+ projekta ietvaros tika
pabeigta katras skolas filma un skolu
kopīgā īsfilma.
17.05. - skolā pēdējā zvana svētkus
svinēja 9.klase. Viņus mīļi apsveicām
un vēlējām veiksmi eksāmenos un
turpmākajā dzīvē! Paldies viņiem par
kopā būšanu mūsu skolā!
23.05. - mūsu skolas čaklākie zīmētāji
K.Vaitkus,
D.Germanoviča,
A.Bilerta, T.Madžule, B.Melnbārde un
A.Rītiņš piedalījās zīmēšanas konkursā
„Tilti mūs vieno”. Visi dalībnieki tika
uzaicināti uz noslēguma pasākumu
Saldū, tirdzniecības centrā „Akvārijs”.
Pasākuma laikā bija iespēja piedalīties

mākslinieces E.Patmalnieces meistarklasē, tikties ar pasākumu vadītāju
B.Sipenieci-Gavari. 2.klases skolniece
K.Vaitkus izcīnīja 1.vietu savā grupā.
Paldies skolotājai A.Rorbahai par pamudinājumu piedalīties konkursā!
24.05. - apmeklējām Vislatvijas Meža
dienas Tērvetē. Stacijās mācījāmies par
meža apsaimniekošanu, zāģējām, veidojām no māla, stādījām sev puķi, no kūdras
briketēm cēlām piramīdu, šāvām pa mērķi, aplūkojām medību trofejas, apskatījām
meža tehniku. Pavisam kopā bija 100
stacijas. Pēc staciju apmeklēšanas atpūtāmies Tērvetes Dabas parkā. Paldies mūsu
šoferīšiem Ž.Bergmanim un J.Griķim!
27.05. - skolā viesojās rakstniece
V.Štelmahere un viņas sunītis Rafi. Pasākums notika, sadarbojoties ar Kursīšu
bibliotēku.
27.05. - tika sumināti 13 skolēni, kuri
piedalījās lasīšanas projektā „Bērnu un
jauniešu žūrija”. Pasākumu organizēja
skolas bibliotekāre S.Kilevica un Kursīšu
pagasta bibliotēkas vadītājs M.Lagzdons.
30.05. - 8.klase organizēja sporta dienu. Tā noritēja jautri, draudzīgi sportiskā
garā.
30.05. - savu pirmo izlaidumu svinēja
bērnudārza sešgadīgās grupas bērni.
31.05. - notika skolas mācību gada
noslēguma svinīgā līnija, kurā tika sumināti olimpiāžu dalībnieki: A.Rītiņš,
D.Bicāns, T.Madžule, B.Melnbārde,
L.Romane, D.Germanoviča, L.Kinča,
A.Bilerta. Direktore I.Lagūna pateicās
visiem par šo mācību gadu un vēlēja neapstāties pie sasniegtā.
Jauku vasaru vēlot, skolas mediju
pulciņa reportieres A.Slūtiņa, A.Geistere,
A.Ķēniņa, L.Romane, T.Madžule,
A.Bilerta un skolotāja S.Vītola.

Atskats uz bibliotēkas notikumiem: aprīlis — jūnijs
4.aprīlī Kursīšu bibliotēkā notika pasākums “Gaismas apstākļi”. Pasākuma
laikā bija iespēja satikt daudzpusīgu cilvēku Tomu Treibergu, kurš darbojas vairākās kultūras sfērās, ir dzejnieks un atdzejotājs (iznākuši divi dzejas krājumi —
"Gaismas
apstākļi"
(2012)
un
"Drudzis" (2015), top trešais, atdzejojumi
- Jeļenas Glazovas dzejoļu krājums
"Transfēri" (2013. gadā; kopā ar Svenu
Kuzminu); Sergeja Timofejeva dzejoļu
krājums "Replika" (2018. gadā; kopā ar
Andri Akmentiņu un Arvi Vigulu)), Latvijas radio žurnālists un redaktors, aktieris un režisors etīžu teātrī “Nerten” (arī tā
dibinātājs 2004.gadā; kopā ar Svenu Kuzminu), raksta teātra, kino kritiku, darbojas Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio
gada balvas "Kilograms kultūras" žūrijā,
ilustrējis arī vairākas bērnu grāmatas. No
2017. gada februāra līdz 2018. gada decembrim Toms Treibergs kopā ar Svenu

