
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

7.jūnijā Kursīšu estrādē norisinājās 
Bērnu svētki. Bērniem bija iespēja tikt 
pie skaistiem zīmējumiem uz sejas. 
Paldies Inesei Pērkonei par sejiņu ap-
gleznošanu! Bērni varēja iepazīties arī 
ar dažādiem interesantiem transportlī-
dzekļiem. Paldies tehnikas stūrītim - 
SIA “KLAGATI”, Kursīšu brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju komandas mašīnas šofe-
rim Jānim Griķim, Viktoram Drukov-
skim,  Saldus ceļu policijas ekipāžai, 
Armandam Eglītim ar policijas auto.  

Katrs pats varēja arī apgleznot bur-
ciņas ar stikla krāsām un ņemt tās sev 
līdz. Paldies Martai Siksnai! Bija ie-
spēja arī trāpīgi mest šautriņu mērķī. 
Bērni meta arī basketbola soda metie-
nus (Paldies Mārtiņam Circenim). Par 
drošību vasarā informēja Saldus nova-
da nepilngadīgo lietu inspektore Arni-
ta Gluškova. Bija iespēja piedalīties 
riteņbraukšanas veiklības sacensībās, 
kā arī pēc tam notika stafetes. Paldies 
arī Lasošajam Runcim! Pasākuma bei-
gās visi bērni kopīgi ar krītiņiem apzī-
mēja asfaltu. Paldies arī Guntim Cir-
cenim par pasākuma tehnisko nodroši-
nājumu! Paldies visiem, visiem Kursī-
šu bērniem, kas piedalījās Bērnu svēt-
kos. 

14. jūnijā tika nolikti ziedi pie tota-
litārā režīma upuru piemiņas akmens, 
tādejādi pieminot komunistiskā geno-

cīda upurus.  
23.jūnijā Kursīšos svinējām tradicio-

nālos Līgo svētkus. Pasākumā uzstājās 
amatierteātris “Kodols” un ansamblis 
“Allegro”. Izsmējāmies, izlustējāmies 
kopā ar amatierteātri, izdziedājāmies ar 
ansambli. Suminājām Kursīšu Līgas un 
Jāņus, iededzām vislielāko jāņuguni. 
Paldies Inārai Balsei par teātra rekvizī-
tiem! Vienlaikus ar Līgo svētkiem šis 
pasākums bija arī mūsu kolektīvu sezo-
nas noslēgums. Uz vasaru abi kolektīvi 
devušies pelnītā atpūtā, lai rudenī jau 
atkal uzsāktu aktīvu darbību. Varam le-
poties ar kolektīvu paveikto. Liels pal-
dies par veiksmīgo sezonu ansambļa 
“Allegro” dalībniecēm – S.Vītiņai, 
L.Griķei, L.Tiļļai, D.Bukai, I.Pērkonei, 
D.Zīlītei, vad. E.Lucei. Liels paldies par 
veiksmīgo sezonu amatierteātra 
“Kodols” dalībniekiem – M.Lagzdonam, 
M.Jēkabsonam, A.Lapam, 
V.J.Upeniekam, M.Rorbahai, 
A.Rorbahai, E.Griblo, L.Tiļļai, 
A.Vaitkus, L.Lapai, G.Kilevicai, 
A.Jēkabsonei, I.Balsei, vad. S.Vītolai.  

Plkst. 24:00 skrējām Gandrīz pliko 
skrējienu apkārt dīķim. Otro gadu pēc 
kārtas skrējienā uzvarēja Toms Kormis. 
Paldies visiem dalībniekiem, kas saņēma 
drosmi skriet apkārt dīķim. Līdz pat rīta 
gaismai mūzikas pavadībā lustējāmies ar 
lielisko grupu “KAS”. 

Laima Tiļļa. 

Kultūras notikumi jūnijā Aicinājums! 
 

Aicinājums ziedot sev 

nevajadzīgus, labā darba 

kārtībā esošus bērnu guļa-

mos ratus. Par iespēju ziedot 

ģimenei interesēties pie soci-

ālās darbinieces Ilzītes Gri-

ķes. 

