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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Kultūras notikumi maijā
1.maijā vokālais ansamblis
“Allegro” devās uz ansambļu sadziedāšanās svētkiem Vadakstē.
Katram ansamblim bija jāsagatavo
2 dziesmas. Pēc pasākuma sabraukušie ansambļi lustējās jaukā atmosfērā Vadakstes tautas namā.
Paldies Vadakstes pagastam par
jauko un viesmīlīgo uzņemšanu!
10.maijā Kursīšu Jaunajā zālē
sanākušās māmiņas un vecmāmiņas ar dziesmotiem sveicieniem
priecēja Kursīšu bērnu ansamblis
„Notiņas” (vad. Inga Judko). Pasākuma īpašie viesi - bērnu deju ko-

Maijs skolā
Ar dzeltenajām pieneņu saulītēm, ķiršiem kupenu baltumā, ceriņu zili violetajiem sveicieniem
skolā aizvadīts pēdējais mācību
mēnesis. Skolēniem tas paskrējis
kā vēja spārniem, jo veicamā bijis
ne mazums.
7.maijā skolā un bērnudārzā
viesojās keramiķis L.Cīrulis no
Rīgas. Atraktīvā un savdabīgi izglītojošā nodarbībā skolēni izgatavoja un izrotāja darbiņus no māla.
Maija pēdējā nedēļā meistars izgatavotos trauciņus -apdedzinātus,
izrotātus un glazētus - atgādāja
skolēniem, kuri piedalījās meistarklasē. Paldies vecākiem, kuri finansiāli atbalstīja savu bērnu piedalīšanos šajā pasākumā!
13.maijā skolā ar lielu prieku
sagaidījām vecākus uz svētku pasākumu. Svētku dienā ar skolas
direktores gādību bija sarūpēts kafijas galds. Skolotāji bija izvietojuši izstādē skolēnu darbiņus, kuri
tapuši gan mācību, gan fakultatīvajās stundās. Foto slaidos vecāki
varēja pavērot, ar ko esam bijuši
aktīvi šajā mācību gadā. Pēc saru-

lektīvs no Rubas. (Paldies vadītājai Krīstīnei Barvidai!) Paldies visiem, kas atnāca baudīt, ko
mūsu bērni ar mīlestību bija sagatavojuši.
16.maijs bija Saldus novada
svētku otrā diena, kurā ar savu
programmu uz skatuves (blakus
Kalpaka laukumam) uzstājās mūsu ansamblis „Allegro”. Paldies
dalībniecēm un vadītājai Elvīrai
Lucei par lielisko sniegumu! Uz
Kalpaka laukuma tika izstādīts
Kursīšu pagasta siena zārds, kas
pēc pašu ieceres bija jānoformē ar
tēmu „Rakstu Raksti”. Paldies Dacei Meļķertei par ieguldījumu zārnām pie kafijas tases vecāki dāvanā saņēma svētku koncertu.
Bērnu paldies vecāki varēja sajust dziesmās, dzejoļos, dejā un
ludziņā. Paldies skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem par
piedalīšanos svētku sagatavošanā!
Visa mācību gada garumā 1.–
4.klašu koris apguva dziesmas, lai
piedalītos kopkora priekšnesumā
„Roku rokā” Saldus novada svētkos 16.maijā. Darbiņš tika paveikts labi – koncerta klausītāji
bija gandarīti par skanīgajām
dziesmām mazo dalībnieku izpildījumā. Paldies mūzikas skolotājām I.Eisulei un G.Rumbai par
skolēnu sagatavošanu koncertam!
Paldies skolas šoferim J.Griķim
un saimniekam Ž.Bergmanim par
skolēnu nogādāšanu uz pasākumu!
21.maijā Kursīšu mazpulks
"Bitīte" un mācību olimpiāžu dalībnieki piedalījās mazpulku salidojumā. Jau trešo gadu pēc kārtas
mazpulcēni un mazpulku vadītāji
no visas Latvijas pulcējas Vislatvijas mazpulku salidojumā,
kurš notiek sadarbībā ar SIA
„Amazone”, šogad piedalījās 17