Kuzminu Latvijas Radio 1 veidoja raidījumu "Cienījamie lasītāji. Etīdes par
literatūru". Šobrīd T. Treibergs ir Latvijas Radio 1 raidījuma "Kultūras Rondo" vecākais redaktors.
Tikšanās laikā Toms nedaudz iepazīstināja ar sevi un savu darbu, runāja
par dzeju un to, kas viņu iedvesmo
rakstīt, kas ir viņa autoritātes dzejā.
Sanākušajiem bija iespēja baudīt dzeju
paša autora izpildījumā. Pasākumā
piedalījās interesenti no Kursīšu un
Nīgrandes pagasta.
9.aprīlī Brocēnu pašvaldības bibliotēkā un 11.aprīlī Nīgrandes pagasta
Kalnu bibliotēkā viesojās Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons, lai interesentiem,
bibliotekāriem novadītu informatīvu
semināru-tikšanos “Pieredze tālos ceļojumos un bibliotēku projektos” par
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra

vadītāja Mārtiņa Lagzdona dalību Latvijas bibliotekāru biedrības projektā
"Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana", gūtajām atziņām un zināšanām (vairāk par projektu - http://
www.kursisi.lv/112494/lbb-erasmusprojekts-latvijas-biblioteka/ ), un Spānijas
kultūrainavu un iespaidiem.
14.aprīlī Kursīšu bibliotēkā pēc bērnu
un jauniešu ierosinājuma notika “Game
of KEN” turnīrs, kurā sacentās 9 bērni un
jaunieši. Iniciatīvu rīkot sacensības izrādīja, nepieciešamos materiālus gatavoja
un sacensību norisi koordinēja Rihards
B., Deimians un Rihards G. Balvas sagādāja Kursīšu bibliotēka. Sacensības noritēja draudzīgā gaisotnē. Bija arī līdzjutēji
un skatītāji.
18.aprīlī uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 8.kārtu pulcējās
8 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā bija
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jāatrisina 3 dažādas mīklas – rozete, klasiskā, zviedru un riņķvārdu mīkla.
No 1.aprīļa līdz 30.aprīlim Kursīšu
bibliotēkā bija apskatāma “Kapelleru
nama” Saldū ar nodibinājuma “CEMEX
Iespēju fonds” atbalstu realizētā projekta
“Skaties dabā!” ietvaros tapusī foto izstāde “Kurzemes dabas takas” (autore Alise
Lūse).
7.maijā Kursīšu bibliotēkā notika Lasītāju kluba tikšanās, šajā reizē tikšanās
tēma bija “Humors un dārzkopība”. Iesākumā Kursīšu pamatskolas literatūras
skolotāja S.Vītola pastāstīja teorētisko
ievaru par humoresku, minēja autorus,
kuri rakstījuši humoreskas, iepazīstināja
ar Karelu Čapeku un viņa darbu
“Dārzkopja gads”. Kopīgi lasījām fragmentus no šī darba, runājām par savu
dārzkopības pieredzi, dārza darbiem. Lasītāju kluba dalībnieki uzzināja, kas viņi
ir pēc koku, ziedu un citiem ar dabu un
dārzkopību saistītiem
horoskopiem.
Katrs dalībnieks izlozēja grāmatu no izstādes, kuru bija sagatavojis bibliotēkas
vadītājs, lasīšanai mājās (nosaukumā
vārds dārzs vai dārznieks). Katram kluba
biedram tika vasaras uzdevums – izaudzēt saulespuķi un septembrī uz sezonas
sākumu atnest garāko un skaistāko ziedu,
kas izaudzis.
16.maijā Kursīšu bibliotēkā notika
grāmatu tirdziņš “Grāmatu andele”, kurā
jaunākās grāmatas un stāstus par tām
piedāvāja SIA “VIRJA LK”. Bibliotēku
plauktus ar jaunām grāmatām papildināja
Zaņas, Pampāļu, Rubas, Jaunauces un
Kursīšu bibliotēkas un grāmatu mīļotāji
no Kursīšiem.
16.maijā Kursīšu bibliotēkā notika
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta
5.posma NOSLĒGUMS. Svētki, jo 5
gadi, kopš minam mīklas un 5.sezona.
Piekto posmu sāka 11 mīklu minētāji,
astoņi dalībnieki piedalījušies visās 9
kārtās, viens dalībnieks 6 kārtās, viens
dalībnieks 1 kārtā, viens dalībnieks 8
kārtās. Kopvērtējuma rezultāti šādi:
1.vieta – Aijai Jēkabsonei (992 p.),
2.vieta – Jautrītei Līdakai (960 p.),
3.vieta – Vijai Gotfrīdei (955 p.), 4.vieta
– Valdim Bolšteinam (903 p.), 5.vieta –
Inai Bergmanei (753 p.), 6.vieta – Dacei
Meļķertei (640 p.), 7.vieta – Maigai Lazdai (513 p.), 8.vieta – Arnoldam Lazdam
(440 p.), 9.vieta – Intai Plācei (284 p.),
10.vieta – Rutai Rozentālai (227 p.),
11.vieta – Ilzītei Griķei (23 p.). Kopā 9
kārtās atrisinātas 29 dažādas mīklas
(klasiskā, rozete, riņķvārdu un zviedru
mīkla). Pasākuma noslēgumā apbalvošana, svētku kūka un sarunas pie kafijas
tases. Tiksimies 2019.gada rudenī!
17.maijā Kursīšu bibliotēkā notika
pasākums “Tas garais gads”. Bibliotēkā
viesojās kinorežisors, scenārists, aktieris,
rakstnieks, gleznotājs, publicists un sabiedrisks darbinieks Jānis Streičs. Viņš ir
teicis: «Mēs vienmēr nelieloties esam
pratuši nest savu piederību latvietībai.

