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10.janvāra vakarā pulcējāmies 

Jaunajā zālē, lai kopīgu deju ritmos 

ieskandinātu Kazas gadu. Par mu-

zikālo noformējumu rūpējās grupa 

“Blice” no Saldus. Vakara gaitā 

veiksmīgākie tika pie nelielām lo-

terijas balviņām, kā arī varēja foto-

grafēties foto stūrītī. Paldies vis-

iem, kas ieradās!  

22.janvārī notika kino vakars. 

Plkst. 17:00 uz animācijas filmiņas 

“7.rūķītis” noskatīšanos pulcējās 

mazie kursīšnieki. Uzreiz pēc ani-

mācijas filmas tika demonstrēta 

jaunā latviešu filma “Modris”, kura 

ieguvusi “Lielais Kristaps” apbal-

vojumu nominācijās “Labākā debi-

jas filma” un “Labākā aktrise otrā 

plāna lomā”. Paldies visiem, kas 

atnāca uz kino vakaru!  

22.janvārī tika iesniegts Kursīšu 

attīstības biedrības “KABata” iz-

strādāts projekts VKKF mērķpro-

grammā “Profesionālās mākslas 

pieejamība reģionos”. Konkursa 

rezultāti tiks paziņoti februāra mē-

neša izskaņā. 

Katru sestdienu plkst. 15:30 

pārvaldes ēkas otrā stāva zālītē no-

tiek zumbas un vingrošanas nodar-

bības mūzikas pavadījumā. Nodar-

bību vada Tatjana Markaviča. Tā ir 

lieliska iespēja izrauties no ikdie-

nas rutīnas un atbrīvoties no darbā 

uzkrātā saspringuma ķermenī. Tu-

vojas pavasaris, kad vēlamies iz-

skatīties un justies īpaši labi, tāpēc 

laipni aicināti pievienoties zumbo-

tāju pulciņam. Vecuma un dzimu-

ma ierobežojumu nav. Veselā mie-

sā - vesels gars! Sīkāka informācija 

pie kultūras darba organizatores. 

Pēc nelielas atpūtas ir atsākušies 

arī bērnu ansambļa “Notiņas” mē-

ģinājumi. Šis gads ir iecerēts dar-

bīgs mazajiem kursīšniekiem. 

Amatierteātris “Kodols” šobrīd 

cītīgi gatavojas lugas “Raganas 

priede” pirmizrādei, kas būs skatā-

ma martā. Arī ansamblis “Allegro” 

apņēmīgi gatavojas skatei, kas no-

risināsies 14.martā.  Šis laiks mūsu 

kolektīviem ir darbīgs un aizņemts. 

Paldies mūsu pašdarbniekiem un 

pulciņu vadītājām par veltīto laiku 

un cītīgo gatavošanos! 

Laima Tiļļa. 

Janvāris kultūrā 

Darbīgs skolēniem un skolotā-

jiem sācies otrais mācību semes-

tris. Uzklausot skolēnu ierosināju-

mus, esam saplānojuši ārpusstundu 

darbu. Janvārī jau krietni daudz 

pastrādāts. Arī otrajā semestrī tur-

pinās skolēnu piedalīšanās mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Šogad pir-

mo reizi notika skolas latviešu va-

lodas olimpiāde 1.-4.klasēm, kurā 

piedalījās visi skolēni. Olimpiādi 

sagatavoja sākumskolas skolotājas: 

A.Slūtiņa, A.Rorbaha, T.Spēlmane, 

M.Griblo un pamatskolas latviešu 

valodas skolotāja S.Vītola. Katram 

skolēnam pēc paveiktā darba tika 

jaukas pārsteiguma balviņas. 

1.vietā- S.Štraupa (1.kl.), 

Dž.Kurakina (2.kl.), T.Madžule 

(3.kl.), L.Kinča (4.kl.), šīs skolnie-

ces piedalīsies novada latviešu va-

lodas olimpiādē. 