Novadpētniecība 

Ievērojami kursīšnieki vai ar Kursī-
šiem saistīti cilvēki jubilāri jūlijā: 
 Alma Draška-Starka - ārste, dzej-

niece. Dzimusi 1903.gada 23.jūlijā 
Kursīšos, mirusi 1964.gada 
27.septembrī Melburnā. 

 

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

Aicinājums esošajiem un bijušajiem 
kursīšniekiem piedalīties informācijas 
vākšanā. Ja Jūsu redzeslokā nonākusi 
informācija (raksti presē, internetā, grā-
matās, fotogrāfijas u.c.) par bijušajiem 
vai esošajiem kursīšniekiem, tad lūgums 
informēt bibliotēku par to, jo tā noderēs 
pagasta novadpētniecības fondam. Seviš-
ķi tas attiecas uz laikrakstiem un žurnā-
liem, interneta adresēm, kuri netiek vei-
doti Saldus novadā. 

Informāciju iesūtama e-pastā 
bibl.kursisi@saldus.lv vai personīgi 
bibliotēkā. 

Mārtiņš Lagzdons. 
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UZMANĪBU! 
 

No 20.jūlija līdz 
2.augustam  

bibliotēka-informācijas 
centrs 

SLĒGTS. 
Vadītāja ikgadējais atva-

ļinājums! 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

no 13.07. līdz 
31.08.2015. 
Laura Rinmaņa 

foto izstāde 
“Baznīcas”. 

PATEICĪBA! 
Izsaku lielu pal-

dies kursīšniekam Gatim 
Kinčam ar  ģimeni par   
divu jaunu futbola bum-
bu dāvinājumu Kursīšu 
sporta dzīves pilnveidei! 

Lai sportiska un aktī-
va vasara visiem sporto-
tājiem! 

 

Kaspars Circenis. 

http://biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/novadpetnieciba4/
http://biblioteka.saldus.lv/lasitajiem0/novadpetnieciba4/
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birzi, kur tika kurināts ugunskurs, 
ceptas desiņas, risinājās jaukas 
sarunas un mācījāmies spēlēt jau-
nas galda spēles brīvā dabā. 

Kursīšu dienas centra darbinie-
ki pateicas un saka paldies vis-
iem, kuri piedalās pasākumos, kas 
notiek dienas centrā, gan skolotā-
jiem, gan cilvēkiem, kas palīdz 
rīkot, gan apmeklētājiem, kuri 
apmeklē šos pasākumus. 

Uzmanību!!! 
No š. g. 8. jūlija – 7. augustam 

aprūpētāja Dina Voldiņa ikgadējā 
atvaļinājumā. Dušas un veļas maz-
gāšanas pakalpojumu varēs saņemt 
sociālās darbinieces Ilzītes Griķes 
darba laikā un pirmdienās, trešdie-
nās Valērijas Budenovičas darba 
laikā, kā arī 23. un 30. jūlijā strā-
dās D. Voldiņa.  

No š. g. 20. jūlija – 2. augustam 
sociālā darbiniece  Ilzīte Griķe ik-
gadējā atvaļinājumā. Iesniegumus 
statusam un sociālajiem pabalstiem 
pieņems līdz 15. jūlijam! 

Ilzīte Griķe. 

Jūnijs iesākās ar Jauno māmiņu 
nodarbību 2. jūnijā, kad nodarbībā 
piedalījās ārsta palīgs Rasma Bol-
šteina, kas māmiņām stāstīja par 
bērnu drošību mājās un laukā, par 
pirmo palīdzību dažādās ikdienas 
situācijās. 

16. jūnijā uz tikšanos pie mā-
miņām tika aicināta logopēde – 
skolotāja Aija Slūtiņa, kas dalījās 
savā pieredzē un zināšanās – 
pastāstīja par bērna sīko motoriku, 
par to, cik svarīgi ir to trenēt un 
attīstīt. Mācīja skaitāmpantiņus, 
pirkstiņspēles, ucināmās spēles, lai 
veidotu emocionālo saikni un vei-
cinātu bērna attīstību. 

