
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

21.novembrī Zaņā notika sporta 
spēļu “Dienvidi” sacensības bas-
ketbolā sievietēm. Kursīšu sievie-
šu komanda sešu komandu kon-
kurencē ierindojās 6.vietā.  Pārē-
jās vietas sekojošas - 1.vietā Eze-
re, 2. - Nīgrande, 3. - Vadakste, 4. 
- Ruba, 5. - Zaņa. Kursīšu ko-
mandā spēlēja Zinaida Circene, 
Marta Siksna, Daiga Buka, Mari-
ta Susekle, Madara Gustiņa, Evita 
Madžule, Baiba Korme, Agnija 
Blinde, Anete Siliņa. 

28.novembrī Zaņā notika sporta 
spēļu “Dienvidi” sacensības 
basketbolā vīriešiem. Kursīšu 

komanda sešu komandu konkurencē ie-
rindojās 5.vietā. Pārējās vietas sekojošas 
- 1.vietā Vadakste, 2. - Zaņa, 3. - Ezere, 
4. - Nīgrande, 6. - Ruba. Kursīšu ko-
mandā spēlēja Kaspars Circenis, Mār-
tiņš Circenis, Ivo Circenis, Vladimirs 
Trunčenkovs, Toms Kormis, Mārtiņš 
Laubergs, Atis Jēkabsons, Ulvis Ku-
pačs, Inguss Blinds. Paldies visiem 
sportistiem, kas piedalījās! 
 

Sporta darba organizators Kaspars Cir-
cenis. 

Sporta notikumi novembrī 

Apsveikums! 
Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņa plī-
vo,  
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,  
Un siltums, ko izstaro sirds,  
Tas nezūd. Tas palīdz.  
Un mirdz. 

(V.Egle) 
 

Gaišus un priecīgus Ziemas-
svētkus! Darbiem bagātu ik-
dienu, labu veselību, veiksmi 

un sirdsmieru katrā mājā 
Jaunajā gadā! 

 

Kursīšu Dienas centra ap-
meklētāji un darbinieki. 
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APSVEIKUMS 
Šajā mirklī - brīdi stāt!  

Pavērties zvaigznēs un pado-
māt.  

Šai baltajā klusumā iespējams 
viss,  

Kas vēl nav bijis un noticis! 
 

Lai gaišas domas un sirds-
miers Ziemassvētkos, cerību 

un sapņu piepildījums  
Jaunajā gadā! 

 Būsim izpalīdzīgi, sadarbo-
ties griboši un aktīvi! 

 

Kursīšu pagasta pārvalde. 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

24.oktobrī bija mazpulku Kur-
zemes un Zemgales forums Lutri-
ņos, kur mazpulcēni aizstāvēja 
savus vasaras projektus. Visu va-
saru mūsu  mazpulcēni audzēja 
sarkanos sīpolus, kurus rudenī 
iepirka z/s”Ezerkauliņi”, un pēc 
tam tos  tirgo veikalos 
„MAXIMA”. Mūsu mazpulku 
forumā pārstāvēja Arta Romane, 
Marta Romane, Alīna Slūtiņa un 
Andris Meļķerts. Forums sākās 
Saldū, kur BJC „Šķūnis”pagalmā 
mazpulcēni tirgojās, tikmēr maz-
pulku vadītāji iepazina  Saldu un 
Kapelleru namā bija tikšanās ar 
liliju audzētāju Antru Balodi, pēc 
tam visi devāmies tālāk uz Druvu, 
kur bija mākslinieciska pusdienu 
pauze J.Rozentāla dzimtajā cie-
mā. Pēc gardajām pusdienām 
mazpulcēnus sadalīja pa grupām, 
un katrai grupai bija jāzīmē 
J.Rozentāla gleznas fragments. 
Tālāk mūsu ceļš bija uz Lutri-
ņiem, kur pamatskolā mazpulcēni 
prezentēja savus projektus, maz-
pulcēni, aizstāvot projektus, tika  
sadalīti pa vecumu pakāpēm, ka-
mēr vieni prezentēja projektus, 
tikmēr citi piedalījās jaukto ko-

