
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Lai apspriestu bibliotekāra ikdienu 
21.gadsimtā, Kursīšos 1.jūlijā ieradās 
viesi no Brocēniem. Satikās trīs bib-
liotēku pārstāvji - Brocēnu pašvaldī-
bas, Brocēnu vidusskolas un Kursīšu - 
un līdzi atbraukušajiem bibliotekāru 
pulciņa dalībniekiem demonstrēja in-
formācijas darbinieku ikdienas dau-
dzās šķautnes. Tika apspriesta telpu 
nozīme bibliotēkas pakalpojumu 
sniegšanā, informācijas tehnoloģiju 
dažādība bibliotēkās, projektu daudz-
veidība. Kursīšu pagasta bibliotekārs 
pastāstīja savu stāstu par šīs profesijas 
izvēli, iepazīstināja ar bibliotēku un 
saviem plāniem. Kamēr trīs bibliotēku 
pārstāvji vienojās par tikko dzimuša-
jām sadarbības idejām, skolēni izman-
toja iespēju pārbaudīt, vai Kursīšos ir 
kāda nelasīta grāmata vai neredzētas 
spēles. 

8.jūlijā notika radošas nodarbības 
pedagoģes Ivetas Strikasas vadībā, 
kurās kopā pulcējās skolotāji, sociālie 
darbinieki, vecāki un citi interesenti 
no Kursīšiem un viesi, lai apgūtu 
jaunus radošo darbiņu veidus un gata-
vošanas mākslu. Apmeklētājiem bija 
iespēja izgatavot vasarīgu vārpu suve-

nīru, miniglamēliju, spirālveida pušķi, 
ziedu piespraudi, kvīlinga un filca biti, 
kā arī izmantot pinumos hostu lapas.  

Tāpat šai dienā notika veikala-salona 
“Palutini sevi” no Kuldīgas TianDe kos-
mētikas prezentācija un stāsts par ēteris-
kajām eļļām un to pielietojumu. Pasāku-
ma dalībnieki varēja uzzināt par ēteris-
kajām eļļām, to pielietojumu, veikala 
piedāvāto kosmētiku, izbaudīt roku SPA 
procedūru. Drosmīgākās apmeklētājas 
izbaudīja arī sejas kopšanas procedūru. 
Bija iespēja iegādāties salona produkci-
ju. 

17.jūlijā sociālā darbiniece Ilzīte Gri-
ķe un bibliotēkas-informācijas centra 
vadītājs Mārtiņš Lagzdons organizēja 
ekskursiju pagasta senioriem. Ekskursi-
jas laikā bija iespēja apskatīt un pavieso-
ties Daces Lukševicas daiļdārzā Tuku-
mā, kur varēja iepazīt dārza skaistumu 
un augu dažādību, iegādāties stādus, 
"Pūre Chocolate" šokolādes muzejā uz-
zināt par šokolādes vēsturi, gatavošanu 
un pašiem izmēģināt roku procesā, iepa-
zīt Jaunmoku pils skaistumu un vēsturi, 
nogaršot un izzināt zāļu tēju bagātību, 
uzlabot veselību un labsajūtu “Baskāju 
takā” Valguma pasaulē un pie jūras. 
 

Mārtiņš Lagzdons 

Bibliotēkas notikumi jūlijā 

Jau otro gadu sadarbībā ar sporta 
darba organizatoru tika rīkotas jaunie-
šu pludmales volejbola sacensības. 
Bija izspēles gan sievietēm, gan vīrie-
šiem. Dalībnieki  bija pieteikušies no 
Ezeres, Druvas, Zaņas, Rubas, Saldus 
un arī no Kursīšiem. Sacensību ko-
mandas veidošanas noteikums -  vis-
maz vienam no komandas bija jābūt 
vecumā no 13 līdz  25 gadiem. Paldies 
sacensību galvenajai tiesnesei Martai 
Siksnai, kā arī visiem sacensību dalīb-
niekiem. Paldies Jānim Circenim, Jā-
nim Rītiņam par volejbola laukuma 
seguma atjaunošanu. 

Godalgotās vietas vīriešu konku-

rencē (piedalījās 9 koman-
das) 
1. „MM” (Druva) (Mārcis 

Kazakevičs, Mairis Bušinskis) 
2. „Tava mamma” (Druva/Saldus) 

(Rihards Fridrihsons, Einārs Līcis) 
3. „Jenoti” (Kursīši/Ezere) (Toms 

Kormis, Gatis Lihačs) 
Godalgotās vietas sieviešu konkuren-

cē (piedalījās 5 komandas) 
1. „Čikitas” (Kursīši) (Agnija Blinde, 

Ginta Susekle) 
2. „Topošās” (Kursīši) (Zinaida Cir-

cene, Marta Siksna) 
3. „E-Z saldās” (Ezeres/Zaņa) 

(Viktorija Tomašauska, Nelda Žentiņa) 
 

Jaunatnes lietu koordinatore Laima Tiļļa 
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Volejbola turnīrs “Kursīši 2015” 

UZMANĪBU! 