2015. Jūnijs

da noformējuma tapšanā! Paldies visiem kursīšniekiem, kas pievienojās
svētku gājienam, pārstāvot Kursīšus.
22.maiijā Kursīšu amatierteātris
„KODOLS” devās uz Ezeri, lai izrādītu savu jaunāko veikumu - lugu
„Raganas priede” (pēc A. Grīnieces
lugas motīviem). Iecere ir rudenī turpināt viesizrāžu sniegšanu arī citos
novada pagastos. Paldies mūsu lieliskajiem aktieriem un režisorei Sanitai
Vītolai!
Paldies arī mūsu pagasta šoferim
Jānim Griķim par vizināšanu maija
pasākumos.
Laima Tiļļa.
mazpulki un 250 mazpulcēni, vistālāk braukušie bija Staiceles mazpulcēni. Pasākuma atklāšanā dalībniekus uzrunāja SIA “Amazone” līdzīpašniece Baiba Mikāle, Padures
pagasta pārvaldes vadītāja Brigita
Lange, Kuldīgas novada domes izpilddirektore
Ilze
DambīteDamberga. Pasākumā kā īpašais viesis piedalījās Latvijas Republikas
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs,
kura uzrunu nolasīja Padures mazpulcēns Kristaps, un mazpulcēni varēja uzdot dažādus jautājumus ministram. Pasākuma laikā mazpulcēni
apmeklēja 10 kontrolpunktus, kuros
strādāja,
sportoja,
atbildēja
uz interesantiem jautājumiem, prezentēja savu mājas darbus. Pasākuma starplaikos bija iespēja strādāt
radošajās darbnīcās, spēlēt vides
spēles un sportot. Pasākuma noslēgumā ar priekšnesumiem uzstājās
Kuldīgas Aviācijas un Sporta kluba
lidmodelistu pulciņš „Niknie putni”
un ritma grupa „Pulsa efekts”. Paldies par atbalstu Kursīšu pagasta
pārvaldei un šoferim Jānim Griķim,
kurš mūs aizveda uz pasākumu un
atveda mājās.
27.maijā mūsu skolā dominēja
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māksla un krāsas, jo notika mākslas un mājturības plenērs. Skolēni
darbojās jauktās grupās, lai kopīgi
un individuāli radītu jaunus un
interesantus darbus- pogu gleznas,
dekorus, haiku dzejas grāmatu,
muzikālus priekšnesumus, krāsu
gleznas, rotaļlietas, papīra groziņus, apgleznotas burciņas. Darbojoties grupās, tika akcentētas un
novērtētas skolas kopīgās vērtības
- mērķtiecība, atbildība un cieņa.
Pēc nodarbībām visi kopīgi piedalījāmies lasīšanas zibakcijā, jo mūsu skolā grāmatu lasīšanai ir ļoti
liela vieta un vērtība. Kopīgi tika
izveidots mūsu mīļāko, lasītāko
grāmatu koks - krāsains, ar grāmatu nosaukumu lapiņām. Kad bijām

radoši izpaudušies un grāmatu
priekus baudījuši, mazliet arī
pastrādājām, sakopām pagājušajā
mācību gadā izveidotos vides objektus. Diena bija izdevusies! Paldies radošo nodarbību vadītājiem,
skolēniem, bibliotekārei, paldies
visiem par šo interesanto dienu!
28.maijā skolotājs M.Laubergs
kopā ar 6.klases skolēniem organizēja un vadīja Sporta dienu. Šogad laiks mūs lutināja, tāpēc
prieks darboties dažādās interesantās stafetēs bija dubultliels.
Skolēni jauktās grupās visas dienas garumā pierādīja gan sportiskās prasmes, gan spēju darboties
komandā. Labi iesākto tradīciju
turpināsim arī nākošajā gadā!

Skola — Mammadaba vēstniecība!

29.maijs – pēdējā skolas diena
šajā mācību gadā. Svinīgajā līnijā
atskatījāmies uz gada garumā paveikto. Skolas direktore pateicās
skolēniem, kuri bez sava tiešā mācību darba labus sasniegumus guvuši
olimpiādēs un konkursos. Paldies
tika pateikts skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus šiem pasākumiem.
Pēc svinīgās līnijas un liecību saņemšanas skolēniem vēl pēdējās aktivitātes. Katrai klasei savs pasākuma scenārijs - gan klasē ar rotaļām
un atrakcijām, gan laukā ar pikniku
un dažādām kustību aktivitātēm.
Mājās ejot, viens otram novēlējām
saulainu, aktīvu un interesantiem
iespaidiem bagātu vasaru.
Andra Rorbaha.