Ir prieks par ikvienu mūsu sko-

las skolēnu, kurš piedalās 

Saldus novada un starpno-

vadu mācību priekšmetu olimpi-

ādēs. Protams, iepriekš notiek in-

tensīvs skolēna un skolotāja kop-

darbs, lai pienācīgi olimpiādei sa-

gatavotos. Janvārī divās olimpi-

ādēs- vēstures un latviešu valodas- 

paspēja piedalīties 9.klases skol-

nieks Sandis Ābolkalns. Tikai 1 

punkts pietrūka, lai iegūtu atzinību 

vēstures olimpiādē. Savukārt Emīls 

Romanis, 8.klases skolnieks, pie-

dalījās un labi startēja programmē-

šanas olimpiādē, jo Emīls brīvdie-

nās mācās Druvas vidusskolas rī-

kotajā Talantu skolā- programmē-

tājos. Emīls piedalījās arī angļu 

valodas olimpiādē. Turēsim īkšķus 

par tiem, kuri olimpiādēs piedalī-

sies februāra mēnesī! 

Projekta "Mammadaba " ietva-

ros mūsu skolas skolēni janvārī 

sāka barot putnus. Pirmie putnus 

pie barotavas sasauca 1.klases sko-

lēni. Spārnotajiem draugiem tika 

sagādātas auzu pārslas, graudi, 

maize un putraimi. Katru rītu, iz-

slaucījuši barotavu, mazie pirm-

klasnieki piepildīja to ar svaigu 

barību. Ar lielu interesi starpbrīžos 

vēroja un centās atpazīt tos putnus, 

kuri tur mielojās. Tālāk stafeti no-

deva 2.-3.klases skolēniem un viņu 

audzinātājai. Mūsu skolā turpinās 

arī makulatūras un citu šķiroto at-

kritumu vākšana (PET pudeles, 

stikls, izlietotās baterijas, plastma-

sa). Šķirotos atkritumus uz skolu 

nesam ceturtdienās un piektdienās. 

Tos piefiksē zēnu mājturības sko-

lotājs G.Barons. Janvārī šim aici-

nājumam atsaucās 8.klases skolēns 

A.Meļķerts un 5.klases skolniece 

A.Slūtiņa. Atkritumus un makula-

tūru var vest līdz mācību gada bei-

gām. Aicinām arī citus skolēnus un 

viņu vecākus piedalīties atkritumu 

Skolas aktivitātes janvārī 



šķirošanā un vākšanā! 

13. janvārī daži mūsu skolas 

skolēni uzsāka spēlēt spēli 

„Mežotājs”, mācoties būt par veik-

smīgiem meža apsaimniekotājiem 

nākotnē. 

20. janvārī skolā aicinājām pie-

dalīties jaunā Mammasdabas akti-

vitātē, atbalstot Latvijas Putnu 

fondu, izgatavot putnu būrus. 
 

Informāciju sagatavoja 

I.Lagūna, S.Vītola, T.Spēlmane, 

A.Slūtiņa, D.Rožkalne, apkopoja 

A.Rorbaha.  

nevēlas uzņemties atbildību un 

veikt sabiedriskus pienākumus 

skolā.  Nelabprāt piedalās skolēnu 

līdzpārvaldē. Skolēni, tā vietā,  lai 

aktīvi darbotos, veidotu skolā da-

žādus pasākumus, labprāt izvēlas 

interneta spēles, kuras neveicina 

sadarbību. Tāpēc skolā ir jāveici-

na skolēnu vēlme uzņemties atbil-

dību, iniciatīvu veidot pasāku-

mus. Viens no veidiem, kā Kursī-

šu pamatskolā, kurā mācās 72 

skolēni no 1.-9.klasei, strādā 13 

skolotāji, veicināt skolēnu līdzda-

lību un līdzatbildību skolas dzīves 

pilnveidošanā, padarot to intere-

santu un mūsdienīgu, ir izveidot 

skolas radio tīklu un organizēt 

radio darba grupu, kas vadītu ra-

dio darbu. Aptaujājot skolēnus un 

skolotājus, gandrīz visi respon-

denti uzskata, ka radio izveide 

skolā aktivizēs skolēnu iesaistīša-

nos pozitīvas vides radīšanā, lie-

lākā daļa uzskata, ka uzlabos sa-

darbības prasmes, padarīs mūs-

dienīgāku skolas dzīvi, uzlabos 

sadarbību starp skolēniem un sko-

lotājiem.  

