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Laikrakstu un žurnālu piedāvā-

jums Kursīšu pagasta bibliotēkā-

informācijas centrā 2015.gadā! 

Bibliotēkas pasūtīti 
Laikraksti - “Latvijas Avīze”, 

“Saldus Zeme” 

Žurnāli pieaugušajiem –

 “Cosmopolitan”, “Mājas Viesis”, 

“Praktiskais Latvietis”, “Sporta Avī-

ze”, “Zintnieks”, “Auto Bild”, 

“Copes Lietas”, “Cosmopolitan”, 

“Dari Pats”, “Dārza Pasaule”, “Geo”, 

“Ieva”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 

“Ilustrētā Zinātne”, “Klubs”, “Lilit”, 

“Mans Mazais”, “Privātā Dzīve”, 

“Santa”, “Una”, “Veselība”, 

“Rokdarbu Vācelīte”, “Medības”, 

“Leģendas”, “Patiesā Dzīve”, 

“OK!”, “Annas Psiholoģija”, 

„Praktiskie rokdarbi”, „Citādā pa-

saule”, „Ko ārsti tev nestās-

ta” (jauni). 

Žurnāli bērniem un jauniešiem 

– „Avene”, „Avenīte” (jauni), 

“Sīrups”, „Sīrups Girl”, „Ilustrētā 

Zinātne Junioriem”.  

Dāvinājumi no lasītājiem - “Ievas 

Māja”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Stāsti”, 

“Ievas Veselība”, “Kas Jauns”, “Vakara 

Ziņas”, “DDD”, “Māja”, “Brīvā Latvi-

ja” (jauns). 

Aicinām ikvienu, kurš personīgai 

lietošanai 2015.gadā pasūta kādu šajā 

sarakstā neminētu laikrakstu vai žur-

nālu, pēc izlasīšanos to neizmest ma-

kulatūrā vai sadedzināt, bet uzdāvināt 

bibliotēkai, tādējādi dodot ieguldīju-

mu bibliotēkas pakalpojuma attīstībā 

un pilnveidē, pieejamības nodrošinā-

šanā! 

Mārtiņš. 

Preses piedāvājums pagasta bibliotēkā 2015.gadā 

5.decembrī notika Saldus novada 

Kultūras darbinieku svētki. Pasākumā 

pulcējās kultūras jomai piederīgie - 

kultūras darba organizatori, bibliote-

kāri, mākslas un mūzikas skolu peda-

gogi un muzeja darbinieki. Pasākuma 

laikā notika kultūras darbinieku 

sveikšana apaļās darba jubilejās, su-

mināti jaunie darbinieki kultūras dar-

ba jomā, kā arī nosaukts Kultūras dar-

binieks 2014. Svētku ievadā prezentā-

cijās tika parādīti  aizvadītās sezonas 

radošie sasniegumi un ievērojamie 

kultūras notikumi katrā iestādē un 

pagastā. Svētki tiek organizēti, lai 

reizi gadā visi satiktos un akcentētu 

nozares daudzveidību un tajā strādā-

jošo godprātīgo darbu. Saldus novada 

kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja jau 

deviņpadsmito reizi svētku dalībnie-

kiem  ļauj  piedzīvot negaidītu emoci-

onālu pārsteigumu un baudījumu. 

Kultūras darbiniekus sveica mūžam 

aktīvie un atraktīvie akordeonistu 

ansambļa „Akords” dalībnieki, pasā-

kuma pirmo daļu vadīja režisors, ak-

tieris un improvizators Jurijs Djako-

novs, savukārt, Latvijas Nacionālā 

Simfoniskā orķestra pirmo vijoļu 

koncertmeistars Raimonds Ozols savā 

īpaši harizmātiskajā priekšnesumā 

aizkustināja visus pasākuma dalībnie-

kus. 

Pieredzes apmaiņas pasākumā 

10.decembrī Saldus novada Kursīšu 

pagasta bibliotēkā-informācijas cen-

trā pāris stundas pavadīja Vjetnamas 

valsts, pašvaldību iestāžu un bibli-

otēku darbinieku delegācija. Ciemi-

ņus uz Kursīšiem atveda Kultūras 

informācijas sistēmu centra speci-

ālistes Inga Niedra un Līga Kursīte, 

lai nodotu vjetnamiešiem Latvijas 

pieredzi publisko bibliotēku infor-

mācijas tīkla veidošanā. 