Nevis sist ar dūri pret krūtīm, sak, esmu
latvietis, bet to ar darbiem pierādīt. Izjūti iekšēji lepnumu par to, ka esi latvietis. Klusībā. Nevis ārēji: tad tā būs lepnība». Tikšanās pagāja nemanot un bija
sirsnīga un dzīvesgudra, ar mīlestību
pret Latviju un latviešiem. Jānis Streičs
dalījās savās atmiņas par kolēģiem,
aktieriem, satiktiem cilvēkiem, atziņām
un viedokli par mūsdienu procesiem,
kino un literatūru. Uzdodot jautājumu
par mīļākajām filmām, režisors teica, ka
“tās ir filmas, kuru uzņemšana saistīta
ar patīkamām emocijām, dzīves notikumiem”. Viņš nosauca trīs un pastāstīja
par to tapšanu, interesantiem atgadījumiem – “Limuzīns Jāņunakts krāsā”,
“Teātris” un “Cilvēka bērns”. Pasākumā
piedalījās interesenti no Kursīšu, Zaņas
pagastiem un Saldus. Interesenti varēja
iepazīt viesi literatūras izstādē “Jānis
Streičs – personība un radošā darbība”.
27.maijā Kursīšu pamatskolā notika
pasākums „Rafi piedzīvojumi un citi
stāsti”, tikšanās ar bērnu grāmatu autori
Vitu Štelmaheri un sunīti Rafi. Tikšanās
laikā bērniem bija iespēja uzzināt par
V.Štelmaheres sarakstītajām grāmatām,
to sižetiem, redzēt ilustrācijas prezentācijā. Satikt vienu no grāmatu varoņiem
sunīti Rafi, iepazīt to bilžu prezentācijā
un Vitas stāstījumā un redzēt viņa izpildījumā dažādus trikus. Bērni uzdeva
jautājumus autorei un par to nopelnīja
nelielas piemiņas balviņas.
27.maija pēcpusdienā Kursīšu pamatskolā notika lasītveicināšanas programmas “Bērnu un jauniešu žūrija
2018” noslēguma tikšanās (plānoto pikniku izjauca lietainais laiks). Akcijā līdz
galam piedalījās, izlasīja 6 grāmatas un
aizpildīja vērtēšanas anketu 13 skolēni
no 1.-7.klasei. Tikšanās laikā bērni iejutās grāmatu autoru lomā un veidoja
savu grāmatu (izdomāja grāmatas nosaukumu, uzzīmēja grāmatas vāka ilustrāciju un sacerēja grāmatas pirmo un
pēdējo teikumu), un pēc tam to prezentēja. Noslēgumā katrs saņēma piemiņas
balvas un diplomus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Kursīšu bibliotēkas. Tā kā 2018.gada akcijas sacensības
elements bija krāt saldējuma bumbas
par izlasītajām grāmatām, tad cienastā
šoreiz saldējums un saldumi.
21.maijā Kursīšu bibliotēkā notika
pasākums “Ceļojumu piezīmes – Spānija”, kura laikā kursīšnieks Mārtiņš
Lagzdons dalījās iespaidos par braucienu uz šo zemi, par apskatītajām pilsētām, kultūrvēsturiskajiem objektiem un
gūtajiem iespaidiem un sajūtām.
30.maijā Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons piedalījās Kursīšu pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupas bērnu izlaidumā. Ar šo grupiņu
gadu gaitā izveidojusies sadarbība, jo
bērni piedalījās dažādās bibliotēkas
aktivitātēs un konkursos. Bibliotēkas
vadītājs katram dāvināja pasaku grāma-