No 3.augusta līdz 
31.augustam  

bibliotēka-informācijas 
centrs 

strādā pēc vasaras darba 
laika. 

No 1.septembra bibliotē-
ka-informācijas centrs 

strādās pēc parastā darba 
laika: 

Pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās un piektdie-

nās no plkst. 9.00 līdz 
18.00 (pusdienas laiks no 
plkst. 12.30 līdz 13.30), 

sestdienās no plkst. 11.00 
līdz 15.00. 

Trešdienas metodiskā 
diena — lasītājus neap-

kalpo. 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

no 13.07. līdz 
31.08.2015. 
Laura Rinmaņa 

foto izstāde 
“Baznīcas”. 

INFORMĀCIJA 
Kursīšu pagastam izvei-

dota jauna mājaslapa 
internetā —

www.kursisi.lv. Aicinā-
ti apaskatīt, iepazīties un 
novērtēt! Gaidām ietei-
kumus un ierosinājumus 
saturam un sadaļām. Da-
žas sadaļas ir izstrādes 

procesā. 



25. jūlijā Kursīšu pagasta fut-
bola laukumā un teritorijā pie es-
trādes norisinājās Kursīšu pagasta 
sporta svētki 2015. Plkst. 10.00 
visi pulcējās futbola laukumā, lai 
ar Kursīšu pagasta sporta darba 
organizatora un pārvaldes vadītāja 
uzrunu  atklātu šos svētkus. Pašā 
sākumā futbolam bija pieteikušās 
divas komandas, bet vietējie iedzī-
votāji, redzot, ka ciemiņi no citiem 
pagastiem šoreiz nav ieradušies, 
pēdējā brīdī futbolam pieteica vēl 
dažas komandas. Gandrīz tikai no 
vietējiem iedzīvotājiem beigās par 
medaļām cīnījās piecas komandas,  
visspēcīgākā izrādījās komanda 
„Jauktie” (Kaspars Circenis, 
Mārtiņš Circenis, Toms Kormis, 
Gatis Lihačs, Artūrs Lukovskis, 
Eduards Sipenieks un Vladimirs 
Trunčenkovs). Otro vietu ieguva 
komanda „Komanda ar nosau-
kumu”  (Ivars Birznieks, Jānis 
Circenis, Mārtiņš Suseklis, Edgars 
Galans, Zigmunds Galans, Viktors 
Smelters un Ilmārs Krūmiņš).  
Trešajā vietā ierindojās Kursīšu 
futbolistu nākamā paaudze 
„Mazie” (Reinis Madžulis, Kris-
ters Krūmiņš, Krists Melnbārdis, 
Rūdolfs Griķis, Āris Līgotnis, An-
dris Lukovskis un Didzis Griķis). 
Pēc dažu gadu pārtraukuma uz 
futbola laukuma atgriezās arī sie-
viešu komanda „Čiksas”, kuras 
ierindojās godpilnajā piektajā vie-
tā, taču lielākais pārsteigums bija 
komanda „Veterāni”. Pēc futbola 
sportotāji devās uz teritoriju pie 
estrādes, kur varēja izmēģināt spē-
kus un veiklību dažādos individuā-
los sporta veidos. Slapjo kreklu 
mešanā visspēcīgākais no bērniem 
izrādījās Kristers Krūmiņš 
(18,6m), otrā vieta – Didzis Gri-
ķis (17,3m), tr ešā vieta –  Emīls 
Griķis (15.0m). Sieviešu konku-
rencē pirmā vieta – Ilze Neitāle 
(26,3m), otrā vieta – Madara 
Gustiņa (22,9m), tr ešā vieta – 
Una Briekmane (25,1m). Vīr iešu 
konkurencē pirmā vieta -  Jānis 
Upītis (40, 0m), otrā vieta – Vla-
dimirs Trunčenkovs (39,6m), 
trešā vieta – Andris Kormis 

(34,6m). 
Olu mešanā visprecīzākie 

metēji un lielākie ķērāji izrādījās 
vīrieši, jo pirmajās trīs vietās 
tikai vīriešu pāri. Pirmā vieta – 
Vladimirs Trunčenkovs un 
Kaspars Circenis (36m), otrā 
vieta -  Gatis Lihačs un Mārtiņš 
Circenis (28m), bet tr ešā vieta 
kaimiņiem no Ezeres – Jēka-
bam Žaļimam un Raivim Šan-
gelim (22m).  

Šaušanā ar kaķeni kopumā 
piedalījās visvairāk cilvēku, bēr-
nu grupā pirmo vietu izcīnīja 
Maksims Trunčenkovs (15p.), 
otro vietu – Kārlis Janševskis 
(12p) un trešo vietu – Rūdolfs 
Griķis (10p). Sieviešu konku-
rencē pirmajā vietā ierindojās 
Anete Siliņa (14p), otrajā vietā 
– Zinaida Circene (12p.) un 
trešajā vietā Una Briekmane 
(11p.). Vīr iešiem visprecīzā-
kais bija Modris Neitāls (15p.), 
otrā vietā – Andrejs Ūzulnieks 
(12p.), tr ešā vietā – Viktors 
Smelters (9p.). Puzles ātrstellē-
šanā daudzi neuzņēmās šo pār-
baudījumu pildīt, jo kauliņi bija 
lieli, taču visātrākā sieviešu kon-
kurencē bija Mudīte Siksna (2 
min  10 s), otrā visātrākā puz-
les stellētāja bija Ilzīte Griķe (2 
min 15 s), bet trešo vietu iegu-
va Agnija Blinde (2 min 19 s). 
Vīriešu konkurencē visātrākais 
bija Gatis Voldiņš (3 min 13 s), 
otrais ātrākais bija Didzis Griķis 
(3 min 18 s), bet trešais visāt-
rākais bija Jānis Siksna (3 min 
21 s). 