Saldus novada pašvaldības
Kursīšu pamatskola- Mammadaba
vēstniecība 2014./15. m. g.
Mūsu skolas skolēni un skolotāji ar savu darbošanos Mammasdabas aktivitātēs 2013./2014. m. g.
apliecinājām, ka spējam godam
pildīt Mammasdabas vēstniecības
uzdevumus un pienākumus. Tādēļ
mūsu skolai piešķīra šo augsto titulu, kurš darbojas vienu gadu 2014./2015. m. g.
Šā gada laikā mēs pildījām Zaļo godavārdu, ko devām, kad pacēlām Mammasdabas vēstniecības
karogu pie skolas, ievērojām 11
pienākumus, kuri jāpilda, kļūstot

par Mammasdabas vēstniecību.
Mācību gada laikā mēs sociālo
zinību stundās izzinājām mežu
un baudījām dabas klātbūtni
skolā, smēlāmies gudrību un
iepazinām krāšņākās atpūtas
vietas Latvijas dabā, skolas bibliotēkā Latvijas valsts mežu
gudrību plauktā lasījām grāmatas par mežu, meža vērtībām un
apkārtējās vides jautājumiem.
Mācību gadu noslēdzot, kad
kāds mums jautās „Kā iet?” vai
„Kā klājas?”, mēs atbildēsim
„Zaļi jo zaļi!”.
29. maijā , pēdējā mācību
dienā, mūsu skolā viesojās Lat-

vijas Valsts mežu pārstāvis un apsveica mūs par godam pildīto pienākumu, pasniedzot direktorei Pateicības rakstu un pašu audzēto Meistarības mežu, kā arī pildspalvu turētāju,
kas rotā galdu skolotāju istabā.
Godam turēto Zaļo karogu svinīgi
nolaida skolas direktore I. Lagūna,
skolēnu pašpārvaldes vadītāja 8. klases skolniece R.B. Radze, Latvijas
valsts mežu pārstāvis, Mammasdabas aktivitāšu koordinatore Aija Slūtiņa. Turpmāk Mammasdabas vēstniecības karogs glabāsies skolas novadpētniecības muzejā kā apliecinājums mūsu dotajam Zaļajam Godavārdam.
Aija Slūtiņa.

Maijs sportā

godpilnā 3.vieta – Sandai Lapai
(23 punkti).
Vīriešiem bija spraiga cīņa
par bronzas medaļu, bet pēc atkārtotas mešanas 3.vietu ieguva
Mārtiņš Circenis (39 punkti),
2.vietu ieguva Kaspars Circenis,
savukārt nepārspēts palika un
1.vietā ierindojās Jānis Circenis
(41 punkts). Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos, un
ceram, ka nākamajās sacensībās
konkurence būs daudz lielāka.
23.maijā Kursīšu pagasta novusistes piedalījās novada čempionātā novusā sievietēm Ezerē.
Šādas veida sacensības tieši sievietēm notika pirmo reizi. Kursīšnieces parādīja ļoti labus rezultātus.

No 17 dalībniecēm Ivita Krūmiņa ieguva 13.vietu, Madara Gustiņa
– 10.vietu, Laima Tiļļa – 8.vietu,
Daiga Buka – 7.vietu, Zinaida Circene – 6.vietu, un 1. novada čempiona titulu ieguva Marta Siksna.
Milzīgu paldies meitenēm saka
Marta Siksna par piedalīšanos. Paldies arī par fināla mača atbalstīšanu!
Zāles sporta treniņu, sacensību
sezona beigusies. Sākam pievērsties
āra sporta veidiem. Gan lieliem, gan
maziem sportot gribētājiem ieteikums sekot līdzi afišām, informācijai sociālos tīklos, jo šī vasara būs
krāšņa ar dažādām sportiskām aktivitātēm.
Kaspars Circenis.