mandu sacensībās „Rudens parāde Lutri-
ņos”. Noslēgums bija Lutriņu klubā, kur 
tika apsveikti visi mazpulcēni, katrs sa-
ņēma Latvijas mazpulku kladi un sertifi-
kātu par projekta izstrādi un īstenošanu. 
Katrā grupā tika apbalvoti labākie. An-
dris Meļķerts saņēma diplomu un ieguva 
1.vietu par pārliecinošu projekta 
„Sarkanie sīpoli” prezentāciju un teica-
mu dalību Latvijas Mazpulku projektu 
forumā. Paldies vecākiem par atbalstu 
saviem mazpulcēniem! 

Novembrī mazpulcēni cītīgi mājās 
gatavoja Adventes vainagus- gan lielā-
kus, gan mazākus un citus Ziemassvētku 
dekorus, kurus 28. novembrī Saldū TC 
„Akvārijs” tirgoja Adventes tirdziņā. 
Mūsu mazpulku pārstāvēja Arta Roma-
ne, Andris Meļķerts, Alise Circene un 
Sabīne Circene. Citam ar tirgošanu vei-
cās labāk, citam ne tik labi, bet apmieri-
nāti bija visi. Paldies vecākiem par atbal-
stu un palīdzēšanu, saviem bērniem sa-
gādājot nepieciešamos materiālus ideju 
realizēšanai. 

 

Dace Meļķerte, Kursīšu mazpulka 
vadītāja. 

Kursīšu Mazpulka notikumi 



Skolā viesojās novada skolu 
bibliotekāri 

5.novembrī ciemos pie skolas 
bibliotekāres uz pieredzes apmai-
ņas semināra nodarbību ieradās 
pārējo novada skolu bibliotekāri. 
Ciemiņi iepazinās ar skolas ap-
kārtni un ar iepriekšējā mācību 
gada projektu nedēļā veidotajiem 
dabas objektiem. Sagaidot ciemi-
ņus, skolas direktore pastāstīja par 
mūsu skolas vērtībām, par projek-
tiem, kādus realizējusi skola un 
iepazīstināja ar skolas telpām. Mu-
zejā ciemiņus sagaidīja skolotāja 
Dace Rožkalne, kura sniedza in-
formāciju par skolas vēsturi, iepa-
zīstināja ar muzeja ekspozīciju un 
ciemiņiem bija noorganizējusi mi-
ni konkursiņu. Tālāk viesi tika pa-
vadīti uz skolas bibliotēku, kur 
bibliotekāre Sandra iepazīstināja 
ar skolas bibliotēkas darba organi-
zāciju, bibliotēkas veidotajiem pa-
sākumiem un bija sagatavojusi 
ciemiņiem arī kādu radošu nodarbi 
– par piemiņu no viesošanās skolā 
katrs līdzi aizveda paša gatavotu 
zelta zivtiņu turpmāko vēlmju pie-
pildīšanai. Diena aizritēja jaukā, 
sirsnīgā noskaņā! 

Ziemeļvalstu literatūras nedē-
ļa skolas bibliotēkā  

Kad pienācis gada tumšākais 
mēnesis - novembris, tad skolas 
bibliotēkā virmo zāļu tējas aro-
māts, iemirdzas svecīšu liesmas, 
un skolas skolēni tiek aicināti uz 
pasākumu, kurš sola daudz intere-