Vizītes laikā bibliotēkas vadītājs 

Mārtiņš Lagzdons viesiem pastāstīja 

par bibliotēkas sniegtajiem pakalpo-

jumiem, pašvaldības ieguldījumu 

bibliotēkas un tās sniegto pakalpoju-

mu attīstībā pēc publisko bibliotēku 

attīstības projekta “Trešais tēva 

dēls” īstenošanas (datortehnika, paš-

valdības atbalsts bibliotēkas vadītāja 

prasmju pilnveidei, pasākumi iedzī-

votāju piesaistei un noturēšanai, 

bibliotekāra iniciatīva, īstenojot da-

žādus projektus un pasākumus utt.). 

Pasākumu ar savu klātbūtni pagodi-

nāja Kursīšu pagasta pārvaldes vadī-

tājs Viktors Drukovskis, kuram tika 

uzdoti viesus interesējoši jautājumi 

par finansēm, sadarbību. Viesi bija 

patīkami pārsteigti par redzēto un 

dzirdēto, par bibliotēkas paskaloju-

miem un ieinteresētību iedzīvotājiem 

nodrošināt pēc iespējas labākus pakalpo-

jumus un iespējas, par pašvaldības ciešo 

sadarbību un atbalstu bibliotēkai. Viesus 

sajūsmināja Latvijas vide un daba, kā arī 

laipnā uzņemšana. 

Delegācijas vadītāja Nhguyen Thi 

Hai Van bibliotēkas vadītājam Mārtiņam 

Lagzdonam pasniedza mākslas darbu 

tradicionālajā vjetnamiešu tehnikā. Vjet-

namiešu velte katram mājniekam bija 

praktisks krekliņš un cepurīte. Savukārt 

Kursīšu bibliotēkas vadītājs visiem dele-

gācijas pārstāvjiem pasniedza suvenīrus 

no Saldus novada un bibliotēkas. 

No 8. līdz 11. decembrim pēc Vjetna-

mas projekta Datorlietošanas prasmju 

un publiskā interneta piekļuves uzlabo-

šana Vjetnamā, kuru īsteno Vjetnamas 

Sociālistiskās Republikas Informācijas 

un komunikācijas ministrija, iniciatīvas 

Latvijā tika īstenots pieredzes apmaiņas 

pasākums. Vairāku dienu garumā piedā-

vājot apmeklēt vairākas Latvijas publis-

kās bibliotēkas, tiekoties ar Latvijas pub-

lisko bibliotēku speciālistiem, LR Kultū-

ras ministrijas Bibliotēku nodaļas un 

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāv-

jiem, piedaloties Kultūras informācijas 

sistēmu centra īstenotā publisko bibliotē-

ku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” 

iesaistīto speciālistu prezentācijās, iepa-

zīta Latvijas pieredze veiksmīgai projek-

Notikumi bibliotēkā decembrī 



ta īstenošanai un bibliotēku ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

13.decembrī Kursīšu bibliotēka un 

kultūras darba organizatore organizē-

ja Ziemassvētku tirdziņu un eglītes 

iedegšanas pasākumu. Tirdziņā tirgo-

ties ieradās gan vietējie pagasta iedzī-

votāji, gan viesi. Bija iespējams iegā-

dāties medu, grāmatas, apģērbu, rok-

darbus, sveces un saldumus. Katrs 

pirkums piedalījās loterijā, kurai bal-

vas sarūpēja paši tirgotāji. Tirdziņa 

noslēgumā kultūras darba organizato-

re sadarbībā ar Kursīšu bērnu vokālo 

studiju sniedza koncertu par godu 

Ziemassvētku eglītes iedegšanai Kur-

sīšos. Veikals „Linda” mazajiem 

dziedātājiem bija sarūpējis gardu un 

saldu pārsteigumu. Tirdziņš un pasā-

kums bija kupli apmeklēts. 

Saldus un Brocēnu novadu bibli-

otēku darbinieki 17.decembrī pulcē-

jās uz tradicionālo Ziemassvētku 

semināru un ar nepacietību gaidīja, 

kas būs šogad. Svētku sveicienu 

mums bija sagatavojis bērnu vokālā 

studija „Notiņas” no Saldus BJC. 