2.maijā Kursīšu pagasta Jaunajā
zālē norisinājās šautriņu mešanas
sacensības. No plkst. 12.00 līdz
13.00 visi varēja iesildīt roku šautriņu mešanā, bet no 13.00 sākās
sacensības. Visus dalībniekus iedalīja 3 grupās – bērni (līdz 16
gadiem), sievietes un vīrieši.
Bērnu grupā 13 dalībnieku konkurencē 1.vietu izcīnīja Kristers
Krūmiņš (36 punkti), 2.vietu ieguva Ance Griķe (35 punkti) un
3.vietā ierindojās Enija Blinde (35
punkti).
Sievietēm 3 dalībnieku konkurencē pirmo vietu izcīnīja Marta
Siksna (38 punkti), 2.vietu ieguva
Zinaida Circene (29 punkti) un
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nai, kas atrada laiku, lai dalītos ar saMaijs Kursīšu pagasta Dienas centrā
Maijs Dienas centrā ir bijis notikumu un pasākumu bagāts. Tūlīt
pēc maija svētku brīvdienām Dienas centrā notika radošā nodarbība. Daces Meļķertes vadītā nodarbībā Dienas centra darbinieki un
seniori mācījās gatavot kartiņas –
ielūgumus kvīlinga tehnikā. Kartiņu gatavošana sākumā likās sarežģīta, bet vēlāk senioriem iepatikās,
un Valērija Budenoviča un Uldis
Stepiņš izveidoja ļoti skaistas un
interesantas kartiņas. Liels paldies
Dacei Meļķertei par pacietību un
vēlmi mācīt, paldies senioriem
Valērijai Budenovičai, Uldim Stepiņam un Dienas centra aprūpētājai Dinai Voldiņai par piedalīšanos. Kartiņas izmantojām kā ielūgumus, lai aicinātu jaunās māmiņas uz “Jauno māmiņu” nodarbībām Dienas centrā.
8.maijā centrā notika pasākums
“Mātes diena senioriem”. Šajā pasākumā seniorus ar koncertu iepriecināja b/d “Riekstiņš” jaunākās grupas bērni, viņu audzinātāja
un auklīte. Seniorus ļoti aizkustināja mazo mākslinieku koncerts.
Paldies bērnudārza mazajiem
māksliniekiem, audzinātājai Baibai Griķei un auklītei Intai Plācei.
Jaunajā mācību gadā turpināsim
sadarbību ar b/d “Riekstiņš” bērniem un audzinātājām.
12.maijā Dienas centra darbi-

nieki, bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons un seniori brauca
pieredzes apmaiņas braucienā uz
Lutriņu pagastu, kur mūs ļoti mīļi uzņēma sociālā darbiniece Inga
Siliņa un viņas aktīvie seniori.
Bija noorganizēta ekskursija uz
b/d “Kāpēcītis”, uz bibliotēku, uz
aprūpes namu “Rūķīši” un brauciens ar autobusu pa Lutriņu pagastu. Noslēgumā pie tējas tases
risinājās omulīgas sarunas par to,
kā šo draudzību vajadzētu turpināt. Paldies Lutriņu kolēģiem par
viesmīlīgu uzņemšanu!
15.maijā aizsākām nodarbību
ciklu jaunajām māmiņām. Mērķis ir izveidot jauku grupu, kurā
jaunās māmiņas var dalīties savā
pieredzē, iegūt pieredzi viena no
otras un aicināt speciālistus, kas
varētu dalīties savām zināšanām,
lai māmiņas kļūtu vēl zinošākas
un drošākas savu bērnu audzināšanā. Pirmā bija iepazīšanās nodarbība, kuras laikā sapazināmies, izteicām savas vēlmes un
idejas tālākai darbībai. Otrā nodarbība notika 2. jūnijā, kurā bija
tikšanās ar ārsta palīgu Rasmu
Bolšteinu, kas māmiņām stāstīja
par bērnu drošību mājās un laukā, par pirmo palīdzību dažādās
ikdienas situācijās. Paldies māmiņām, kas apmeklēja nodarbības, un paldies Rasmai Bolštei-