santu brīžu, lasot Ziemeļ-
valstu autoru darbus, ru-

nājot par Ziemeļvalstu stāstīša-
nas tradīcijām un literatūru. Kat-
ru gadu šis pasākums tiek orga-
nizēts divām klasēm, un šogad 
uz bibliotēku tika aicinātas 
3.klase un 5.klase. Šī gada Zie-
meļvalstu literatūras nedēļas tē-
ma bija „Draudzība Ziemeļos”, 
tādēļ bērni ne tikai minēja, kuras 
varētu būt Ziemeļvalstis, meklē-
ja tās kartē, atcerējās Ziemeļval-
stu autorus, viņu darbus, bet dis-
kutēja arī par tēmām- kas ir 
draudzība?, kādām īpašībām bū-
tu jāpiemīt labam draugam?, vai 
es pats protu būt labs draugs?, 
veidoja stilizētu draudzības gai-
sa balonu un kopīgi lasīja frag-
mentu no norvēģu rakstnieces 
Marijas Parras stāsta „Vafeļu 
sirds” 

 

Sandra Kilevica, skolas bib-
liotekāre. 

Novembris skolā pavadīts 
valsts svētku noskaņās. Šogad 
svētku koncerta moto- „Latvija 
novadu acīm”. Koncertu gatavo-
jām, sadarbojoties pirmsskolas, 
pagasta pašdarbības un skolas 
kolektīviem. Visa mēneša garu-
mā, čaklu roku veidoti, tapa da-
žādi rokdarbi izstādei, dekorāci-
jas zāles un telpu noformēšanai. 
Bērniem skaistos darbiņus izvei-
dot palīdzēja skolotāji: 
A.Slūtiņa, G.Barons, M.Griblo, 
T.Spēlmane. 

Svētku dienā skolā diena sā-
kas neparastāk - pēcpusdienā. 

Arī stundas bija īpašas – katrs mācī-
bu priekšmets tika apgūts Latvijas 
kontekstā. Pēc stundām ar lielu prie-
ku sagaidījām viesus un bijām gata-
vi koncertam. Koncerta dalībnieki 
skatītājiem sniedza sirsnīgu, izjustu, 
saskanīgu un skanīgu koncertu! Pal-
dies kolektīvu vadītājiem: S.Vītolai, 
E.Lucei, G.Rumbai! Paldies par ap-
sveikumiem svētkos pagasta pārval-
des vadītājam V.Drukovskim, sko-
las direktorei I. Lagūnai, pagasta 
kultūras darba vadītājai L.Tiļļai! Lai 
gaismas ceļš, kuru pie skolas izvei-
doja 8.un 9.klases skolēni kopā ar 
skolotāju D.Rožkalni, rosina mūs 
iedegt gaismu sevī un citos cilvē-
kos! 

Lai veicinātu veselīga uztura pa-
radumus, radītu jaunas putras ēšanas 
tradīcijas un popularizētu putru kā 
mūsdienīgu ēdienu, skolas medmāsa 
V.Štāla uzaicināja skolēnus un klašu 
audzinātājus piedalīties Putras nedē-
ļā. Putras programmas ietvaros sko-
lēni audzinātāja vadībā apguva teo-
rētiskās zināšanas, paši meklēja un 
noformēja informāciju vizuālos ma-
teriālos, praktiski gatavoja un de-
gustēja dažādas putras ar tradicionā-
lām un ne tik pierastām piedevām. 
Putras nedēļas noslēgumā visi dalīb-
nieki balvā saņēma ātri pagatavoja-
mās auzu pārslas ar šokolādes garšu. 

20.novembrī Saldū Izglītības pār-
valdes organizētajā pasākumā  
“Gada skolotājs 2015” suminājām 
skolotāju Inu Bergmani. No sirds 
vēlreiz apsveicam!  

Andra Rorbaha, direktores 
vietniece ārpusstundu darbā. 

Gaigala (SPB). Bibliotekāri ti-
kās, lai būtu svētku reizē kopā ar 
Talsu kolēģiem un dalītos savā 
darba pieredzē, un gūtu ieskatu 
jaunākajās tendencēs bibliotekā-
rajā darbā. 