tu un vēlējumu atrast brīnumus.
No 9.aprīļa līdz 10.jūnijam Kursīšu
bibliotēkā bija apskatāma vadakstnieces
Vinetas Vilniņas eņģelīšu kolekcijās izstāde. Izstādē varēja aplūkot vairāk nekā 60
dažādas eņģelīšu figūriņas un citus ar eņģeļa formu, attēliem rotātus priekšmetus.
No 10.maija līdz 10.jūnijam Kursīšu
bibliotēkā bija apskatāma Saldus pilsētas
bibliotēkas veidota novadpētnieciska rakstura tematiskā izstāde “Saldus tirgus”,
kurā interesenti varēja iepazīt Saldus tirgus vēsturi un mūsdienas dažādos rakstos
un fotogrāfijās.
26.jūnijā
Kursīšu
bibliotēkāinformācijas centrs organizēja ekskursiju
Lasītāju kluba un “Vecāku žūrija 2018”
dalībniekiem. Kursīšnieki paviesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur gides
Lienes vadībā izstaigāja un iepazina bibliotēku no 1. līdz 12.stāvam, apskatīja
lasītavas, interesantas ekspozīcijas, uzzināja par bibliotēkas piedāvājumu, pakalpojumiem un citu vērtīgu informāciju.
Tāpat gides pavadībā tika iepazīta pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā”.
Tā ir 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā
veidola iedvesmots stāsts par Latvijas
grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.
Ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" centrā ir
grāmata – gan kā materiāls objekts, gan kā
sociāla un garīga parādība, kas mainījusi
un maina sabiedrību, cilvēku dzīves un
prātus. Ekspozīciju veido četras daļas, kas
atklāj grāmatu no dažādiem skatu punktiem. Grāmatniecības vēsturei veltītajā
daļā iespējams apskatīt tās Latvijā un latviski iespiestās grāmatas, kuras ir būtiski
ietekmējušas Latvijas kultūru un nācijas
identitāti. Mikroizstāde ar nosaukumu
"Maņas" veltīta lasītāja ķermeniskajai
pieredzei saskarsmē ar grāmatu. Ar dažādu interaktīvu nodarbju palīdzību te iespējams burtiski uz savas ādas, ar savu dzirdi,
redzi un garšu pieredzēt grāmatu. "Vara"
aplūko grāmatu kā varas instrumentu –
gan padarot apmeklētāju par politisku
manipulāciju objektu, gan atsaucot atmiņā
izjūtas, ko katrs reiz piedzīvojis, nonākot
kāda suģestīva teksta varā. Savukārt ekspozīcijas daļa "Gars" atklāj grāmatu ne
tikai kā garīgā un laicīgā garīguma mediju, bet ar "dzīvas" grāmatas instalācijas
palīdzību ļauj nokļūt arī grāmatu fantāziju
pasaulē. (info – www.lnb.lv)
Dienas otrajā pusē Rakstniecības un
mūzikas muzeja speciālistes Liegas Piešiņas vadībā devāmies literārajā pastaigā
“Matīsa Torņakalns”. Pastaigas laikā devāmies pastaigā pa Torņakalna ielām, ar
Māra Bērziņa romāna “Svina garša” galvenā varoņa acīm mūsdienu ainavā ieraudzījām grāmatā atspoguļotos notikumus.
Pastaigas izskaņā satikām arī romāna autoru Māri Bērziņu un uzzinājām, kas aktuāls viņa radošajā darbā.
Mārtiņš Lagzdons.
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Atskats uz kultūras notikumiem: aprīlis — jūnijs
22.aprīlī Kursīšos notika Lieldienu
svinēšana. Ar nelielu koncertu kursīšniekus priecēja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kursītis”, nodejojot divas dejas, un
pasaku “Vecīša cimdiņš” rādīja bērnu
deju un teātra pulciņš “Notiņas”. Saldus
kapela “Stops” Lieldienu svinētājus uz
rotaļām un dančiem aicināja laukumā pie
pagasta pārvaldes. Varēja izkustēties un
dziedāt līdzi. Noslēgumā visi piedalījās
olu ripināšanā, kur varēja tikt gan pie
tradicionālajām, gan šokolādes olām.
26.aprīlī Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols” svinēja savu 20 gadu jubileju. Ciemos tika aicināti skatītāji, draugi,
viesi, lai kopā pasākumā “Svinam dzīvi”
nosvinētu teātra dzimšanas dienu. Ar
sveicieniem un priekšnesumiem ciemos
ieradās tuvākie kaimiņi un draugi- Kursīšu pagasta sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro”’ un bērnu teātra un deju pulciņš “Notiņas”, kā arī kolektīvi - Ezeres
amatierteātris “Meduspods”, Zaņas senioru amatierteātris, Vadakstes amatierteātris “Vadakste”, Šķēdes Dailas teātris,
Jaunauces amatierteātris “Lanselots”.
Katrs no viesiem sveicienam bija sarūpējis priekšnesumu – dejas, iestudētas
dziesmas, apsveikuma koncertu, skečus,
spoku stāstus un citus interesantus darbus. Gaviļnieki bija sagatavojuši performanci, ieskatu kino seansā. Laba vēlējumus, paldies un ziedus saņēma bijusī
režisore Sanita Vītola, viņai arī Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinība par
ilggadēju radošu ieguldījumu amatierteātra “Kodols” darbībā, sveicot kolektīva 20
gadu jubilejā, ko pasniedza un svētkos
sveica p/a “Saldus TIKS” centrs kultūras
projektu vadītāja Zaiga Vēja. Paldies tika