Jūnija pasākumi Kursīšu pagasta Dienas centrā
Pirmdienās (vasaras
sezonā)
15.00 – 18.00
Otrdienās (pirmajā
un trešajā otrdienā)
10.00 – 12.00
Divas reizes mēnesī
Jūnija vidū – atkarīgs no laika apstākļiem.
17. jūnijs plkst.
10.00
19.jūnijs dienas garumā
27. jūnijs

Bērniem spēļu turnīri, atjautības uzdevumu
risināšana, radošas nodarbības u.c. (Sekojiet
līdzi afišām!)
Radošās nodarbības pieaugušajiem (Sekojiet
līdzi afišām!)
Jauno māmiņu nodarbības (Sekojiet līdzi afišām!)
Pārgājiens senioriem! (Sekojiet līdzi afišām!)
Kristīgo jauniešu apciemojums kopā ar I. Zābaku
Jāņu ieskandināšana – siera siešana, iesala
gatavošana, vainagu pīšana, atmiņu stāstīšana
utt.
Ģimeņu asistentu nometne

vām zināšanām un pieredzi.
30.maijā Kursīšu pamatskolas skolēni devās uz Liepāju uz Intara Busuļa
koncertu, kuru piedāvāja Management
of Intars Busulis ”de Busul MUSIC”,
sadarbojoties ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas dāvināja ielūgumus maznodrošinātiem skolēniem, jauniešiem.
Koncertu apmeklēja 18 skolēni kopā
ar sociālo darbinieci Ilzīti Griķi un
bibliotēkas vadītāju M.Lagzdonu.
Pirms koncerta Liepājā apmeklējām
Piejūras parku, kur norisinājās Ģimeņu dienai veltīts pasākums ar dažādām
radošām darbnīcām, bērnu koncertiem
un izklaidi. Pastaigājāmies gar jūru.
Bērniem patika gan koncerts, gan ekskursija. Paldies Kursīšu pagasta pārvaldei par transporta nodrošināšanu.

Pārtikas pakas un higiēnas
preces trūcīgām ģimenēm

Informēju, ka trūcīgas ģimenes
(personas) var saņemt par jūnija mēnesi pārtikas pakas un higēnas, un
saimniecības preču komplektus. Higēnas un saimniecības preču komplektus
ir tiesīgas saņemt ģimenes, kurās ir
bērni vecumā līdz 18 gadiem. Pakas
var saņemt Kursīšu pagasta pārvaldē
pie Daces Meļķertes. Līdzi obligāti
jābūt trūcīgas ģimenes (personas) izziņa! Paku izsniegšanas laiks: Trešdienās 9.00 – 17.00 un Piektdienās
9.00 – 16.00.
Ilzīte Griķe.

INFORMĀCIJA
KURSĪŠU
BIBLIOTĒKASINFORMĀCIJAS CENTRA

Darba laiks vasarā no
01.06. līdz 31.08.
P. 900 – 1800
O. 900 – 1800
T. metodiskā diena
C. 900 – 1800
P. 900 – 1800
S. brīvs
Sv. brīvs
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Bibliotēkas notikumi maijā
No 23.aprīļa līdz 24.maijam
bibliotēkā bija apskatāma kursīšnieces Ivetas Spēlmanes kolekcijas izstāde “Krūzes un tases”,
kura notika jaunajā pasākumu un
izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”.
Izstādē bija apskatāmas vairāk nekā 50 lielas un mazas, māla un
porcelāna krūzes un krūzītes, kuras ir saņemtas kā dāvanas, pirktas
ceļojumos un mantotas no vecmāmiņas (vairāk nekā 100 gadus
vecas) un radiniekiem…
19.maijā bibliotēkā uz pēdējo
kārtu pulcējās Krustvārdu mīklu
minēšanas čempionāta dalībnieki.
Šajā reizē piedalījās 10 kursīšnieki, kuri minēja 3 dažādas mīklas
(klasisko, riņkveida un rozeti).
Kopumā čempionātā piedalījās 12
dalībnieki, kuri pēc 4 kārtām ierindojās šādās vietās – 1.vieta – Vija
Gotfrīde (440 punkti), 2. – Aija
Jēkabsone (433), 3. – Jautrīte Līdaka (432), 4. – Valdis Bolšteins
(389), 5./6. – Maiga Lazda un Valerija Budenoviča (239), 7. – Dace
Meļķerte (211), 8. – Uldis Stepiņš
(200), 9. – Jānis Plācis (185), 10. –
Arnolds Lazda (163), 11. – Juris
Lagūns (71) un 12. – Daina Bicāne (36). Pēdējo divu vietu ieguvēji piedalījās tikai vienā kārtā no
četrām.
23.maijā Kursīšu bibliotēkā
viesojās dramaturģe un rakstniece
Lelde Stumbre. Interesanta personība un talantīga dramaturģe, tā
par viešņu varētu teikt pāris vārdos. Tie nedaudzie pasākuma ap-