Līdz ar to no februāra līdz ap-

rīlim notiks vairākas projekta ak-

tivitātes, kā rezultātā aprīlī, pro-

jektu nedēļas laikā, notiks radio 

atklāšanas pasākums. Projekta 

realizēšanā tiks izveidota skolēnu 

radio un līdzpārvaldes interesentu 

grupa, kuri piedalīsies radio telpas 

remontēšanā, tā praksē pielietojot 

un nostiprinot mājturības prog-

rammā apgūtās zināšanas un pras-

mes, kuri tiksies ar Saldus radio 

darbiniekiem, lai izzinātu Saldus 

radio darbu, žurnālistu darba paņē-

mienus. Grupa projektu nedēļas 

laikā izveidos radio programmas 

saturu, izzinot pārējo skolēnu un 

skolotāju ieteikumus, un uzaicinās 

skolotājus kā konsultantus viņu 

pārzināmās jomās. 

Realizējot projektu, skolā tiks  

sakārtota viena jauna telpa, skolē-

niem tiks radīta iespēja radoši iz-

pausties, mācīties plānot laiku, 

uzņemties atbildību par pateiktu 

vārdu, pilnveidos sadarbības pras-

mes, interesanti pavadīs laiku pēc 

stundām. Radio darbība sniegs 

pozitīvas emocijas katru dienu. 

Uzlabosies skolas mikroklimats.  

Lai projekts veiksmīgi tiktu 

realizēts, mums ir nepieciešama 

palīdzība gan pie telpas remonta, 

gan radio ierīkošanas un program-

mas izveidošanas. Tādēļ aicinām 

atbalstīt darboties gribošus vecā-

kus un skolēnus, kas var par prie-

ku sev un citiem piedalīties pro-

jekta realizēšanā.  

Ja ir laba ideja, nepaliec malā! 

Tiec sadzirdēts! 
 

Projekta vadītāja  

Irēna Lagūna.  

piedāvāja jautrus blēņu un piedzīvo-

jumu stāstus sākumskolas vecuma 

bērniem un aizraujošus romānus pa-

matskolēniem. Tāpēc arī šogad Bērnu 

žūrijas eksperti bija pieteikušies kup-

lā skaitā un savu uzdevumu paveica 

veseli 36 lasītāji. Lai konkursam būtu 

arī neliels sacensību gars, katrs žūri-

jas dalībnieks skolas bibliotēkā vei-

doja savu „Bērnu žūrijas lietussargu”. 

Sākumā tam bija tikai kāts un jum-

tiņš, bet ar katru izlasīto un novērtēto 

grāmatu uz tā uzplauka pa krāsainam 

ziediņam. Ar nepacietību tika gaidīts 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums 

skolas bibliotēkā 22.janvārī, lai kopī-

gi uzzinātu izlasīto grāmatu vērtēju-

mus, atcerētos pašu interesantāko šī 

gada grāmatās. Čaklajiem lasītājiem 

bija sarūpētas nelielas balviņas, patei-

cības, un šogad neizpalika arī lielais,  

garšīgais kliņģeris. Vēl kopīga nofo-

tografēšanās, un gaidīsim, kas intere-

sants lasīšanas projektā būs 

2015.gadā. Paldies par atbalstu pasā-

kuma organizēšanā latviešu valodas 

skolotājai Sanitai Vītolai, BIC vadītā-

jam Mārtiņam Lagzdonam un, pro-

tams, paldies visiem lasīšanas eksper-

tiem un viņu atbalstītājiem! 
 

Sandra Kilevica, skolas bibliote-

kāre.  

Projekts 

“Tiec sadzirdēts” 

“Bērnu janiešu žurija 2014” noslēdzas 
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Kursīšu pamatskolas kolektī-

vam ir iespēja realizēt jaunu ideju 

– skolas radio centra ierīkošanu. 

Šāda iespēja radās, piedaloties 

Saldus novada pašvaldības kon-

kursā. Kursīšu pamatskolas pro-

jekts „Tiec sadzirdēts!” janvārī 

tika novērtēts un atbalstīts.  