Riteņbraukšanā bērniem 
meiteņu konkurencē piedalījās 
divas dāmas - pirmajā vietā – 
Ance Griķe (38.10 s), otrajā 
vietā – Brenda Melnbārde 
(44.10 s). Puišu konkurencē 
pirmo vietu ieguva Jānis Upe-
nieks (33.92 s), otro vietu iegu-
va Maksims Trunčenkovs (34.32 
s), bet trešo vietu – Valters 
Plācis (35.71 s). 

Pēc individuālajiem startiem 
atkal bija pienācis laiks koman-
das sporta veidiem. Strītbolam 
pieteicās trīs komandas, no ku-
rām pirmo vietu ieguva 

„Černobiļas sūrie” (Kaspars Cir-
cenis, Mārtiņš Circenis, Mārtiņš 
Kļaviņš un Toms Kormis), otro 
vietu ieguva „Ezere” (Eduards 
Sipenieks, Gatis Lihačs, Jēkabs 
Žaļims un Raivis Šangelis), taču 
godpilnajā trešajā vietā komanda 
„Nosaukums" (Zigmunds Ga-
lans, Ginta Susekle, Edgars Ga-
lans, Evita Kinča). Tomēr vislielā-
kā piekrišana bija dvieļbolam, jo  
tur pieteicās deviņas komandas, 
kuras tika dalītas divās grupās. 
Taču kopumā nepārspēta palika 
komanda „Žurķi” (Kaspars Circe-
nis, Vladimirs Trunčenkovs, Zi-
naida Circene un Marta Siksna), 
otrajā vietā ierindojās 
„Betmeni” (Gatis Lihačs, Mārtiņš 
Circenis, Laima Tiļļa un Viktorija 
Tomašauska), taču trešajā vieta – 
„Ezere” (Jēkabs Žaļims, Raivis 
Šangelis, Ita Krūmiņa un Kitija 
Griķe). 
Visu gaidīta stafete, kas katru ga-
du ir noslēpums līdz pēdējam brī-
dim, sapulcināja sešas komandas 
un daudz skatītāju. Stafetes kociņš 
šogad bija garie zvejnieku zābaki, 
kas bija jānodod no viena posma 
uz otru. Pirmajā posmā ar mutē 
ieliktu karoti bija jāpārnes tenisa 
bumbiņas no viena trauciņa uz 
otru, otrajā posmā varēja pārbau-
dīt, cik liels lasītājs ir šis sportists, 
nesot grāmatu apkārt konusam. 
Trešajā posmā ar parastajiem dar-
ba cimdiem no brūnajām pupiņām 
bija jāizlasa baltās, kas nemaz ne-
gāja tik raiti. Ceturtajā vajadzēja 
ar lecamauklu aplēkt apkārt konu-
sam, taču piektajā – vajadzēja tēlot 
nirēju un lielajā, melnajā bļodā 
vajadzēja nirt pēc kartupeļa, kura 
atrašanu apgrūtināja pa virsu pel-
došie āboli. Visātrākie no dalīb-
niekiem izrādījās vietējie kur-
sīšnieki „5promiles” (Mārtiņš Su-
seklis, Viktors Smelters, Jānis Cir-
cenis, Edgars Galans, Ginta Su-
sekle). Otrajā vietā, kas pirmajai 
vietai zaudēja tikai vienu sekundi, 
ierindojās komanda 
„Salasītie” (Andrejs Ūzulnieks, 
Toms Kormis, Gatis Lihačs, Mār-
tiņš Circenis, Raivis Šangelis), 
taču trešo vietu ieguva 
„Radinieki” (Ilzīte Griķe, Baiba 

Sporta svētki aizvadīti 
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Griķe, Andris Kormis, Guntars 
Suseklis, Ance Griķe). 
Svētku oficiālā daļa noslēdzās 
plkst.21.00, pēc kuras sekoja ap-
balvošana, kuru apmeklēt sportis-
tiem un atbalstītājiem netraucēja 
pat lietus un pērkons!  
Liels paldies atbalstītājiem  Z/s 
„Jāņsētas”,  Z/s „Tapas” , SIA 
„Klagati”, veikalam „ELVI 
mazais” un veikalam „Linda” Kur-
sīšu pagasta pārvaldei, Kursīšu 
pagasta bibliotēkai, Kursīšu pa-
gasta kultūras darba organizatorei 
Laimai Tiļļai, brīvprātīgajiem palī-
giem un tiesnešiem. 
 