meklētāji bija patiesi ieinteresēti
un klausījās Leldes Stumbres
stāstījumā par dzīvi, daiļradi,
lugu tapšanu un dramaturģijas
situāciju mūsdienās, par teātri un
lugu iestudēšanu. Paldies tiem,
kas atnāca, jo ne jau katru dienu
ir iespēja satikt un iepazīt Latvijas kultūras personības. Bibliotēka bija apskatāma literatūras materiālu izstāde “Leldes Stumbres
personības spogulī: darbi un dzīve”. Pasākums un izstāde notika
Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra
izstrādātā
projekta
“Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
27.maijā Saldus un Brocēnu
novadu bibliotekāri devās pieredzes un kultūras braucienā uz
Liepājas reģiona novadiem. Viesojāmies Grobiņas, Rucavas,
Nīcas novados un Liepājā. Viesojāmies Sikšņu, Nīcas un Bārtas bibliotēkās, kurās runājām
par darbu ar bērniem, pasākumu
organizēšanu, projektiem, situāciju bibliotēkās un sadarbību.
Iepazinām bibliotēku telpas un
pieredzi. Bārtas muzejā un Rucavas
etnogrāfiskajā
mājā
“Zvanītāji”, Nīcas senlietu krātuvē iepazinām folkloras bagātības
un vēsturi, uzzinājām par projektiem un tradīciju saglabāšanu.
Viesojāmies arī Nīcas vienā no
daudzajiem daiļdārziem “Lūši”.
Vakara noslēgumā Liepājas teātrī baudījām izrādi “Indulis un
Ārija”. Bija aizvadīta pieredzes
bagāta un kulturāli piepildīta

diena.
28.maijā notika Lasītāju kluba
pavasara sezonas noslēguma pasākums, kurā īpašie viesi bija LNB
speciāliste Liega Piešiņa un dzejnieks Uldis Bērziņš. Pasākuma apmeklētāji (ne tikai kluba dalībnieki) varēja uzzināt par dzejnieka
Ulda Bērziņa topošo atdzejojumu
no islandiešu valodas folkloras un
mītu varoņteiku eposu, klausīties
viņa izteiksmīgajā dzejas un atdzejojuma lasījumā un stāstos par savu
dzeju un literatūras gada balvu.
Savukārt Liega Piešiņa dalījās iespaidos par savu pieredzi Lasītāju
klubu vadīšanā, jo vada divus klubus – Silakrogā un sieviešu cietumā. Ļoti tika gaidīti ieteikumi, ko
lasīt turpmāk, un Liega dalījās savās pārdomās par izlasītajām grāmatām, ieteica apmeklētājiem lasīt
un bibliotekāriem iegādāties.
Atgādinot par lasītprasmes un
lasītprieka nozīmīgumu personības
izaugsmē, jau trešo reizi 29. maijā
plkst. 12.15 notika Lasīšanas dienas zibakcija, pie iemīļotākajām
grāmatām aicinot pulcēties lielus
un mazus lasītājus visā Latvijā.
Kursīšos zibakcijā piedalījās Kursīšu bibliotēka informācijas centrs
un Kursīšu pamatskola. Pie Kursīšu pagasta pārvaldes visus interesentus gaidīja Kursīšu bibliotēkas
runcis un mudināja lasīt, pēc kopīgas lasīšanas piecminūtes katrs,
pastāstot par lasīto grāmatu un tekstu, varēja nopelnīt gardu konfekti.
Akcijā piedalījās dažāda gadagājuma kursīšnieki
Mārtiņš Lagzdons.