Kursīšu pamatskolas vide tiek 

organizēta, lai varētu attīstīties 

aktīva, radoša, uzņēmīga personī-

ba. Vairākus gadus ir iznākusi 

skolas avīze, skolēni ir aktīvi dar-

bojušies skolas līdzpārvaldē, aktī-

vāk ir iesaistījušies pasākumu or-

ganizēšanā un aktīvāk līdzdarboju-

šies pasākumos. Taču arvien vai-

rāk pieaug to skolēnu skaits, kuri 

Lai iegūtu lasītprieku, bērniem 

nepieciešamas interesantas grāmatas, 

kuras viņi varētu lasīt un ieteikt cits 

citam. Būt labam lasītājam nozīmē 

iegūt dzīvē daudz priekšrocību - inte-

lektuālu, emocionālu un morālu. Mū-

su skolas bērniem jau astoto gadu 

pēc kārtas Kursīšu pagasta bibliotēka 

– informācijas centrs un Kursīšu pa-

matskolas bibliotēka piedāvāja šo 

iespēju – piedalīties lasīšanas veici-

nāšanas programmā "Bērnu žūrija 

2014”, izlasīt jaunākās gan latviešu, 

gan ārzemju autoru grāmatas, dalīties 

iespaidos par izlasīto un dot tām savu 

vērtējumu.  Šogad „Bērnu žūrija” 



27.janvāra rīta pusē bibliotēkā 

pulcējās bērnudārza bērni un 

audzinātājas, lai piedalītos nodar-

bībā, kas veltīta rakstnieces Annas 

Sakses 110 gadu jubilejai. Bibli-

otēkas vadītājs bērnus iepazīstinā-

ja ar rakstnieces darbiem, īpaši 

tika akcentētas pasakas par zie-

diem, minējām ziedus, par kuriem 

rakstniece ir rakstījusi pasakas. 

Bērniem bija iespēja noklausīties 

pasakas „Pienenīte” ierakstu. 

29.janvāra vakarā bibliotēkā 

pulcējās interesenti, kuri vēlējās 

ceļot neklātienē. Pasākuma ciklā 

„Ceļojuma piezīmes” šajā reizē 

kopā ar Viesturu Upenieku pabi-

jām Lielbritānijā. Viesojāmies 

Stounhendžā, iepazinām Londonu 

un tās ievērojamākās vietas, uzzi-

nājām par Londonas taueru un pa-

norāmas ratu, iepazinām lauku un 

mazpilsētu burvību. Bibliotēkas 

vadītājs bija sagatavojis prezen-

tāciju par bibliotēkā pieejama-

jiem angļu literatūras darbiem, 

populārākajiem autoriem un daiļ-

darbu tēmām pieaugušajiem un 

bērniem. Bibliotēkā pieejami vai-

rāk nekā 800 angļu autoru darbi. 

Visu janvāri bibliotēkā bija 

apskatāma Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas ceļojošā izstāde 

„Latvijas kultūras kanons portālā 

„Zudusī Latvija””. Tā veidota, 

izmantojot Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas „Letonica” 

projekta  „Zudusī Latvija” saturā 

iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas. 

25 izstādes planšetēs Latvijas 

arhitektūras un mākslas piemi-

nekļi, kultūrvēsturiskā ainava un 

sabiedrības ekonomiskā, sociālā 

un kultūras dzīve atainota šādos 

tematos: Sakrālās celtnes, Pilis 

un muižas, Latviešu mājvietas, 

Darbs un tā darītāji, Satiksme un 

infrastruktūra, Latvijas dabas objekti, 

Pieminekļi Pirmajā pasaules karā un 

Brīvības cīņās kritušajiem karavī-

riem, Dziesmu svētki. Izstādes auto-

res ir projekta „Zudusī Latvija” vadī-

tāja Ginta Zalcmane un māksliniece 

Ilze Ramane. Latvijas kultūras ka-

nons ir izveidots kā izcilāko un ievē-

rojamāko mākslas darbu un  kultūras 

vērtību kopums, kas palīdz veidot 

kultūras pieredzi un nostiprina piede-

rības izjūtu Latvijai. Fotogrāfijām kā 

pagātnes kultūrvēsturiskās ainas lie-

ciniekiem šodien piešķiram kultūr-

vēsturisku nozīmi. 