17. jūnijā Kursīšu Dienas centrā 
viesojās Ieva Zābaka ar kristīgiem 
jauniešiem no ASV, kuri ir devu-
šies gandrīz gadu ilgā misijā pa 
visu pasauli, kalpo dažādās valstīs. 
Šie jaunieši mūs iepazīstināja ar 
sevi, kāpēc viņi ir izvēlējušies šo 
misiju, rādīja filmiņas, kā viņiem 
veicas šajā ceļojumā. 

19. jūnijā Dienas centrā notika 
pasākums “Jāņu ieskandināšana”. 

30. jūnijā Kursīšu pagasta aktī-
vie dienas centra seniori devās 
pārgājienā uz Kursīšu Neatkarības 

3.jūnijā bibliotēkā viesojās biblio-
tekāri no Igaunijas –30  Paides 
pilsētas un rajona bibliotēku pār-
stāvji. Divu dienu vizītē Latvijā 
kolēģi iepazina Kursīšu bibliotēku
-informācijas centru, Saldus pilsē-
tas bibliotēku un Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, un Saldus pilsētas 
kultūras iestādes un pašu pilsētu. 
Bibliotēkas vadītājs bija sagatavo-
jis prezentāciju par bibliotēkas ak-
tivitātēm un pasākumiem, realizē-
tājām programmām un pasākumu 
cikliem, sadarbību ar pagasta ie-
stādēm, Lojalitātes programmu. 
Ekskursijas laikā kolēģi tika iepa-
zīstināti ar bibliotēkas telpām un 
aprīkojumu. Kolēģi bija patīkami 
pārsteigti un interesējās par biblio-
tēkā notiekošo, uzdeva jautāju-
mus. Paldies kursīšniecei Jeļenai 
Circenei par tulkošanu! 

15.jūnijā Kursīšu bibliotēkā vie-
sojās Saldus pamatskolas topo-
šās 4.klases skolēni, audzinātāja 
un vecāki. Bibliotēkas vizīte bija 
iekļauta kā viens no apmeklēja-
majiem punktiem Kursīšu pa-
gastā, jo skolēni viesojās z/s 
“Brūzilas” pie klasesbiedrenes 
divu dienu nometnē. Viesi tika 
iepazīstināti ar bibliotēku un pa-
kalpojumiem, telpām, piedalījās 
miklu minēšanas konkursā un 
pildīja krustvārdu mīklu. Rite-
ņbrauciena laikā skolēni apskatī-
ja Palmu priedi, “Neatkarības 
birzi”, Kursīšu estrādi un ciema-
tu, iepazina pagastu. 
Visu jūniju bibliotēkā bija ap-
skatāma kursīšnieces Sandras 
Vītiņas kolekcijas izstāde “Pa 
mēriņam” – stipro dzērienu pu-
delīšu kolekcija. Izstādē bija ap-
skatāmas vairāk nekā 180 dažā-
da lieluma mazizmēra stipro 

dzērienu pudelītes. Varēja ierau-
dzīt formu, krāsu, stipruma un no-
saukumu daudzveidību. Kolekci-
jas eksponāti pirkti kā suvenīri, 
saņemti kā dāvanas, tie iegādāti 
gan Latvijā, gan ārzemēs. 
19.jūnijā Kursīšu Dienas centrā 
notika pasākums “Jāņu ieskandi-
nāšana”, kuru organizēja dienas 
centrs sadarbībā ar bibliotēku. Pa-
sākuma laikā bija iespēja aplūkot 
materiālu izstādi par Jāņu svinēša-
nu, dzirdēt ieteikumus un pado-
mus svētku svinēšanai. Dalībnieki 
paši gatavoja cienastu (gatavoja 
mīklu, cepa pīrāgus un plātsmaizi, 
sēja sieru, darīja kvasu), pina vai-
nagus un rotāja istabu, mācījās 
dziesmas. Ar dziesmām un atmiņu 
stāstiem tika nosvinēti svētki. Pa-
sākumu apmeklēja gan lieli, gan 
mazi kursīšnieki. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

Jūnijs Kursīšu pagasta Dienas centrā 

Bibliotēkā jūnijā 
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Kursīšu dienas centra aktivitāšu plāns JŪLIJAM 

Pirmdienās (vasaras 
sezonā) 

15.00 – 18.00 

Bērniem spēļu turnīri, atjautības 
uzdevumu risināšana, radošas 
nodarbības u.c. 