Izsludinām lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem!
Tev ir 11, 12, 13 vai 14 gadi?
Tev patīk lasīt grāmatas? Tu esi
aktīvs sociālajos tīklos?
Mums tev ir lieliska ziņa! Piedalies Apgāda Zvaigzne ABC
grāmatu lasīšanas stafetē un laimē iespēju pavadīt nedēļu superīgā „Ilustrētā Junioriem” un
Valodu skolas „Skrivanek Baltic” vasaras nometnē.
Kas tev jādara, lai iegūtu balvu?

LASI Apgāda Zvaigzne
ABC grāmatas no piedāvātā grāmatu saraksta atbilstoši savām
interesēm.
DALIES AR VIEDOKLI
par katru izlasīto grāmatu: kas
tev patika, kāpēc patika un vai tu
to ieteiktu draugiem. Ja grāmata
nepatika vai garlaikoja, tad raksti, kas tieši nepatika. Raksti aprakstu blogā, veido video un
foto kolāžas, dalies ar informā-

ciju sociālajos tīklos un neaizmirsti informēt arī mūs! :)
Blogs – ieliec aprakstu par grāmatu blogā un saiti uz ierakstu atsūti
uz
e-pastu
konkurss@zvaigzne.lv, klāt pievienojot kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, vecums un pilsēta.
Draugiem.lv – garāku aprakstu var likt sadaļā D-grāmatas
(lapas apakšā ieliec ķeksīti, lai
raksts būtu redzams visiem) un saiti uz aprakstu atsūti uz e-pastu kon-
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kurss@zvaigzne.lv, klāt pievienojot kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, vecums un pilsēta, un/vai
ievieto īsu ziņu sadaļā Runā, pieliekot
atzīmi
@ApgādsZvaigzneABC
Twitter.com un facebook.com
(ja tev ir 13 vai 14 gadi) - raksti
savu viedokli par grāmatu un pieliec atzīmi @zvaigzneabc.
Youtube.com – izveido filmiņu
par grāmatu un saiti uz video atsūti
uz
e-pastu
konkurss@zvaigzne.lv, klāt pievienojot kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, vecums un pilsēta.
Ja tev nav sava bloga un arī neesi nevienā no sociālajiem tīkliem,
tad atsūti mums rakstu uz e-pastu
konkurss@zvaigzne.lv, klāt pievienojot
kontaktinformāciju:
vārds, uzvārds, vecums un pilsēta.
Konkurss norisinās no 1. jūnija līdz 15. jūlijam.
SKATIES konkur sa r ezultātus 20. jūlijā Zvaigzne ABC mājas
lapā www.zvaigzne.lv. Galvenā
balva – dalība 1 cilvēkam
„Ilustrētā Junioriem” un Valodu
skolas
„Skrivanek
Baltic”nometnē. Papildus tiks piešķirtas žūrijas specbalvas par aktivitāti
un oriģinalitāti.
Vērtējot tiks ņemts vērā rakstu
daudzums un aktivitāte sociālajos
tīklos, kā arī tas, cik interesanti un
radoši būs paustas domas par grāmatām.
Iesūtītos aprakstus par grāmatām publicēsim Zvaigzne ABC

mājas lapā un sociālajos tīklos.
GRĀMATU SARAKSTS
 Sabīne Ceta. Hugo ģeniālā pasaule. Hugo superplāns. Hugo kļūst iedomīgs
 Lora Dokrila. Dārsija Bērdoka
 Nīls Geimens. Par laimi,
piens...
 Džons Grišams. Teodors Būns
– aktīvists. Teodors Būns mazais advokāts. Teodors
Būns un nolaupītā meitene.
Teodors Būns - aizdomās turētais
 Agnese Jauna. Runča stāsti
 Arno Jundze. Kristofers un
Ēnu ordenis
 Mika Kerenens. Noslēpumainais puķu čiepējs
 Džefs Kinnijs. Grega dienasgrāmata 9. Garais ceļojums
 Maija Laukmane. Piezvani Adrijai Elzai!
 Ieva Melgalve. Bulta, Zvaigzne un Laī
 Džonatans Meress. Normana
pasaule. Brīžiem pilnīgs
sviests. Normana pasaule.
Brīžiem trakoti kaitinoša
 Ilze Liliāna Millere. Safīru
uguns
 Jū Nesbē. Doktora Proktora
purkšķu pulveris. Doktora
Proktora laika vanna
 Sinika Nopola, Tīna Nopola.
Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! Risto Reperis un šausmīgā desa
 Kristīna Olsone. Stikla bērni.
Sudraba puisēns
 Alise Pantermillere, Daniela