Janvārī noslēgusies akcija “Bērnu 

un Jauniešu, Vecāku žūrija 2014”. 

Akcijā pavisam iesaistījās 10 pieau-

gušie, bet līdz galam izlasīja 9 dalīb-

nieki. Vecāku žūrijas noslēguma ak-

tivitātes vēl paredzētas. Par Bērnu 

žūrijas norisi lasīt Sandra Kilevicas 

rakstā.  
 

Mārtiņš Lagzdons  

4. Zīle, Monika. Vārdotājas 

brīvdienas 

5. Judina, Dace. Mēnesis pie 

jūras 

6. Svīre, Māra. ... un neuzzinās 

neviens 

7. Lejiņš, Jānis. Kamera obskura 

8. Vensko, Sandra. Maigā oku-

pācija 

9. Pakraste, Lida. Valsis mūža 

garumā 

10. Bauere, Inguna, 1960-. Pie-

dod, Karolīne! 
 

Ārzemju daiļliteratūra 

1. Ložiņskis, Mikolajs. Grāmata 

2. Spārkss, Nikolass. Drošais pa-

tvērums 

3. Dikinsone, Mārgareta. Dženi-

jas karš 

4. Ārnstede, Simona. Izprecinātā 

5. Kostello, Džeina. Ko vēlas sie-

vietes 

6. Gabaldone, Diāna. Svešzem-

niece 

7. Lorenca, Inī. Ceļojošā prieka-

meita 

8. Gērvisa-Greivsa, Treisija. Uz 

salas 

9. Harane, Elizabete. Sarkanās 

zemes sala 

Kursīšu bibliotēka-informācijas 

centrs apkopojis statistiku par 

2014.gadā bibliotēkā lasītākajiem 

izdevumiem – bērnu un jauniešu lite-

ratūra, latviešu daiļliteratūra, ārzemju 

daiļliteratūra, audiovizuālie doku-

menti, prese. Apskati sarakstu un nāc 

uz bibliotēku lasīt! 

Bērnu un jauniešu literatūra 

1. Rozā kurpītes 

2. Ledus sirds 

3. Barbie princešu skola 

4. Cielēna, Māra. Mazais mākoņ-

zaurs 

5. Princešu stāsti 

6. Lielā princešu grāmata 

7. Deiviss, Džims. Deiviss, 

Džims. Žermāls iedzīvojas! 

8. Mazā auto ceļojums : uzvel-

kams auto un 4 trases 

9. Toms un Džerijs : 10 skaņu 

efekti 

10. Rasela, Reičela Renē. Nikijas 

dienasgrāmata 2 
 

Latviešu daiļliteratūra 

1. Zālīte, Māra. Pieci pirksti 

2. Judina, Dace. Ziemas blūzs 

3. Avotiņa, Daina. Jūlija 

10. Morels, Deivids. Slepkavība kā 

smalkā māksla 
 

Audiovizuālie dokumenti 

1. Alvins un Burunduki 3 

2. Ralfs Postītājs 

3. Rotaļlietas stāsts 3 

4. Gardēdis 

5. Maša un lācis. Piezvani man, pie-

zvani 

6. Maša un lācis un citi ziemas stāsti! 

7. Madagaskara 3. Meklētākie Eiropā 

8. Augšup 

9. G-Force: specvienība 

10. Leģendārais piecinieks 
 

Prese (izsniegums 2014.g. / 2014.gadā 

izdoto eksemplāru skaitu) 

1. Ilustrētā Pasaules Vēsture 

2. Cosmopolitan 

3. Ievas Stāsti 

4. Veselība 

5. Privātā Dzīve 

6. Patiesā Dzīve 

7. Santa 

8. Una 

9. Kas jauns 

10. Ieva 
 

Saraksta veidošanā izmantots bibliogrā-

fiskais pieraksta stils. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

Janvāris bibliotēkā 

2014.gada TOPs 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 

ticamību atbild raksta autors! 