Konferences tēma „Lasīt no-
zīmē izzināt pasauli” aktuāli sa-
saucas ar galveno bibliotekāra 
darba funkciju - būt zinošam 
starpniekam starp grāmatu un 
lasītāju. Par lasīšanas teorētiska-
jiem konceptiem runāja 
Dr.philol Vineta Gerkena, par 
grāmatu un lasīšanu 
21.gadsimtā, par lasīšanu un ko-

2.novembrī Kursīšu bibliotēkas
-informācijas centra vadītājs Mār-
tiņš Lagzdons piedalījās Kurzemes 
reģiona bibliotekāru konferencē, 
ko savā 95.gadu pastāvēšanas ju-
bilejā organizēja Talsu Galvenā 
bibliotēka. Tajā piedalījās vairāk 
kā 100 Kurzemes reģiona bibliote-
kāru. No Saldus novada konferen-
cē piedalījās Mārtiņš Lagzdons 
(Kursīši), Ligita Treinovska 
(Novadnieki), Velga Krūmkalna 
(Zvārde), Agrita Pilibaite (Ezere), 
Anita Grīsle, Ilma Ābolte, Andra 

munikācija tās kontekstā runāja aso-
ciēta profesore Ilva Skulte. Ar izstā-
di “Pieķerts lasot” iepazīstināja un 
tās tapšanu pastāstīja LNB speciālis-
te Anda Saldovere, Talsu Galvenās 
bibliotēkas lasītāju viedokli par lasī-
šanu un bibliotēkām, ieskatu aptau-
jas rezultātos prezentēja Zita Make-
vica 

5.novembra rīta pusē bibliotēkā 
viesojās Saldus novada skolu biblio-
tekāri, lai iepazītos ar bibliotēkas 
telpām, sniegtajiem pakalpojumiem, 
organizētajām aktivitātēm un īsteno-
tajiem projektiem. Dienas pirmajā 
pusē kolēģi iepazina Kursīšu pamat-

Skolas notikumi novembrī 

Novembris bibliotēkā 
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skolu un skolas bibliotēkas darbu. 
Dienas otrajā pusē Kursīšu biblio-
tēkā tās vadītājs parādīja bibliotē-
ku, prezentācijā pastāstīja par bib-
liotēkas darbību. Pie kafijas  tases 
izvērtās diskusija par aktuāliem 
bibliotēku darba jautājumiem. Se-
mināra laikā notika arī SIA 
“Pauliņa” produkcijas prezentāci-
ja. 

Tajā pat vakarā bibliotēkā Dace 
Meļķerte aicināja visus rokdarbu 
mīļotājus uz Kursīšu rokdarbu pul-
ciņa pirmo nodarbību. Tā laikā 
interesenti varēja izveidot savu 
rakstu zīmi, izmantojot savu vārdu 
un dzimšanas datus. Visi mācījās 
pērļu aušanu, un katram tapa ro-
kassprādze vai grāmatzīme. 

23.novembrī bibliotēkā uz krus-
tvārdu mīklu minēšanu pulcējās 9 
mīklu minēšanas entuziasti, lai 45 
minūšu laikā atrisinātu 4 dažādas 
krustvārdu mīklas (klasisko, riņ-
kvārdu un rozetes mīklu). Izrādī-
jās, ka šajā reizē mīklas sameklē-
jušās grūtas un nemaz tik viegli 
nebija tās atrisināt. 