teikts arī bijušajai kultūras darba organizatorei Inārai Balsei, pēc kuras iniciatīvas 1999.gadā tika izveidots teātra
kolektīvs. Kolektīvu un jauno režisoru
Mārtiņu Lagzdonu sveica arī pagasta
pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis,
kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe. Pasākuma noslēgumā arī jubilārs,
amatierteātris “Kodols”, teica paldies,
ar ziediem un nelielām dāvaniņām pateicās atbraukušajiem viesiem, pagasta
pārvaldei, kultūras darba organizatorei.
3.maijā Kursīšu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Allegro” piedalījās
vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos “Ak, pavasar, ak, pavasar, tu visiem sirdis dulnas dar!” Vadakstē, kur
izpildīja divas dziesmas – pirmajā daļā
nopietnu, otrajā teatralizētu priekšnesumu. Svētkos piedalījās ansambļi no
Zaņas, Kursīšiem, Nīgrandes, Vadakstes un Jaunauces.
4.maijā Kursīšu pagastā notika Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas svētki jeb “Baltā
galdauta svētki”. Šajā dienā Kursīšos
piestāja Saldus TIKS centra Muzikālais
autobuss, kurš uz Kursīšiem atveda
Agnesi Čīči un Zigurdu Tursu ar autorprogrammu “Lelle”, kā arī grupu
“Baltās dūjas” ar spēka dziesmām.
Kursīšu kultūras darba organizatore
Ilzīte Griķe bija uzklājusi galdu un
kopā ar bibliotēkas vadītāju Mārtiņu
Lagzdonu sagatavojusi viktorīnustāstījumu “Mēs lepojamies Kursīšu
pagastā”. Pasākuma iesākumā viesus
un kursīšniekus uzrunāja un sveica
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Viktors Drukovskis.

VKKF atbalstītie projekti
Noslēdzies
Kursīšu
bibliotēkasinformācijas centra realizētais projekts
“Portrets tuvplānā (8)”, kuru finansiāli
atbalstīja VKKF. Projekts tika atbalstīts
ar 720.00 euro lielu līdzfinansējumu.
Projekta mērķis bija organizēt pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, kultūras personībām, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un dažādot
kultūrvidi un norises pagastā.
Sadarbībā ar skolas bibliotēku tika
organizēti 2 literāri pasākumi bērniem un
jauniešiem Kursīšu pamatskolā – tikšanās
ar bērnu grāmatu autorēm Māru Jakubovsku (kopā ar sunīti Rufi) un Vitu Štelmaheri (kopā ar suni Rafi), sarīkoti 4
literāri pasākumi Kursīšu bibliotēkā sadarbībā ar kultūras darba organizatori –
tikšanās ar folkloras pētnieci, literatūrzinātnieci, grāmatu autori Janīnu KursītiPakuli, rakstnieci Andru Manfeldi, dzejnieku, žurnālistu, aktieri Tomu Treibergu,
kino režisoru un sabiedrisko darbinieku
Jāni Streiču. Šie pasākumi bija iespēja
kopienas iedzīvotājiem tikties un diskutēt

ar literātiem, iepazīt to daiļradi un personību, saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Tika popularizēta latviešu literatūra,
izveidojot 6 literatūru un viesus popularizējošas izstādes. Pilnveidota un
dažādota kultūras dzīve un norises pagastā.
Pasākumi Kursīšu pamatskolā un
bibliotēkā pulcējuši 101 cilvēku lielu
auditoriju, gan pieaugušos, gan bērnus
no Kursīšiem un kaimiņu pagastiem un
pilsētām (Zaņas, Ezeres, Nīgrandes
pagastiem un Saldus pilsētas).
Bildes no pasākumiem pieejamas
šeit
http://www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/ ; https://
www.facebook.com/kursisilibrary/ kā
arī www.kursisi.lv .
VKKF 2019.gada projektu konkursa 2.kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas
sadarbībā ar kultūras darba organizatori izstrādātais un Saldus novada pašvaldības iesniegtais projekts “Portrets
tuvplānā (8) Detektīvi”, gūstot 840.00