Otrdienās (pirmajā un 
trešajā otrdienā) 
10.00 – 12.00 

Radošās nodarbības pieauguša-
jiem 
  

7. un 8. jūlijs 
Dienas nometne projekta 
„Inovatīvs pakalpojums – ģime-
ņu asistents” ietvaros 

14.jūlijs Jauno māmiņu nodarbība 

17.jūlijs 

Pensionāru ekskursija uz Tuku-
ma novadu (sīkāka informācija 
un pieteikšanās Dienas centrā) 



Kursīšu pamatskola realizē no-
dibinājuma “CEMEX Iespēju 
fonds” atbalstīto projektu, izveido-
jot Kursīšu pagasta centrā rotaļu 
laukumā fizisko aktivitāšu objek-
tus. 

Pagasta centrā dzīvo lielākā 
daļa Kursīšu pagasta ģimeņu, ku-
riem ir bērni dažādos vecumos, 
taču bērniem nav labiekārtotas, 
drošas vides, kur nodarboties ar 
dažādām fiziskām aktivitātēm. 

Lai aktivizētu, izglītotu  par 
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu 
ģimenē un saliedētu vietējās ko-
pienas dažādu paaudžu iedzīvotā-
jus, ir jārīko kopā darbošanās pa-
sākumi ar rezultātu, kas attieci-
nāms uz visiem. Šāds pasākums ir 

Kursīšu bērnudārza teritorijas, 
kas ir atvērta visiem iedzīvotā-
jiem, uzlabošana, jaunu āra no-
darbību un brīvā laika pavadīša-
nas ierīču izveidošana. 

Iesaistot pagasta bērnus, bērnu 
vecākus, vecvecākus  un jaunie-
šus projekta realizēšanā, tiek vei-
cināta piederība pagastam, veici-
nāta atbildība apkārtējās vides 
labiekārtošanā, uzturēšanā, piln-
veidošanā. Iesaistot projekta rea-
lizēšanā Kursīšu pamatskolas 
lielāko klašu  skolēnus, tiek radī-
ta iespēja skolēniem pielietot 
praksē mājturības un tehnoloģiju 
padziļinātajā programmā apgūtās 
zināšanas.  Darbojoties kopā, tiek 
rādīts piemērs mazajiem kur-
sīšniekiem, kā būt aktīvam, lī-

dzatbildīgam un lepnam 
par vietu, kurā dzīvo. 

Tiek aktualizēta droša, veselīga brī-
vā laika pavadīšana. 

Projekta ietvaros tiks labiekārtota 
teritorija- izveidotas jaunas rotaļu 
zonas sportam, zināšanu iegūšanai, 
rotaļām. Kopienas saliedēšanai 
24.jūlijā plkst.17.00 tiks organizēts 
sportisks, aktīvs, izglītojošs pasā-
kums „Mēs gribam, mēs varam, mēs 
darām!” ģimenēm ar bērniem. 

 

Projekta vadītāja Irēna Lagūna. 

Projekts „Mēs gribam, mēs varam, mēs darām!” 

lādes vēsturi. Ražotnes dar-
binieki maksimāli izsmeļo-

ši, viegli uztverami un atmiņā 
paliekoši izstāstīs par pašu trifeļu 
ražošanas procesu. Katram inte-
resentam būs iespēja "nokļūt" 
trifeļu kastes iekšpusē. Būs ie-
spēja izveidot pašam savas šoko-
lādes figūriņas un nodegustēt tās. 
Tāpat, pēc ekskursijas, būs iespē-
ja iegādāties Pure Chocolate ra-
žoto produkciju ražotnes veikali-
ņā. 