24.novembra rīta pusē bibliotē-
kas vadītājs Mārtiņš Lagzdons un 
kultūras darba organizatore Laima 
Tiļļa piedalījās konferencē 
“Kultūras nozares attīstība Saldus 
novadā”. Konferences pirmajā da-
ļā notika biedrības “KIT” projektu 
konkursa “Riteņa izgudrošana” 
realizēto projektu prezentācijas 
pasākums “Patentu birojs”, kurā 
divus realizētos projektus prezen-
tēja Kursīšu pagasta attīstības 
biedrības “KABata” biedri. Tika 

statīts par projektu “Saldus nova-
da saule pār Kursīšiem” (vad. 
L.Tiļļa) un “Pagastu dienas 
2015” (vad. M.Lagzdons) aktivi-
tātēm, ieguvumiem un secināju-
miem. Konferences otrajā daļā 
varēja uzzināt par autortiesību 
jautājumiem, darbu publisku iz-
mantošanu un ierobežojumiem 
AKKA-LAA speciālistu Ināras 
Dombrovskas un Intas Blomes 
prezentācijās. Divi Liepājas Kul-
tūras pārvaldes speciālisti 
(Ainars Ronis un Atis Egliņš-
Eglītis) stāstīja par veiksmīgu 
kultūras pasākumu organizēšanu, 
kultūras ietekmi un radošuma 
nozīmi vietas attīstībā. Konferen-
ces noslēgumā notika diskusija 
par kultūras attīstību Saldus no-
vadā ar domes vadības un speciā-
listu piedalīšanos. 

Šajā dienā vakarā bibliotēkā 
pulcējās Lasītāju kluba dalībnie-
ki, lai Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas noskaņās krēslas stundā  
sveču gaismā runātu par draudzī-
bu ziemeļos un kopīgi lasītu 
“Īslandiešu sāgas”. Pasākuma 
laikā skolas bibliotekāre Sandra 
Kilevica pastāstīja par Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļas norisi, 
ideju un ziemeļvalstīm, kā šī ne-
dēļa tiek atzīmēta skolā. Literatū-
ras skolotāja Sanita Vītola deva 
teorētisku ieskatu un pastāstīja 
par sāgām, kas tām raksturīgs, 
kur radušās. Kopīgi lasot “Egila 
sāgu”, runājām par draudzību, kā 
tā izpaužas darbā, kā lasīt un sa-
prast sāgas, cik jābūt zinošam 

kultūrvēstures notikumos, lai sapras-
tu sāgas, jo bieži vien tajās ir daļa 
patiesības un vēstures. 

Pasākuma otrajā daļā lasītāju klu-
ba dalībnieki dalījās atziņās par bib-
liotēkas jauno pakalpojumu “Randiņš 
ar nezināmo”, kā patikušas izlozētās 
grāmatas, kā vērtē pakalpojumu. Uz-
klausot viedokļus, nākas secināt, ka 
pakalpojums ir izdevies un turpi-
nāms, jo visi kā viens atzina, ka grā-
matas paši nebūtu paņēmuši, kāds 
izlasīja visas, kāds tikai divas, kāds 
pāršķirstīja un izlasīja interesējošo. 

26.novembrī bibliotēkā pulcējās 
Rokdarbnieču pulciņa dalībnieces, lai 
skolotājas Aijas Slūtiņas virsvadībā 
apgūtu mauču adīšanas tehniku, iz-
mantojot dziju un rotājumam pērles. 
Aija Slūtiņa pastāstīja par mauču adī-
šanu, dalījās pieredzē un seminārā 
gūtajās atziņās, piedāvāja dažādu 
rakstu skices. Iesāktais darbs tiks tur-
pināts nākamajās nodarbībās. 

28.novembrī bibliotēkā pasākumā 
“Sniegs apsedz vaļēju brūci” viesojās 
dzejniece, rakstniece, “Latvijas Avī-
zes” redaktore Eva Mārtuža. Pasāku-
ma laikā kopā ar viešņu izstaigājām 
literāro ceļu un pakavējāmies atmi-
ņās, interesantos atgadījumos no kat-
ras grāmatas tapšanas. Autores izpil-
dījumā skanēja dzeja un darbu frag-
menti. Runājām par dzīvi un tās mā-
cībām, par latvietību un latviskumu. 
Pasākums notika projekta “Portrets 
tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF fi-
nansiālu atbalstu. 