29.maijā kultūras darba organizatore
rīkoja braucienu uz Saldus novada svētku
ieskandināšanas pasākumu Ezerē, kurā
uzstājās grupa “Rumbas kvartets”.
31.maijā kursīšnieki piedalījās Saldus
novada svētku gājienā «Saldus piepilda ar
skaņu» un pārstāvēja Kursīšu pagastu.
14.jūnijā pagasta iedzīvotāji tika aicināti nolikt ziedos totalitāro režīmu upuru
piemiņas vietā Kursīšos, lai godinātu
Komunistiskā genocīda upuru piemiņu.
23.jūnijā Kursīšu pagasta estrādē notika
Līgo
pasākums
“Pirms
Jāņiem” (dziesmas, dejas, izrāde „Sausā
lapa” (A.Banka) un „Lielā loterija”), kurā
kursīšnieki varēja redzēt, kas notiek dienu pirms Jāņiem parkā, kā notiek gatavošanās svētkiem, kā mēģina lieli un mazi
dejotāji, kā dzied ansamblis un kādi tipāži
apgrozās parkā, kā notiks svētku loterija
un pagasta pārvaldes vadītāja runa un
ugunskura iededzināšana. Svētku pasākumā uzstājās Kursīšu pagasta amatierteātris „Kodols” (režisors M.Lagzdons), sieviešu
vokālais
ansamblis
„Allegro” (vadītāja E.Luce), bērnu deju
un teātra pulciņš „Notiņas” (vadītāja
I.Griķe) un VPDK „Kursītis” (vadītāja
K.Barvida). Tradicionāli vērtīgas balvas
varēja laimēt “Lielajā loterijā”, kurai dāvanas ziedoja arī sponsori – SIA
“Klagati”, z/s “Rubuļi”, Laura Jukņeviča,
Klāvs Slūtiņš. Tika teikts paldies kolektīvu vadītājiem, pagasta pārvaldes darbiniekiem, Sniedzītei Bicānei ar ģimeni par
estrādes bruģa laukuma brīvprātīgu atbrīvošanu no saaugušās zāles un citiem, lai
Līgo svētku pasākums būtu izdevies un
estrāde sakopta.
Ilzīte Griķe.
euro lielu finansiālu atbalstu.
Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem,
veicināt sabiedrības interesi par latviešu
literatūru un dažādot kultūrvidi un norises
pagastā. Organizēt literārus pasākumus
reģionā.
Projekta laikā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada februārim reizi mēnesī
tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem, kriminālromānu autoriem Kursīšu
bibliotēkā pieaugušajiem, lai iepazītu to
personību un literāro darbību, bagātinātu
sevi un ieinteresētos par lasīšanu. Plānotas tikšanās ar rakstnieci Ingunu Dimanti,
rakstnieci Janu Veinbergu, rakstnieci
Daci Judinu un mūziķi Arturu Nīmani,
grāmatu autoriem Maiju Pohodņevu un
Modri Pelsi, rakstnieci Ingu Jērumu.
Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldība un Kursīšu pagasta pārvalde.
Mārtiņš Lagzdons,
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs,
projektu vadītājs.
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un jūra. Marija Parra
Sākas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” 2.3. Vārtsargs
Burbulis. Sīri Petešena
Ar prieku paziņojam, ka Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrija 2019 ir klāt.
Kursīšu pagasta bērni, jaunieši un pieaugušie aicināti iesaistīties akcijā – „Bērnu/
Jauniešu/Vecāku žūrija 2019” pagasta
bibliotēkā. Akcijas sākums 2019.gada
19.jūlijs. Katrai vecuma grupai ir atlasītas
sešas inter esantas un aizr aujošas gr āmatas. Tās jāizlasa un pēc visu grāmatu
izlasīšanas jānovērtē, tad jāaizpilda anketa!
Noteikumi:
Piereģistrējies akcijai un izlasi savas
vecuma grupas 6 grāmatas, drīkst mainīt
2 savas vecumgrupas grāmatas ar citām
Bērnu / Jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas.
Piekto un sesto gr āmatu Vecāku
žūrijas lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no
Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta.
Pēc visu grāmatu izlasīšanas tiek aizpildīta viena anketa, kura katrai vecuma
grupai ir atšķirīga.