Jaunmoku pils. Jaunmoku 
pils būvēta ap 1901. gadu pēc 
Rīgas birģermeistara Džordža 
Armitsteda pasūtījuma un kalpo-
jusi kā medību un vasaras rezi-
dence. Pils un arī zirgu staļļa 
projektu 1898. gadā izstrādājis 
Vilhelms Bokslafs, izveidojot 
Jaunmoku pili par vienu no Lat-
vijā pazīstamākajām ķieģeļu cel-
tnēm. Pilī interjers medību pils 
gaumē veidots atkal 20.gadsimta 
nogalē, taču no oriģinālām inter-
jera lietām īpaša vērtība piegrie-
žama pils podiņu krāsnīm, no 
kurām viena gatavota 19.-
20.gadsimtu mijā Rīgas 700.gadu 
jubilejai par godu un uz kuras 
apskatāmi gleznojumi ar šī laika 
Rīgas un apkārtnes skatiem. Pilī 
izvietojies Meža muzejs, kur var 
iepazīt mežu dzīvi un mežstrād-

Pensionāru ekskursija! nieku ikdienu gadsimta garumā. Zāļu 
tēju degustācija - iespēja nogaršot 
dažādu veidu tējas, kuras vāktas pils 
dārzā un tās teritorijā. Būs iespēja ne 
tikai nogaršot gārsu sakņu, nātru, 
raspodiņu, bērzu lapu un daudz citu 
tēju, bet arī uzzināt to dziedniecisko 
spēku, kā arī varēsiet nogaršot dažā-
dus ārstnieciskos sīrupus, kurus Jums 
liks uzminēt gids. 

Baskāju taka - aizraujoša pastai-
ga un veselības rituāls Baltijā pirmajā 
baskāju takā. Te ir labākais no Aus-
trijā, Vācijā un Šveicē izmēģinātā un 
vēl – tikai mūsu zemei, Valguma 
ezera un Slocenes upes apkaimei, 
Ķemeru nacionālajam parkam rakstu-
rīgais. 

Oļi un olīši, laukakmeņi un dzir-
nakmeņi, sūna, čiekuri, jūrmalas 
smilts, niedres, šķelda, raupjš priedes 
stumbrs, māls, veldzējošs upes 
ūdens… Lietū mērcēta mīksta zālīte, 
mikla kūdra egļu pavēnī, saulē sasilu-
si grants… Jo izjūtās bagātīgāks pie-
dzīvojums pēdām, jo efekts manā-
māks. 

Tukuma jūrmala – atpūta pie 
jūras, pelde, pastaiga. 

Līdzi ņemam labu garastāvokli, 
piemērotu apģērbu un pusdienas! 

 
Ilzīte Griķe. 

Pēc veselības un labsajū-
tas uz Tukumu! 

 
Ekskursija 17.jūlijā, izbrauk-

šana no pagasta pārvaldes plkst. 
8.30, dalības maksa 15,00 euro! 

Sociālā darbiniece Ilzīte Griķe, 
aicina pieteikties pensionārus un 
dalības maksu ekskursijai samak-
sāt līdz 15.jūlijam personīgi Die-
nas centrā vai pa tālr. 26656559, 
63846685. 

Apskates objekti un aktivitātes: 
Daces Lukševicas daiļdārzs 

Tukumā. Diplomētas ainavu ar -
hitektes veidots daiļdārzs atrodas 
Tukumā,  Veļķu priežu pakājē. 
Tas ir viegli kopjama un ekono-
miska dārza piemērs. Dārzs ar pla-
šu augu kolekciju, īpašs pārstei-
gums hostu cienītājiem - 95 dažā-
dības. Visu sezonu iespēja iegādā-
ties daudzgadīgos apstādījumu 
augus podos. 