Paši bibliotekāri bija sagatavojuši 

priekšnesumus sev un citiem – dzies-

mas, dejas, popielu, teatralizētus uz-

vedumus un skaistus dzejoļus un 

novēlējumus. Metodiķe Aija Pelīte, 

apkopojot kolēģu ieteikumus, apbal-

voja labākos dažādās nominācijās – 

„Profesionāls padoms”, „Palīdzība”, 

„Ticība”, „Projektu izstrāde”, nomi-

nācijā „Sadarbība” balvu saņēma 

Kursīšu bibliotēka. Tika pasniegta arī 

„Radošā balva”, ko saņēma Kalnu 

bibliotēkas vadītāja, šai nominācijai 

un citām iepriekš nosauktajām bija 

izvirzīts arī Kursīšu bibliotēkas vadī-

tājs Mārtiņš Lagzdons. Pasākuma 

saviesīgajā daļā bija priekšnesumi, 

atrakcijas un rotaļas, kā arī laimes 

aka. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

mazie kursīšnieki. Paldies bērnu 

dārza audzēkņiem, kas bija sagata-

vojuši skaistu priekšnesumus! Cie-

mos pie bērniem ieradās arī Zie-

massvētku vecītis, kurš katram ma-

zajam kursīšniekam uzdāvināja no-

vada uzņēmēju gardumu paciņu. 

Paldies visiem, kas ieradās uz pasā-

kumu! 

20.decembrī uz Kursīšiem Zie-

massvētku sajūtu atveda Kristīne 

Dina Bitēna, Atvara Sirmā un Lau-

ma Eņģele ar sirsnīgo koncertpro-

grammu „Lai iedegas sveces”. Kon-

certs bija dvēselisks un emocionāli 

piesātināts. Uz koncertu laipni gai-

dīti bija visi pagasta iedzīvotāji, bet 

pirmās sēdvietu rindas tika aizņem-

tas Kursīšu pagasta senioriem, kuri 

pēc koncerta lustejās „slēgtā” gai-

sotnē. Pagasta seniorus ar dziesmo-

tiem sveicieniem ieradās sveikt arī 

Kursīšu sieviešu vokālais ansamblis 

„Allegro”, paldies dalībniecēm un 

vadītājai Elvīrai Lucei. Seniorus 

13.decembrī Kursīšu Jaunajā zālē 

no plkst. 13:00 līdz 17:00 norisinā-

jās Ziemassvētku tirdziņš. Iegādā-

ties varēja gan grāmatas, gan medu, 

gan sveces, gan dažādus skaistus 

rokdarbus un apģērbus. Ikviens va-

rēja sarūpēt sev un citiem tīkamas 

dāvanas. Savukārt, plkst. 16:00 ar 

muzikāliem priekšnesumiem Zie-

massvētku noskaņās iepriecināja 

Kursīšu bērnu ansamblis un, skanot 

koncerta pēdējai dziesmai, tika ie-

degta pagasta eglīte. Liels paldies 

bērniem un viņu vadītājai Ingai Jud-

ko par sagatavotajiem priekšnesu-

miem. Nelielā koncerta laikā notika 

arī pirkumu loterija, kurā varēja pie-

dalīties katrs, kurš iegadājās kādu 

preci no tirdziņa preču piedāvaju-

ma. Paldies ikvienam, kurš atnāca 

uz pasākumu! 

17.decembrī bērnudārza zalītē uz 

Ziemassvētku pasākumu pulcējās 

uzrunāja un apsveica arī pārvaldes 

vadītājs un sociālā darbiniece. Neiz-

palika arī sarūpētas gardumu paci-

ņas. 

29.decembra pēcpusdiena kļuva 

par dienu, kad vārds tika dots jaun-

izveidotajam Kursīšu bērnu ansam-

blim, kas darbojas jau trešo mēnesi. 

Turpmāk afišās varēsiet izlasīt no-

saukumu „Notiņas”, jo tieši šāds 

nosaukums tika izvēlēts no visiem 

sarakstītajiem bērnu vecāku ierosi-

nātajiem nosaukumiem. Bērni snie-

dza nelielu koncertu sanākušajiem 

ģimenes locekļiem un kopā  pēc tam 

izbaudīja atpūtas pēcpusdienu. Pal-

dies bērniem un vadītājai Ingai Jud-

ko! 

2015. gads aizritēs Kazas zīmē. 

Lai visi sapņi un ieceres piepildās! 