“Kursīšos pirms…”

Šeit arī grāmatu saraksts, kas ir
jāizlasa:
5+
1. Grāmata Benijam. Jūdita Kopena,
Marja Meijere
2. Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā :
mīklu dzejoļi. Ieva Samauska
3. Kaimiņi. Einata Carfati
4. Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja
zobi. Sergejs Timofejevs
5. Laime ir lapsa. Evelina Dacjūte
6. Es picas brālēnu cepu. Inese Paklone
9+
1. Četras otas : gadalaiku dzejoļi bērniem. Uldis Auseklis
2. Rozija un Musa, meitene un zēns
3. Eva, Niks un es. Anna Volca
4. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas. Klauss Hāgerups
5. Augstāk par zemi. Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga
6. Plastmasas huligāni. Agnese Vanaga
11+
1. Lietussargs. Ellena R. Landara

4. Ledusjūras pirāti. Frīda Nilsone
5. Dilles tante : poēma. Kārlis Vērdiņš
6. Trīs nāves Mārtiņdienā. Māris Rungulis
15+
1. Uz putnu lielceļa. Ojārs Vācietis
2. Havanas kaķu karalis. Toms Kreicbergs
3. Zirrenis. Sīmons van der Hēsts
4. Viss, itin viss. Nikola Jūna
5. Mūsu spožās dienas. Dženifera Nivena
6. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons. Ričards Bahs
Vecāku žūrija
1. Vientulības gals. Benedikts Velss
2. Zivs kokā. Linda Malelija Hanta
3. Skolotāji. Andris Akmentiņš
4. Tu neiesi viens. Jūli Niemi
Grāmatu kolekcija iegādāta par Kursīšu
pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Aicinām lielus un mazus, bērnus, jauniešus un pieaugušos iesaistīties akcijā - lasīt
un vērtēt, bagātināt iztēli un diskutēt par
izlasīto!
Mārtiņš Lagzdons.

Centrālās Izglītības savienības īss teātra kurss (Nr.55) Kursīšu Izglītības
biedrībā no 6.februāra līdz 16.martam 1930.g.

Sākums „Kursīšnieks” Nr.2(141)/2019,
Marts/Aprīlis …. lomām pieradināt pie skatuves ari Du-

Savāda — citur reti sastopama —
parādība šeit tā, ka veseli trīs, četri ne
zemē metami „jaunie” predestinēti jaunām raksturlomām (Grīnbergs, Kristovskis, Grošus, Līdaka), — tikai Kristovskim ieteicams valdīt savu tieksmi uz
lomas pārspīlēšanu. Večos turpmāk būtu
vairāk nodarbināms Klabis. Tagad pāris
vārdu par sieviešu personālu. Strāla jkdzi,
kuru te cildina kā māšu lomu tēlotāju,
derētu pie reizes izmēģināt ari jaunās
lomās, tāpat kā Daktera kdzi — nopietnu
sievu un māšu lomās; Grīšļa jkdzi gan
jaunās, sparīgās lauku sievu lomās, gan
vecenēs; Baumaņa jkdzei vajadzētu uzticēt vienotru lielāku brašas lauku meitas
vai sievas lomu, Klabja kdzi — nodarbināt ka „čalotāju” māti un ar mazākām

nelta jkdzi. šādi „eksperimenti”, reizumis, ceļ gaismā jaunas vērtības. Noteikti apkarojama uz laukiem vietvietām
iesakņojusies „paraša”, ka viena vai
otra dāma negrib spēlēt vecas lomas; tā
taču ir — neteikšu vairāk — naiva iedoma... Kas gan ir labāki: būt uz skatuves nenozīmīgai „jaunavai”, vai labai „
vecenei”?...
Apmeklēts vakars bija viduvēji.
Skatītāji izrādei sekoja uzmanīgi, valdīja klusums; tikai aplausi bija mazi. Varbūt Kusīšos tas tā parasts. Tomēr tas
aktierus lai neatbaida. Labāk darīt kultūras darbu klusumā un „neatzītam”,
nekā ķēmoties balagānos, t.s. lielā pūļa
apurrātam. Šī atziņa aktierim lai ir atmaksa par viņa nopietni darīto darbu.