Kursīšu pagasta sporta darba orga-
nizators Kaspars Circenis 

Saldus novada pašvaldība reali-
zēja projektu „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība Saldus no-
vadā”, līgums 
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/
009/056, kurā ir nosacījums, ka 
pēc projekta realizācijas Saldus 
novada pašvaldībai ir jāsniedz 
maksas drukāšanas un kopēšanas 
pakalpojumi. Kursīšu pagastā pub-
liskais interneta pieejas punkts at-
rodas Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā. Projekta re-
zultātā iegūta jauna multifunkcio-
nālā iekārta un trīs datoru kom-
plekti, paplašināta bezvadu inter-
neta zona. 

Ar domes lēmumu tiek apstipri-
nāta jauna drukāšanas un kopēša-
nas pakalpojuma maksa. 

 
Mārtiņš Lagzdons 

Bibliotēkas maksas 
pakalpojumu cenu 

izmaiņas  
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Atbalstīti divi biedrības projekti 
tā, organizēt pasākumu kopumu, 
lai iepazītu Jaunlutriņu pagastu 
un veicinātu pagastu iestāžu un 
cilvēku sadarbību. 

Projekta laikā paredzēts iepa-
zīt Jaunlutriņu pagastu, tā vēstu-
ri, kultūru un cilvēkus un notiks 
šādas aktivitātes - izstāde “No 
Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” 
un tās atklāšanas pasākums ar 
priekšnesumiem, Jaunlutriņu 
amatierteātra izrāde, Ošenieku 
bibliotēkas rokdarbnieču pulciņa 
darbu izstāde un vadītājas meis-
tarklase-radoša nodarbība, piere-
dzes brauciens “Iepazīsti kaimi-
ņus… Jaunlutriņi”, kurā piedalās 
Kursīšu pagasta iestāžu darbinie-
ki un pagasta iedzīvotāji, projek-
ta noslēguma pasākums ar Jaun-
lutriņu pašdarbnieku piedalīša-
nos. Projekts tiek realizēts sadar-
bībā ar Jaunlutriņu attīstības 
biedrību, bibliotēkām, kultūras 
darba organizatoru un iedzīvotā-
jiem. Projekta vadītājs Mārtiņš 
Lagzdons. 
 

Kursīšu attīstības biedrība 
“KABata” valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Lagzdons 

Kursīšu attīstības biedrības 
“KABata” sadarbībā ar kultūras 
darba organizatori, amatierteātri 
“Kodols”, bibliotēku-informācijas 
centru izstrādātie projekti, kas ie-
sniegti projektu konkursā “Riteņa 
izgudrošana”, ko organizēja biedrī-
ba “KIT” (Saldus novada Projektu 
fonda finansējums), guvuši atbal-
stu. 

Projekts „Saldus novada Saule 
pār Kursīšiem” ir atbalstīts ar 
485,91 euro  līdzfinansējumu. 
Projekta mērķis - organizēt oriģinā-
lu un neierastu dzejas dienu pasā-
kumu netradicionālā vietā Kursīšu 
pagastā. Projekta laikā sadarbībā ar 
amatierteātri “Kodols” tiks organi-
zētas dzejas dienas Neatkarības bir-
zī, kurās grupas Līvi dziesmas un 
dzejnieka M.Čaklā dzeja savīsies 
kopējā audeklā. Tiks papildināta 
materiāltehniskā bāze un iegādāti 
bezvadu mikrofoni, ugunskura 
katls un materiāli pasākumam. Pro-
jekta vadītāja Laima Tiļļa. 

Projekts „Pagastu dienas 2015” 
ir atbalstīts ar   300,00 euro  līdzfi-
nansējumu. Projekta mērķis - piln-
veidot kultūrvidi un norises pagas-

Nr. p.k. Lapas formāts 

Melnbalts 

teksts un at-

tēls, (euro bez 
PVN) 

Krāsains teksts 

un attēls (euro 
bez PVN) 

1.1. Vienpusēja A5 0,03 0,08 

1.2. Vienpusēja A4 0,07 0,16 

1.3. Vienpusēja A3 0,13 0,33 

1.4. Divpusēja A5 0,07 0,16 

1.5. Divpusēja A4 0,13 0,33 

1.6. Divpusēja A3 0,26 0,66 

sas, kuras žēl mest ārā, bet pašam 
vairs nav iedvesmas krā-
sot, atnes tās uz sev tuvāko 
krāsu nodošanas punktu! 
“Vivacolor” nogādās krāsas ģi-
menēm, kurām tās būtu ļoti no-
derīgas! 
KĀDAS KRĀSAS NEST: 

 krāsai jābūt lietojamai – lai 
nav sakaltusi, sažuvusi; 

 tā kā tiks krāsotas bērnu ista-

Latvijas Daudzbērnu biedrī-
bu apvienība un “Vivacolor” 
aicina NO 3. LĪDZ 17. AUGUS-
TAM ZIEDOT NEIZTĒRĒTĀS 
IEKŠDARBU KRĀSAS LATVI-
JAS DAUDZBĒRNU ĢIME-
NĒM! 