Un neaizmirstam par saticību un 

mīlestību. Lai  katrs ikdienā pateik-

tais labais vārds spēj iedvesmot mū-

su tuvos un mīļos cilvēkus! Mīlē-

sim, cienīsim, rūpēsimies un aizstā-

Decembris kultūrā 
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Pateicība par labdarību! c o t i e s  z i e d o t ā j i e m :  z / s 

„Cīrulīši” (Aivars un Gunta Zīlīši), z/

s „Purvi” (Uldis un Ilze Romaņi), 

SIA „KLAGATI” (M.Abildtrup), 

Viktors un Iveta Drukovski, SIA 

„Saldus Meliorācija” (A.Šmits), z/s 

„Jāņsētas” (J .Circenis) ,  SIA 

„Gude” (U.Edelmanis), Vairis Šten-

celis, z/s „Klāvsētas” (Aldis un Aija 

Slūtiņi), Edmunds Putnis, veikals 

„Linda” (J.Lagūns), veikals „Mazais 

ELVI” (R.Petraviča) 
Arī šajā gadā aicinu visus intere-

sentus iesaistīties biedrības darbā, 

atbalstīt to finansiāli un iesaistoties 

biedrības organizētājās aktivitātēs un 

projektos. 2015.gada sākumā izvei-

dota biedrības lapa portālā drau-

giem.lv  - http://www.draugiem.lv/

biedriba.kabata/ . Aicinām ieteikt 

idejas projektiem, pasākumiem un 

uzlabojumiem pagastā. Tikai kopā 

varam padarīt mūsu pagastu labāku, 

skaistāku un interesantāku. Kontakti: 

b i e d r i b a . k a b a t a @i n b o x . l v  ; 

26133145. 
 

Mārtiņš Lagzdons.  

Biedrība „Kursīšu attīstības biedrī-

ba „KABata”” saka lielu paldies pa-

gasta uzņēmējiem un iedzīvotājiem, 

kuri ziedoja līdzekļus, lai šajā gadā 

sarūpētu Ziemassvētku paciņas pa-

gasta skolēniem un senioriem. Pavi-

sam kopā tika iepakotas vairāk nekā 

200 gardumu paciņu. Liels PALDIES 

ziedotājiem un  pārvaldes rūķiem 

( I . G r i ķ e i ,  M .  L a g z d o n a m , 

D.Meļķertei, L.Tiļļai) par paciņu ie-

pakošanu. Šogad paciņas tapa, patei-

mailto:biedriba.kabata@inbox.lv


6.decembrī Zaņas pagastā notika 

sporta spēļu „Dienvidi” sacensības 

basketbolā sievietēm. Kopumā pieda-

lījās 5 komandas. Kursīšu godu aiz-

stāvēja Marta Siksna, Zina Circene, 

Evita Madžule, Baiba Korme, Agnija 

Blinde, Marita Susekle, Ginta Susek-

le, Gunita Vilka, Anete Siliņa. Kop-

vērtējumā 1.vietaā Nīgrande, 2. – Va-

dakste, 3. – Ezere, 4. – Zaņa, 5. – 

Kursīši. 

Savukārt 13.decembrī turpat Zaņā 

basketbolā sacentās  vīrieši. Kursīšu 

godu aizstāvēja Kaspars Circenis, 

Mārtiņš Circenis, Vilnis Štencelis, 

Mārtiņš Laubergs, Einārs Bružs, 

Ulvis Kupačs, Inguss Blinds, Aivis 

Blinds, Toms Kormis, Dāvis Kinčs. 

Rezultātā 7 komandu konkurencē 

vietas sekojošas - 1.vietā Zaņa, 2. – 

Ruba, 3. – Vadakste, 4. – Pampāļi, 

5. – Kursīši, 6. – Nīgrande, 7. – 

Ezere. 

3.janvārī Kalnos notika sporta 

spēļu „Dienvidi” sacensības šaušanā 

ar pneimatisko ieroci sievietēm un 

vīriešiem, kuras organizēja Kursīšu 

pagasts. Rezultāti kopvērtējumā 

sievietēm, saskaitot 5 labākos indi-

viduālos rezultātus, - 1.vietā Ezere, 

2. – Vadakste, 3. – Zaņa, 4. – Nī-

grande, 5. – Kursīši, 6. – Ruba. Indi-

viduāli no 50 dalībniecēm: Marta 

Siksna (9.v.), Baiba Korme (10.v.), Zina 

Circene (19.v.), Sanda Lapa (29.v.), Ilzīte 

Griķe (37.v.), Laima Tiļļa (39.v.), Gunita 

Vilka (44.v.), Sintija Griķe (46.v.), Agnija 

Blinde (49.v.), Kitija Griķe (50.v.). 

Rezultāti kopvērtējumā vīriešiem, sa-

skaitot 5 labākos individuālos rezultātus, - 

1.vietā Vadakste, 2. – Zaņa, 3. – Ezere, 4. 