SLUDINĀJUMS 
z/s “Rubuļi” (Zaņas pagasts) svaigas un kūpinātas ga-

ļas izstrādājumus Kursīšu pagastā tirgos ceturtdienās 

plkst. 10.45 pie pagasta pārvaldes ēkas 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 

Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, 

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 

Pāri kā varavīksni! 
 

Februārī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      65 gadus 

    Daiga Lastovska  Romualds Laurinavičs 

     Irina Pūre 

     81 gadu      90 gadus 

     Skaidrīte Meļķerte Velta Rītiņa 

LITERATŪRAS IZSTĀDES 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ! 
Februāris ir sirsniņu mēnesis, tādēļ piedāvājam divas 

atbilstošas literatūras izstādes. Kurš teicis, ka grāmatu 

nevar izvēlēties pēc krāsas! 

PIEAUGUŠAJIEM 

„Kurzemes dzīves ainotājs” (rakstniekam Jēkabam 

Janševskim — 150 (1865–1931)) 

„Februāra jubilāri” 

„Latviešu sarkano grāmatu stāsti” (14.februāris – 

Valentīna diena – mīlestības svētki) 

„Kultūrvēsturiski stāsti” (Valodniekam, kultūrvēs-

turniekam Konstantīnam Karulim — 100 (1915–

1997))  

BĒRNIEM 

„Rozā ārzemju stāsti bērniem” (14.februāris – Va-

lentīna diena – mīlestības svētki) 

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bēr-

niem” - K 

27.februārī plkst. 19:00  
Kursīšu Jaunajā zālē  

Druvas teātra izrāde  

“Īsa pamācība mīlēšanā” 
Ieeja par ziedojumiem 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

No 10.02. līdz 10.03.2015. 

J.Rozentāla Saldus vēstures 

un mākslas muzeja izstāde 

“Nauda” 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs piedāvā. Gribi pats sev būt darba 

devējs? Tev ir biznesa ideja, kuru vēlies 

attīstīt? Esi 18-30 gadu vecs? Tad mums 

ir piedāvājums tieši Tev: 

 5 dienu bezmaksas izglītojošas mācības ar lieliskiem 

un zinošiem lektoriem Tavas biznesa idejas attīstīša-

nai; 

 biznesa plāna izstrāde kopā ar zinošiem un atsaucī-

giem ekspertiem; 

 dalība konkursā " Laukiem būt", cīņa par vērtīgām 

naudas balvām! 

Informatīvā diena 13.martā plkst.10:00 Saldū, Jel-

gavas ielā 6. Sīkāka informācija: Kristiāna Rožuleja, 

kristiana.rozuleja@llkc.lv; mob.tālr.28630823  

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

26.02.2015. plkst.15.00 

“Krustvārdu mīklu 

minēšanas čempionāts” 1.kārta 
Aicināti visi, kam patīk minēt krustvārdu mīklas 

un atjautības uzdevumus! 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

24.02.2015. plkst.19.00 

“Lasītāju kluba” 

dibināšanas vakars 
(Programmā: kluba darbības virzieni, nosaukuma 

izvēle, darbības formas, u.c. jautājumi) 

Aicināti interesenti, kam patīk lasīt grāmatas, dis-

kutēt par izlasīto, iesaistīties aktivitātēs.  

PAZIŅOJUMS! 
Pamatojoties uz tehniski ekonomisko pamatoju-

mu, kas apstiprināts 13.04.2011. projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursī-

šos”, tiek noteikti jauni maksas tarifi par Kursīšu 

pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem 

Kursīšu ciemā (bez PVN): dzeramā ūdens piegāde 

0,84 EUR/ m3; kanalizācijas izmaksas 0.87 EUR/ 

m3. Maksas tarifi par Kursīšu pagasta pārvaldes 

sniegtajiem pakalpojumiem, kur netika īstenots 

projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus nova-

da Kursīšos”, (bez PVN): dzeramā ūdens piegāde 

0.45 EUR/ m3. Jaunie tarifi tiek piemēroti, sākot ar 

2015.gada 1.martu. 

Kursīšu pagasta pārvalde 

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