Ja mājas bēniņos, šķūnītī vai 
noliktavā glabājas iekšdarbu krā-

bas, piemērotākās būs ūdens bāzes 
iekšdarbu krāsas; 

 pieņemsim jebkura ražotāja krā-
sas. 

Saldus novada iedzīvotāji krā-
sas var nodot Saldus novada p/a 
“Sociālais dienests”, Dzirnavu 
ielā 1, Saldū darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00. 

Vairāk informācijas - 
www.vivacolor.lv/krasainasdienas/  

Informācija 



Ar prieku paziņojam, ka Bērnu 
un jauniešu žūrija 2015 ir klāt. 
Kursīšu pagasta bērni, jaunieši un 
pieaugušie aicināti iesaistīties ak-
cijā – „Bērnu/Jauniešu/Vecāku 
žūrija 2015” pagasta bibliotēkā un 
skolas bibliotēkā.  Akcijas sākums 
2015.gada 1.augusts. 

Katrai klašu grupai ir atlasītas 
sešas interesantas un aizraujošas 
grāmatas. Nāc un piedalies! Izlasi, 
novērtē, izsaki savu viedokli, jo 
tas mums ir svarīgs! 

Bērnu, jauniešu žūrija ir valsts 
mēroga lasīšanas veicināšanas 
programma, kas pastāv jau 13 ga-
dus un bērnu vidū kļuvusi ļoti po-
pulāra. Tā nodrošina bibliotēkas ar 
labāko un jaunāko bērnu grāmatu 
izlasi un interesantu pasākumu 
programmu. Katru gadu simtiem 
bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīša-
nā un vērtēšanā. 

Bērnu / Jauniešu žūrijas ko-
lekcija būs pieejama Kursīšu pa-
gasta bibliotēkā un Kursīšu pa-
matskolas bibliotēkā (sākot ar 
septembri). Vecāku žūrijas kolek-
cija - pagasta bibliotēkā. 
Šeit arī grāmatu saraksts, kas ir 
jāizlasa: 
5+ 
1. Uldis Auseklis. Bante un tante : 
jauni dzejoļi bērniem – Rīga: Lau-
ku Avīze, 2014. 
2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais at-
klājums – Rīga: liels un mazs, 
2015.  
3. Pija Lindenbauma. Brigita un 
brāļi aļņi – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2015.  
4. Tjerī Roberešts. Vilks, kurš iz-
vēlās no grāmatas – Rīga: Lauku 
Avīze, 2015. 
5. Rainis. Puķu lodziņš – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2015. 
6. Juris Zvirgzdiņš. Miega pasaka 
– Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.  
9+ 
1. Rūse Lāgerkranca. Mana laimī-
gā dzīve – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2014. 
2. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. 
No Rīgas līdz Rīgai : Tobiass un 
Tama lielajā Eiropas bibliotēku 

ceļojumā  – Rīga: Pētergailis, 
2014. 
3. Luīze Pastore. Pazudušais 
pērtiķis – Rīga: Neputns, 2015. 
4. Sinika Nopola. Tā stunda ir 
situsi, Risto Reperi! – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2014. 
5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas 
gadalaiks : Dzejoļi bērniem – 
Rīga: Lietusdārzs, 2015.  
6. Dina Sabitova. Cirks lādītē – 
Rīga: Lauku Avīze, 2014.  
11+ 
1. Kristīna Olsone. Stikla bērni – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 
2. Arno Jundze. Kristofers un 
Ēnu ordenis  – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2015. 
3. Ieva Melgalve. Bulta, Zvaig-
zne un Laī – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2014. 
4. Jānis Baltvilks. Kaķuzirņi un 
kurmjukārkli – Rīga: liels un 
mazs, 2014.  
5. Ieva Samauska. Govs uz ba-
gāžnieka – Rīga: Pētergailis, 
2014.  
6. Anna Karija. Īstā Rebeka – 
Rīga: Lietusdārzs, 2015. 
15+ 
1. R. Dž. Palasio. Brīnums – Rī-
ga: J.L.V., 2014. 
2. Sabīne Košeļeva. Rīga-
Maskava : 21. gadsimta mīlas-
stāsts – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2015. 
3. Oidira Ava Olafsdotira. Asto-
ņu ziedlapu roze  – Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 2014. 
4. Zilie jūras vērši : latviešu au-
toru fantāzijas un fantastikas 
stāsti – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2015.  
5. Aspazija. Zila debess zelta 
mākoņos – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2015. 
6. Volfgangs Herndorfs. Čiks – 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 
Vecāku žūrija 
1. Māris Bērziņš. Svina garša – 
Rīga: Dienas Grāmata, 2015. 
2. Rīka Pulkinena. Patiesība – 
Rīga: Mansards, 2014. 
3. Inga Gaile. Vai otrā grupa 
mani dzird? : dzejoļi ģimenēm 
ar bērniem – Rīga: liels un mazs, 

2014. 
4. Daina Tabūna. Pirmā reize. – 
Rīga: Mansards, 2014.  