– Nīgrande, 5. – Kursīši, 6. – Jaunauce, 7. 

– Ruba. Individuāli no 64 dalībniekiem: 

Toms Kormis (14.v.), Ainars Lapa 

(24.v.), Sergejs Trunčenkovs (29.v.), An-

drejs Perehrestjuks (31.v.), Vladimirs 

Trunčenkovs (32.v.), Jānis Buks (34.v.), 

Andris Kormis (45.v.), Mārtiņs Circenis 

(49.v.), Kaspars Circenis (52.v.), Artūrs 

Ozoliņš (58.v.). 

Paldies Ainaram Lapam par šaušanas 

sacensību tiesāšanu! 
 

Kaspars Circenis. 

sko, Maiju Laukmani, Ēriku Kūli, 

Ināru Šteinbergu, Daci Priedi. Lite-

rāti pārstāvēja dažādus Kurzemes 

novadus un pilsētas. 

Pavisam kopā noorganizētas 5 

literārās un materiālu izstādes, kas 

tapušas, sadarbojoties ar Saldus pil-

sētas bibliotēku un apkārtējām kai-

miņu pagastu bibliotēkām, kuras 

pirms un pēc pasākumiem stāstīja 

par literātu daiļradi un personību. 

Izstādēs skolā un pagasta bibliotēkā 

tika izvietotas grāmatas un raksti no 

periodikas. Izstādes izraisīja patiesu 

interesi no lietotāju puses. 

Bildes no pasākumiem pieeja-

mas šeit - http://www.draugiem.lv/

Kursisu.biblioteka/gallery/ 

Par projektu un tā aktivitātēm 

varēja lasīt – afišās, laikrakstā 

„Saldus Zeme”, informatīvajos izde-

vumos „Saldus Novada Vēstis”, 

Saskaņā ar projekta finansēšanas 

līgumu Nr.125/KKP, kas noslēgts 

starp Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādi „Kultūras pārvalde” un biedrī-

bu „Kursīšu attīstības biedrība 

„KABata”, tika realizēts projekts 

„Kurzemes literārās lappuses”. 

Projekta kopējais finansējums, 

kurš piešķirts no VKKF Kurzemes 

kultūras programmas, bija 400.00 

euro. 

Projekta mērķis bija, organizējot 

tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot 

kultūrvidi un norises pagastā, tā veici-

not sabiedrības interesi par latviešu, 

sevišķi Kurzemes, literatūru un literā-

tiem. 

Projekta laikā notikušajā pasāku-

mu ciklā „Portrets tuvplānā” pagasta 

bibliotēkā un pamatskolā tika organi-

zēti pieci literāri pasākumi-tikšanās ar 

Kurzemes literātiem – Sandru Ven-

„Kursīšnieks”, interneta vietnēs 

www.kursisi.lv, www.saldus.lv, 

www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, 

www.biblioteka.lv.  
Pasākumos kopumā piedalījušies 

vairāk nekā 100 lieli un mazi Kursīšu 

pagasta iedzīvotāji, kā arī viesi no kaimi-

ņu pagastiem, kam bija iespēja satikt 

Kurzemes literātus, iepazīties ar to daiļ-

radi un personību. 

Projekta laikā izvirzītie uzdevumi un 

mērķis sasniegti - sadarbībā ar Kursīšu 

bibliotēku-informācijas centru, kultūras 

darba organizatori un Kursīšu pamatsko-

las bibliotēku noorganizētas 5 saturiskas 

diskusijas un pasākumi-tikšanās ar lat-

viešu literātiem – kurzemniekiem pieau-

gušajiem un bērniem, popularizēta Kur-

zemes literatūra un literāti, sekmēta un 

dažādota kultūras dzīve pagastā. 
 

Mārtiņš Lagzdons, 

projekta vadītājs, biedrības valdes 

priekšsēdētājs. 

Rezultāti „DIENVIDOS” 

Noslēdzies projekts „Kurzemes literārās lappuses”  
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vēsim arī paši sevi šajā emocināli 

saspringtajā pasaules situācijas lai-

kā! Veiksmīgu, veselīgu un panāku-

miem bagātu Jauno gadu! 

Laima Tiļļa. 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 
 

29.janvārī plkst.19.00 
 

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā 
 

“Ceļojumu piezīmes — Lielbritānija” 
 

Viestura Upenieka iespaidi, fotogrāfijas, filmas.  

Gaidīti visi interesenti! 