Kursīšu bibliotēkas-informācijas 
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons  

S.Vītolai un aktie-
riem!) Paldies pasāku-
ma vadītājam Mārti-

ņam Lagzdonam! Paldies Kursīšu 
pagasta pārvaldei par atbalstu! Pal-
dies ansambļa dalībniecēm un vadī-
tājai Elvīrai Lucei par ieguldīto ra-
došo darbu ansambļa attīstībā! Pēc 
pasākuma notika balle lielisko mu-
zikantu “Brekšupekši” vadībā.  

17.novembrī Kursīšu pamatsko-
las zālē notika Kursīšu pagasta un 
Kursīšu pamatskolas kolektīvu kop-
koncerts. Koncerta laikā skatījām 
Latviju caur novadu acīm. Nova-
diem bija savas īpašās vēstneses 
(“KODOLA” aktrises), kas zināja 

7. novembrī Kursīšu Jaunajā zālē 
Kursīšu vokālais ansamblis “Allegro” 
ar svētku koncertu svinēja savu 5. 
dzimšanas dienu. Ansamblis izdzie-
dāja īpaši sagatavotu koncert-
programmu, kura ietvēra tautasdzies-
mu, skates dziesmu un himnisko 
dziesmu ciklus. Ar dziesmotiem svei-
cieniem ansambli bija ieradušies 
sveikt Zaņas pagasta ansamblis “Tik 
un tā” un Rubas pagasta ansamblis 
“Vēlreiz”. Īpašu sveicienu svētkos 
ansambļa dalībniecēm bija sagatavo-
jis Kursīšu pagasta amatierteātris 
“KODOLS”. (Paldies režisorei 

mūs iepazīstināt ar konkrētā novada no-
zīmīgajām vietām, lietām, cilvēkiem, 
kultūru. Pie mums ciemojās O.Vācieša, 
Sprīdīša un Boņuka tēli. Paldies visiem 
kolektīviem un to dalībniekiem, kas pie-
dalījās! Paldies kolektīvu vadītājām - 
Sanitai Vītolai, Elvīrai Lucei, Gitai 
Rumbai! Paldies Andrai Rorbahai, 
Žanim Bergmanim un skolas direktorei 
Irēnai Lagūnai, pasākuma vadītājam 
Mārtiņam Lagzdonam!  Pasākuma laikā 
īpaši tika sumināta skolotāja Sanita Vīto-
la, kura skolā nostrādājusi 20 gadus. Pal-
dies visiem, kas atnāca.  

Jau trešo gadu 18. novembrī Kursīšos 
notiek akcija “Gaismas ceļš”. Par spīti 
lietum un vējam mums izdevās izgais-

Kultūras notikumi novembrī 
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SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, 

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 

Pāri kā varavīksni! . 
 

Decembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      55 gadus 

    Edīte Kuskova  Juris Circenis 

    Jurijs Spurgjašs 

    65 gadus      81 gadu 

    Sniedzīte Bicāne  Ilga Ludiņa 

    85 gadus      88 gadus 

    Broņislava Kuģevica Dzidra Kārkliņa 

90 gadus 

Zenta Ķemte 

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

EDELI JĀNI  
(07.11.1931.-08.11.2015.), 

TIĻĻU IMANTU 
(08.05.1929.-25.11.2015.), 

ZINKEVIČU FELIKSU  
(20.04.1944.-22.11.2015.) 

smilšu kalniņā pavadot! 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI KUR-
SĪŠOS — SKOLĀ, PAGASTĀ, DIE-

NAS CENTRĀ 

 18.decembrī plkst.10.00  
Dienas centra Ziemassvētku pasā-
kums senioriem – bērnudārza zālē 

 