Noteikumi saglabājas iepriek-
šējie: 

Piereģistrējies akcijai un izlasi 
savas vecuma grupas 6 grāmatas, 
drīkst mainīt 2 savas vecumgrupas 
grāmatas ar citām Bērnu / Jaunie-
šu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja 
tās žūrijas ekspertam šķiet intere-
santākas. 

Piekto un sesto grāmatu Ve-
cāku žūrijas lasīšanai un vērtēša-
nai izvēlas no Bērnu un jauniešu 
žūrijas grāmatu klāsta. 

Pēc visu grāmatu izlasīšanas 
tiek aizpildīta viena anketa, kura 
katrai vecuma grupai ir atšķirīga 
Neskaidrību gadījumā jautāt sko-
las vai pagasta bibliotēkā. 

Grāmatu kolekcija iegādāta par 
Kursīšu pagasta pārvaldes līdzek-
ļiem un piedaloties LBB/VKKF 
projektā. 

Aicinām lielus un mazus, bēr-
nus, jauniešus un pieaugušos ie-
saistīties akcijā - lasīt un vērtēt, 
bagātināt iztēli un diskutēt par 
izlasīto! 
 

Mārtiņš Lagzdons 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015 sākas 
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NOVADPĒTNIECĪBA 
Ievērojami kursīšnieki vai ar Kur-

sīšiem saistīti cilvēki jubilāri AU-
GUSTĀ: 
 Ernests Īlens - mācītājs Pampāļos. 

Dzimis 1905.gada 8. (vai 9.) augus-
tā Kursīšos, miris 1941.gada 
4.oktobrī, Vjatlagā, Kirovas apga-
balā. 

 Jēkabs Lāva - Saldus ģimnāzijas 
direktors. Dzimis 1888.gada 
12.augustā Kursīšos, miris 
1965.gada 20.martā Toronto, Kanā-
dā. 

 Indriķis Fricis (Heinrihs) Rūsis - 
skolotājs, žurnālists, advokāts. Dzi-
mis 1880.gada 12.augustā Kursīšos, 
miris 1941.gadā ceļā uz Sibīriju. 

 Jānis Rudzutaks – vēsturiski nozī-
mīgs marksists, boļševiks. Dzimis 
1887.gada 15.augustā Kursīšos, 
miris 1938.gada 29.jūlijā. 

Avots: Saldus pilsētas bibliotē-
kas Novadnieku kalendārs - http://
biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/
novadpetnieciba4/  

http://biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/novadpetnieciba4/
http://biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/novadpetnieciba4/
http://biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/novadpetnieciba4/


Bibliotēku vadītājas un biblio-
tekāres Edīte Vespere (LCZB 
bērnu bibliotēka “Vecliepājas 
Rūķis”), Inga Brūvere (Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka Bērnu litera-
tūras centrs), Lāsma Veigelte 
(Priedaines bibliotēka), Ilze 
Jaunbērziņa (Talsu Bērnu biblio-
tēka), Iveta Skapste (Ventspils 
bibliotēkas Gāliņciema bibliotē-
ka) un Iveta Rātenberga (Saldus 
pilsētas bibliotēkas Bērnu litera-
tūras centrs) dalījās pašu piere-
dzē par interesantiem pasāku-
miem, projektiem un aktivitātēm, 
kas tiek organizētas reģionu bib-
liotēkās, tā dodot kolēģiem ie-
spēju iepazīt savu unikālo piere-
dzi un darbu ar bērniem. 

Savukārt lektore Laila Meluš-
kāne priekšlasījumā “101 ideja 
radošiem pasākumiem” rādīja, 
stāstīja un praktiski demonstrēja 
idejas, spēles, pasākumu tēmas, 
kuras var izmantot darbā ar bēr-
niem. Tika runāts par telpas ie-
kārtojumu, atribūtiem, pasākuma 
formām un uzdevumu veidiem.  

Saieta dalībniekiem bija iespē-
ja arī praktiski darboties radoša-
jās darbnīcās - “Bērni veido glez-
nas” (vad. Dace Kalniņa) – glez-
nu veidošana no dažādiem mate-
riāliem, “Spēles bērniem” (vad. 
Ieva Kalvāne) – dažādas idejas 
un praktiski padomi galda un grī-
das spēļu veidošanai un 
“Muzicējam kopā” (vad. Agrita 
Pileniece) – mūzikas instrumentu 
gatavošana un pielietošana. 

Saieta laikā tika iepazīta arī 
Saldus pilsētas kultūrvēsture un 
radošie cilvēki, jo kultūras pro-
grammas laikā tika apmeklēts 
J.Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejs, kurā tika iepazī-

Izskanējis 2015.gada 22.-
23.jūlijā Saldū pilsētas bibliotēkā 
notikušais Latvijas Bibliotekāru 
biedrības (LBB) Kurzemes noda-
ļas sadarbībā ar Saldus pilsētas 
bibliotēku un Kursīšu bibliotēku-
informācijas centru organizētais 6. 
Kurzemes bibliotekāru vasaras 
saiets ““Kurš cauri skatās sietiņa 
acīm, redz visu pasauli dimantos 
mirdzam” (Rainis) - radošums un 
darbs ar bērniem bibliotēkā”. Saie-
tā pulcējās vairāk nekā 50 Kurze-
mes bibliotēku pārstāvji no 
Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Tal-
su, Dundagas, Brocēnu, Priekules, 
Liepājas un citiem novadiem. 