"Pūre Chocolate" šokolādes 
muzejs. Visiem interesentiem ir  
lieliska iespēja iepazīties ar šoko-
lādes rašanās stāstu „Pure Choco-
late”. Pūres Šokolādes Republikas 
apmeklējuma programmā ir iespē-
ja redzēt un dzirdēt stāstus par šo-
kolādes iegūšanu, apstrādāšanu un 
lietošanu, kā arī iepazīties ar šoko-
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Ņem spārnus, rūpēm pāri laidies, 

Kā taurenis zem saules spožs, 

Ja nevari ar naudu šķiesties,  

Ar prieku šķiesties vari drošs. 
 

Jūlijā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    65 gadus      70 gadus 

    Romualds Stonis  Angele Banišauskiene 

       75 gadus 

       Velta Vaitkeviča 

LĪDZJŪTĪBA 
Līst lietus un asaras  

dvēselē plaisā. 

Un sāpes kā urgas  

sirdsdziļumos raisās. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Aivaru Vilertu 

(19.06.2015. — 53 gadi) 

Lāsmu Rudovicu 

(20.06.2015. — 57 gadi) 
smilšu kalniņā pavadot! 

AICINĀM  
PIRMSSKOLAS UN SĀ-
KUMSKOLAS BĒRNUS 

AR VECĀKIEM UZ 

 

Nodibinājuma “CEMEX 
Iespēju fonds” atbalstītā Kursīšu  pamatskolas 
projekta „Mēs gribam, mēs varam, mēs darām!” 

Fizisko aktivitāšu laukuma atklāšanas 
pasākumu bērnudārza ter itor ijā 

24.jūlijā plkst.17.00 

1. Saruna par kustīgu un veselīgu dzīvesveidu 

a. vecākiem – Ansis Pūce no Saldus 

b. bērniem – Zaķis un Kaķis ar veselīgo našķu 
degustēšanu 

2. Kustību aktivitāšu laukuma lentas pārgriešana 
(Cemex pārstāvis, V.Drukovskis, I.Lagūna) 
3. Darbošanās aktivitāšu stacijās, komandu stafe-
tēs 

4. Mielošanās ar zupu no līdzpaņemtiem dārze-
ņiem 

5. Pasākuma izvērtējums 
 

Projekta vadītāja Irēna Lagūna 

KAPU SVĒTKI 
Kursīšu pagasta kapsētās  

2015.gada 8.augustā 
· plkst. 11.00 Grietēnu kapos 

· plkst. 12.00 Zaņenieku kapos 
· plkst. 13.00 Brūzilu kapos 
· plkst. 14.00 Sauļu kapos 

· plkst. 15.00 Bruzilu kapos 
· plkst. 16.00 Kursīšu kapos 

Kursīšu pagasta Sporta svētki 2015 
25.jūlijā plkst. 10.00 

Kursīšu pagasta futbola laukumā 
 

Būs iespēja piedalīties: 
 Futbolā 
 Strītbolā 
 Dvieļbolā 
 Stafetē 
 Riteņbraukšanā 
 Šaušanā ar kaķeni 
 Puzles ātrstellēšanā 
 Olu mešanā 
 Tālsitienos 
 

Pēc sporta spēlēm apbalvošana estrādē. 
 

Sīkāka informācija pie sporta darba organizatora 
Kaspara Circeņa (26160833) 

Jauniešu pludmales  
volejbola turnīrs 

19.jūlijā plkst. 10.00 
Kursīšu pagasta pludma-

les volejbola laukumā 
 

 Izspēles sievietēm 
(komandā 2 dalībnieces) 

 Izspēles vīriešiem (komandā 2 dalībnieki) 
 

Vienam no komandas dalībniekiem obligāti jābūt 
vecumā no 15 līdz 25 gadiem! 

 

Sacensībām pieteikties līdz 17.jūlijam pa tālr. 
28328320 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ 
13.07.-31.08.2015. 

Kursīšnieces Airas Vaitkus kolek-
cijas izstāde 

“Rakstāmlietas” - pildspal-
vu izstāde. 

Izstāde notiek jaunajā pasākumu 
un izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”. 

 

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

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