18.decembrī plkst. 18.00  
Ziemassvētku pasākums skolā, kla-

šu eglītes 
 

21.decembrī plkst.13.00 
Viktora Lapčenoka koncerts un 
pensionāru Ziemassvētku pasā-

kums.  
Koncerts visiem kursīšniekiem un 
turpinājumā senioru Ziemassvētku 

pasākums Kursīšu pagasta pārvaldes 
zālē (2.stāvā) 
 

28.decembrī plkst.15.00 
Dienas centra rīkota Ziemassvētku 

ballīte bērniem - bērnudārza zālē 
Līdzi jāņem cienasts-groziņš un spēle 

vai atrakcija. Jāierodas maskās! 
 

ar šo izrādi ir vieso-
jies. Paldies mūsu 
“KODOLA” aktieriem 
un režisorei Sanitai 
Vītolai par lielo atdevi un ieguldī-
jumu. Plānojam viesizrādēs doties 
arī turpmāk uz citiem pagastiem.  

Kopumā novembris pulciņiem 
ir bijis ļoti piepildīts un noslogots 
laiks. Taču kopā esam paveikuši 
daudz un vēl paveiksim iecerēto, 
kas plānots uz priekšdienām. Mū-
su kolektīvi ir mūsu Kursīšu kul-
tūras dzīves bagātība, tāpēc pal-
dies vēlos teikt visiem kolektīvu 
dalībniekiem (gan lieliem, gan 
maziem) un pulciņu vadītājām - 
Gitai Rumbai, Elvīrai Lucei, 
Sanitai Vītolai par aktīvu ie-
saistīšanos.  

Kursīšu pagasta kultūras 
darba organizatore Laima Tiļ-

ļa. 
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un tica-

mību atbild raksta autors! 

APSVEIKUMS 
No tāles šurp pa mēmiem ledus 

kalniem, 
Pa sniega laukiem klusi nāca Zie-

massvētku nakts, 
Un pāri Tai ar zvaigžņu miljoniem 

Kā ziedošs koks bij debess mirdzošā. 
 

Ģimeniskus, siltus Ziemassvētkus un ma-
ziem brīnumiem pilnu Jauno gadu! 

 

Kursīšu bibliotēka 

mot Kursīšu pagasta Rudzutaka ielu. 
Liels paldies Latvijas un Kursīšu pat-
riotiem, kas piedalījās akcijas 
“Gaismas ceļš” tapšanas procesā. 
Mēs kopīgi sagādājam jauku dāvanu 
Latvijai 97.dzimšanas dienā. 

21.novembra novakarē Kursīšu 
pagasta kapsētu kapu kopiņas bija 
svecīšu gaismiņu apspīdētas. Svecīšu 
vakara radošais sastāvs viesojās 5 
Kursīšu pagasta kapsētās. Kopā 
mums izdevās iedegt gaismiņu saulai-
najā, taču saltajā dienā. Liels paldies 
Viesturam Jānim Upeniekam un Mār-
tiņam Lagzdonam par priekšnesu-
miem.  

27.novembrī “KODOLS” ar vie-
sizrādi “Raganas priede” (pēc A. Grī-
nieces lugas motīviem) uzstājās Ru-
bas tautas namā, kur mūs viesmīlīgi 
sagaidīja un uzņēma Rubas kultūras 
darba organizatore Oksana Ceļapīte-
re. Viesizrāde Rubā bija visskatītākā  
no visām vietām, kurās “KODOLS” 

APSVEIKUMS 
Caur debess gaismas pieskārien 

To brīnumu, lai atrod gars, 
No kura ne vien Ziemassvētkiem, 

Bet gadam dārgakmeņu svars! 
 

Gaišus, saticīgus un klusus Ziemas-
svētkus! 

Laimes mirkļiem bagātu Jauno 
2016. gadu! 

Lai visas apņemša-
nās un izteiktās 

vēlēšanās izdodas 
piepildīt! 

 

Kultūras darba or-
ganizatore 
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