Pasākums notiek UNESCO LNK „Stāstu bibliotē-

kas” ietvaros Kursīšu bibliotēkā  

Kursīšu Jaunajā zālē 

22.novembrī  
KINO VAKAKARS 

 Plkst. 17:00 animācijas filma 

visai ģimenei „7. Rūķītis”. Ieeja 1.00 euro 

 Plkst. 18:30 jaunā latviešu filma „Modris”. 

Ieeja 2:00 euro 

http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/
http://www.kursisi.lv
http://www.saldus.lv
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
http://www.biblioteka.lv
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 

ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis, 

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 

/ K.Apšukrūma / 
 

Janvārī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      55 gadus 
    Ainars Lapa  Ināra Balse 

     Laimute Kazlauska Iveta Drukovska 

     Gunārs Ābolkalns  60 gadus 

     Spodris Voldiņš  Valdis Bolšteins 

     65 gadus   Ivans Kinčs 

     Lidija Pūne  70 gadus 

    75 gadus   Valentīns Radvils 

     Anna Rautenberga  81 gadu 
    Valerija Budenoviča 

    Mirdza Zīlīte 

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Ilmāru Grīnbergu 

(14.12.2014 - 71 gads) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Iesaisties „Lojalitātes programmas” 

3.kārtā 
Bibliotēkas lojalitātes programmas mērķi - 

veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku, 

iesaistīt bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstī-

šanā un programmu realizēšanā, bibliotēkas tēla 

veidošanā; radīt piederības sajūtu un lepnumu par 

savu bibliotēku; sekmēt bibliotēkas pakalpojumu 

izmantošanas pieaugumu un attīstību;  atbalstīt un 

pateikties aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem, 

pakalpojumu lietotājiem. 

Programmā var iesaistīties jebkurš Kursīšu pa-

gasta iedzīvotājs neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai 

nav bibliotēkas apmeklētājs un tās pakalpojumu 

izmantotājs. Dalība programmā ir brīvprātīga un 

bezmaksas, un tajā var iesaistīties jebkurā laikā, 

kā arī pārtraukt dalību jebkurā brīdī. Programma 

tiek uzsākta 2015.gada 26.janvārī un ilgst 

15 mēnešus līdz 2016.gada 31.martam. 
Programmai ir vairāki atbalstītāji! 

Vairāk par programmu www.kursisi.lv vai bib-

liotēkā uz vietas. 

Mārtiņš Lagzdons. . 

MAZUĻI un LAULĪBAS 
 

Saules zelta piebiruši 

Visi mazi pudurīši 

Būt tādam saulainam 

Tavam dzīves gājumam! 
 

Sveicam  vecākus ar mazo atvasīšu piedzimšanu, 

lai nepietrūkst spēka, viņus audzinot! 

2014.gadā Kursīšu pagastā deklarēti 13 jaundzi-

mušie. 

Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves ce-

ļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība! 

2014.gadā laulājušies 3 pagastā deklarētie iedzīvo-

tāji. 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 

centrā 

No 01.01. līdz 31.01.2015 

“Kultūras kanons Zudušajā 

Latvijā” 
 

LNB ceļojošā izstāde 

Saldus konsultāciju birojs,  Jelgavas 

iela 6, Saldus 

17.februārī plkst. 9:00 rīko 

„Pamatapmācības  augu aizsar-

dzības līdzekļu lietošanas operatoriem” 
  

Līdz 15.02.2015, lūdzu, iesniegt - iesniegumu VA-

AD ar fotogrāfiju (3x4 cm). Iesnieguma veidlapu var 

saņemt Saldus konsultāciju birojā, Jelgavas iela 6, pie 

Kristiānas Rožulejas, tāl. 28630823; e-pasts: kristi-

ana.rozuleja@llkc.lv  

Saldus konsultāciju birojs,  Jelgavas 

iela 6, Saldus 

10.februārī plkst. 9:00  

rīko „Profesionālā augu aiz-

sardzības līdzekļu lietotāja ap-

liecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu 

aizsardzības līdzekļiem” apliecības pagari-

nāšanas mācības.  
 Līdz 9.02.2015, lūdzu, iesniegt - iesniegumu VA-

AD ar fotogrāfiju (3x4 cm). Iesnieguma veidlapu 

var saņemt Saldus konsultāciju birojā, Jelgavas iela 

6, pie Kristiānas Rožulejas, tāl. 28630823; e-pasts: 

kristiana.rozuleja@llkc.lv 

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