Divās saieta dienās tika gūta 
pieredze un idejas darbam ar bēr-
niem bibliotēkā no pašu kolēģu 
pieredzes un lektoru prezentāci-
jām, radošas iemaņas un pozitīva 
lādiņa deva darbam.  

LBB prezidente Kristīne Pabēr-
za stāstīja par IFLA Bērnu un 
jauniešu sekcijas aktivitātēm un 
aktualitātēm, par starptautiskām  
programmām un pasākumu for-
mām, kurās var iesaistīties arī 
Kurzemes bibliotēkas (“Sister lib-
raries”, Maker space, “Sportisti uz 
bibliotēku! Lietotāji sportot!” 
u.c.), par starptautiskiem doku-
mentiem un vadlīnijām, kurus iz-
mantot darbā ar bērniem. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras centra vadītāja Silvija 
Tretjakova dalījās idejās un piere-
dzē vērtējot EIFL inovāciju pro-
jektus bērnu un pusaudžu auditori-
jai, iedrošināja pieteikties šim pro-
jektu konkursam un minējā labas 
idejas gan no pasaules, gan Latvi-
jas bibliotēkām (Pelču bibliotēkas 
un Valmieras bibliotēka), kuras ir 
ieguvušas balvas un augsti novēr-
tas. 

ta vēstures ekspozīcija, 
J.Rozentāla dzīve un daiļrade, 

augstvērtīga māksla un muzeja aktu-
ālās izstādes. Gidu Līgas Šaules un 
Vinetas Jurevicas vadībā varēja bau-
dīt un izzināt Saldus dabas, kultūras 
un vēstures jaukumus. Īpašu noska-
ņu un baudījumu sniedza koncerts 
apvienības “Cik dažādi” izpildījumā 
un vakarēšana “Sķūna” pagalmā ar 
dziesmām, konkursiem un sātīgu 
zupu. 

Aptaujājot dalībniekus, tika minē-
tas pozitīvas lietas un ieteikumi turp-
māko saietu uzlabošanai. Kopumā 
bibliotekāri no Kurzemes bija radoši 
iedvesmoti, ideju pilni un pozitīva 
lādiņa uzlādēti turpmākajam dar-
bam. Nākamais Kurzemes bibliote-
kāru saiets notiks Talsu reģionā. 

Saietu finansiāli atbalstīja Saldus 
novada pašvaldības NVO Atbalsta 
fonds, Kursīšu pagasta pārvalde, 
LBB Kurzemes nodaļa. 

Saietu organizēja - Latvijas Bib-
liotekāru biedrības Kurzemes noda-
ļa, Saldus pilsētas bibliotēka, Kursī-
šu bibliotēka-informācijas centrs. 

Īpaši liels paldies jāsaka darba 
grupas pārstāvēm Aija Pelītei un Da-
cei Kalniņai, bez kuru palīdzības un 
aktīvas līdzdarbošanās saiets nevarē-
tu notikt. Paldies par sadarbību un 
atbalstu Saldus pilsētas bibliotēkai 
un kolektīvam, īpaši Daivai Nei-
faltei, Aijai Mežiņai, Laumai Šorņi-
kova, Saldus Bērnu un jaunatnes 
centram, Saldus TIKS centram, Kur-
sīšu pagasta pārvaldei (Viktoram 
Drukovskim un Jānim Griķim), bite-
niekam Dzintaram Circenim (Z/s 
“Baloži” Kursīšu pagasts) un visiem 
iesaistītajiem, kuri atbalstīja un palī-
dzēja, lai 6. Kurzemes bibliotekāru 
saites Saldū būtu izdevies. 

 

Mārtiņš Lagzdons, LBB Kurze-
mes nodaļas vadītājs. 

Noslēdzas sestais Kurzemes bibliotekāru saiets 
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tuvojas beigām. Auzas un mieži 
patlaban plaukst un raža paredza-
ma laba. Rudzi auguši vājāki, jo 
biezais sniegs nav pavasarī laikā 
nokusis un zemākās vietās sēja 
no slapjuma izpuvusi. Tomēr 
caurmērā ņemot raža apmierino-
ša. Toties labi padevušies ziemas 

Kursīši. Labam laikam pastā-
vot, lauku darbi sekmīgi iet uz 
priekšu. Siena un āboliņa novākša-
na patlaban pilnā gaitā. Āboliņa 
raža ļoti laba. Arī siena raža ap-
mierinoša un vietām ievākšana 

kvieši; linus še sēj maz un no viņiem 
agrā pavasarī iesētie padevušies la-
bāki nekā vēlākie. Sarkanie kartupeļi 
pilnos ziedos. Arī, baltie pēc nedēļas 
ziedēs. Ja vēl kādu nedēļu pastāvēs 
silts laiks, tad uz jaunnedeļu beigām 
varēs sākt rudzus pļaut. 