Izrādes notiek Lauksaimniecības biedrības jaunajā namā. Zāle ir prāva, ar balkonu;
paaugstā skatuve būtu diezgan ērta, bet tai
maz dekorāciju; tāpat trūkst rampas apgaismojuma. Sāpīgi sajūtams ir kaut cik pietiekoši ērtu blakus telpu trūkums. Aukstā laikā
cilvēki zālē salst... Kur ziemu lai notur teātra
vai dziedamos mēģinājumus? Par to vajadzēja jau padomāt, izstrādājot nama plānu. Tagad mēs bijām spiesti, kursa lekciju vakarus
un mēģinājumus noturēt pāris kilometru attālajā pamatskolā. Kā tas būs un paliks turpmāk? Izrāžu „labums” jau lielā mērā atkaras
no daudziem mēģinājumiem, — bet kur tie
te ziemu lai notiek?...
C. I. S. teātra lektors, vec. režisors LejasKrūmiņš
„Ārpusskolas Izglītība” Nr.03-04
(01.03.1930)

“Kursīšos pirms...”

saņem pietiekamā daudzumā, liecina
fakts, ka mēslu un vircas ir vairāk nekā
attiecīgajiem darbiniekiem saprašanas,
kā ar šo bagātību tikt gala. Un tā šī
manta Birznieku kūtis tikai krājās un
krājas. Par laimi, cūkkopjiem iešāvusies
prata gaiša doma: viņi kūts vircā ierīkoja peldētavu, un kūts iemītnieki trenējas
peldēšanas sportā.
Bet par tām 18 cūku bērēm aprunātāji uztraucas pilnīgi nevietā. Kursīšnieki senās tradīcijas zina ļoti labi. Tiesa
gan, šoreiz neaicināja visus, bet jāņem
vērā, ka tas bija izņēmuma gadījums.
.Mēslos noslāpušu, t.i. dieva kautu cūku
bērēs nav pieņemts radus un
kaimiņus aicināt.
Ceronis Kurmiņsons.
Padomju Zeme, Nr.127 (23.10.1982)
Skolēnu brīvdienas, īpaši laukos, tiek

ievirzītas aizvien lietderīgākā gultnē. Kursīšu
astoņgadīgajā skolā darbs kļuvis par neatņemamu vasaras sastāvdaļu. Kā tas izpaužas
praktiski, pastāstīja skolotāja Astrīda Šneidere: Līdz 14. jūnijam visi strādājām kopīgi
padomju saimniecībā «Kursīši». Lasījām
akmeņus, ravējām kartupeļus. Pēc tam saimniecība organizēja skolēniem ekskursiju uz,
Liepāju. Bērni pabija Aizputē un meža muzejā, tātad patīkama atpūta, pēc paveiktā
darba. Taču līdz ar to darba vasara nebeidzas. Atsevišķi posmi turpinās strādāt gan
«Kursīšos», gan «Draudzībā». 11 skolēni
strādās lopkopībā, dažādos lauksaimniecības
darbos - 17. 7.-8. klašu zēni dosies palīgā
mehānisko darbnīcu vīriem. Ja laika apstākļi
labvēlīgi, skolēni darbojas arī izmēģinājuma
lauciņā un skolas apkārtnes uzpošanā.
A.Ābola
Padomju Zeme, Nr.77 (30.06.1984)

Cūku bēres Kursīšos

Aprunātāji, kas visu laiku smalkjūtīgi
klusēja, pēdējās dienas atkal pacēluši
galvas, un vai varat iedomāties. ko viņi
tagad aprunā? Sovhoza «Kursīši» ļaudis,
kas esot atsijājuši novārtā cūkkopību.
Sevišķi tas sakāms par Birznieku fermu,
kur pilnīga aizmirstībā mītot 509 četru
līdz deviņu mēnešus vecas cūkas. Un vel
kas. Nesen viendien Birzniekos rīkotas
18 cūku bēres, bet kursīšnieki bijuši tik
nepieklājīgi, ka, ignorēdami seno latviešu
tradīcijas, uz šīm bērēm neesot aicinājuši
ne radus, ne kaimiņus.
Taču izrādās, ka aprunātāji vienkārši
saputrojuši faktus, vairāk nekā.
Par to, ka cūkas Birzniekos uzturu
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Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
no 11.07. līdz 31.07.2018.
bibliotēkas darba laikā

„Pužļu likšanas čempionāts — 3”

lieliem un maziem.
Liec 5 dažādas grūtības puzles, likšanas laiks summējas, noskaidrojam ātrāko un precīzāko pužļu meistaru dažādās vecuma grupās!
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

11.07.-11.09.2019.
gaiķenieces Mārītes Dreimanes kolekcijas izstāde
“Biz, biz mārīte” - mārīšu kolekcijas
izstāde
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

11.07.-31.08.2019.
J.Rozentāla „Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Brīvības cīņas un Lāčplēša kara
ordeņa kavalieri Saldus novadā”

Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors!