Jaunais Zemgalietis, Nr.164 
(24.07.1924) 

“Kursīšos pirms…” 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Laimīgs, ja kaut vējam 
Teikt var, - mūžs kaut grūt, 
Daudz ko mēs vēl spējam, - 

Atkal līdzsvars gūts. 
/J.Grots/  

 

Augustā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      60 gadus 

    Jons Balsis  Vilnis Tiļļa 

    70 gadus      82 gadus 

    Valda Romane  Ināra Ķilevica 

75 gadus 

Stepons Lisauskis 

LĪDZJŪTĪBA 
Būs saule pusdienā. 

Zars ēnains lēni lieksies, 

Jo vidū vasarā 

Ceļš Aizmūžībā tieksies. 

/Rita Gāle/ 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Tadu Želvi 

(06.05.1923. - 12.07.2015.) 
smilšu kalniņā pavadot! 

LITERATŪRAS IZSTĀDES 
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ! 

AUGUSTA literatūras izstādes iepazīstina ar au-
toru jubilāru daiļradi un konservēšanas noslēpu-
miem. 
PIEAUGUŠAJIEM 
„Mirklis pieteikumam” (rakstniekam, režisoram 
Mārim Druvam — 65 (1950)) 
„Dzīve. Stipra kā nāve” (franču rakstniekam 
Gijam de Mopasānam - 165 (1850-1893)) 
“Vientulība – lūk, sasodīta lieta! Tā var pazu-
dināt cilvēku.” /A.Grīns/ (žurnālistam, rakstnie-
kam Aleksandram Brīnam — 120 (1895-1941)) 
„…man neies secen” (rakstniecei, publicistei 
Marinai Kosteņeckai — 70 (1945)) 
„Citādā pedagoģija” (itāliešu pedagoģei Marijai 
Montesori - 145 (1870-1952)) 
„Es stāstīšu visu…” (rakstniecei Annai Skaidrī-
tei Gailītei - 75 (1940)) 
„Konservēsim ziemai” 
BĒRNIEM 
 “Par dzīvniekiem bērniem” (rakstniecei Dzid-
rai Rinkulei-Zemzarei - 95 (1920-2007)) 
 “Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 
bērniem - I” 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ 
13.07.-31.08.2015. 

Kursīšnieces Airas Vaitkus ko-
lekcijas izstāde 

“Rakstāmlietas” - pildspal-
vu izstāde. 

Izstāde notiek jaunajā pasāku-
mu un izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”. 

Par izstādi – izstādē apskatāmas dažāda lielu-
ma, formas un krāsu pildspalvas. Uzņēmumu, ie-
stāžu un vietu suvenīri. 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ 
01.09.-30.09.2015. 

Kursīšnieku Indras un Jura Lagū-
nu kolekcijas izstāde 

“Gudrības simbols — pū-
ce” - pūču un pūcīšu kolek-

cija. 
Izstāde notiek jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā 

“Kolekciju stāsti”. 

Par izstādi – izstādē apskatāmas dažāda lielu-
ma, materiālu un krāsu pūcītes. 

Ceļojums ar garšu... 
Katru gadu pagasta pārvalde kā pateicību par darbošanos 

kultūras jomā saviem amatierteātra kolektīviem dāvina 
ekskursiju. Šogad amatierteātra kolektīvs „Kodols” ceļoja pa 
Kurzemi. Savu ceļojumu nosaucām „Ceļojums ar garšu...”. 
Mēs apmeklējām Skrundas Piena muižu, kur baudījām piena 
kokteili, nobaudījām pašu sakultu sviestu. Tālāk ceļš veda uz 
Garīkām, kur iepazināmies ar šitaki sēņu audzēšanu, 
mielojāmies ar ļoti gardu sēņu zupu. Trešais pieturas punkts 
bija Aizputē- Eko vīnu darītavā, kur degustējām vīnus, 
smēlāmies idejas uzņēmējdarbībai, apbrīnojām jauna cilvēka 
vēlmi darboties un prasmi pasniegt savu darbu. Noslēgumā 
viesojāmies viesu namā, kur atpūtāmies, plānojām jaunās 
sezonas pirmo pasākumu- „Saldus novada saule pār 
Kursīšiem”, kurš notiks jau septembra beigās.  

Amatierteātra „Kodols” vārdā saku sirsnīgu paldies par 
ekskursiju Kursīšu pagasta pārvaldei, kultūras darba 
organizatorei Laimai Tiļlai un šoferim Jānim Griķim. 

Sanita Vītola, Kursīšu amatier teātra „ Kodols” 
vadītāja. 

“Kursīšos pirms…” Kursīši. Pēdējā laikā pie mums notiek bēdīgas lietas. Ir nodibinājusies kāda banda, kura 
novakaros apdraud godīgus pilsoņus. Tā 12. oktobrī no Reņģes stacijas mājās braucot uzbrukuši vairāki 
nelieši vietējam”Dzirnkaļu saimniekam Fr. Krauzem un bīstami ievainojuši. Novērotājs. Jaunais Zemgalietis, 
Nr.231 (14.10.1925) 

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