“Kursīšos pirms…”

(Latvija, Nr.54, 19.07.1932)
Akmeņa un bronzas laikmeta
pēdas Kursīšu pagastā un apkārtnē.
Īsā laikā te atrasti daudz akmeņa
ierči un citas lietas. Visbagātākais
apgabals šai ziņā ir Akmeņdziru,
Cauņu un Kalneju māju apgabali,
tāpat Gailīšu kalni Kursīšu pagastā.
No 1920.—1923. g. vietējie iedzīvotāji, sevišķi skolnieki, no šim
vietām atnesuši uz skolu 3 akmens
cirvjus, vairākas bronzas saktes,
vienu bronzas šķēpa galu, daudz
dažādu monētu, vienu dzelzs āvu un
citas lietas.
Griežu mūsu archeologu un vēsturnieku vērību uz to, ka Lejas-

Apriņķa valde izbeidz skolu karus
Kursīšos
Lai gan daudz lielāki pagasti iztiek
ar vienu pilnu pamatskolu, Kursīšu
pagasta padome bija nolēmusi, ka šos
grūtos laikos ar vienu nevar iztikt, bet
vajadzīgas veselas divas – viena centrā, bet otra nomalē. Tas tā tamdēļ, ka
Kursīšos bija sācies skolu karš. Kad
tāds numurs negāja cauri, tad pagasta
padome nolēmusi pamatskolā, kura
atrodas centrā likvidēt 3.klasi, bet to
atstāt tikai nomalē. Apriņķa valde
noraidījusi abus gudros priekšlikumus. Liekas, ka nu beidzot skolu kariem būs pārvilkta strīpa.

Kola. Lotas dienasgrāmata
Liza Pīčone. Toma Geitsa lieliskā pasaule. Asprātīgi aizbildinājumi (un citas labas lietas)
 Linkolns Pīrss. Lielais Neits pārspēj pats sevi. Lielais Neits atkal uzmanības centrā. Lielais
Neits rullē
 Iluta Plotņikova. Salas rēgs
 Džeronīmo Stiltons. Sveicināti
Sīkstuļa cietoksnī! Mīlestība ir
kā siers...
 Deivids
Valjamss. Smirduļa
kungs. Mazais miljardieris.
Gangsteromīte
NOMETNE
„Ilustrētā Junioriem” un Valodu skolas „Skrivanek Baltic”
vasaras nometne
2.–7. augusts: jauniešiem no
11 līdz 14 gadiem
Kopā ar vienmēr jautriem pasniedzējiem un nometnes biedriem
varēsi doties neaizmirstamā ceļojumā cauri gadsimtiem – pabūsi akmens laikmetā, iejutīsies prinču vai
princešu tēlos, izdzīvosi padomju
laikiem raksturīgās ierindas skates
un pat pasapņosi par nākotni. Netrūks arī spēļu, izglītojošu nodarbību un meistardarbnīcu pieredzējušu pasniedzēju vadībā, kā arī atpūtas brīvā dabā.
Mēs apsolām, ka mājup atbrauksi ne tikai ar lieliskām atmiņām,
bet arī ar pulku jaunu draugu!
Norises vieta: Kuldīgas novads,
Rendas pagasts, „Lejastiezumi”
Izdevniecības “ZvaigzneABC”
informācija


Kurzemes, Ezeres un Kursīšu pagastos
daudz vietu, kur viegli atrast akmeņa un
bronzas laikmeta lietas. Tā Ezeres pagastā bagāts senlaiku lietām trijstūris
starp Vadakstes un Ventas upēm ap
Griezes baznīcu (turpat vieta senam Kūru pilskalnam) un Rumsu kalns. Tur atrasti vairāki akmeņa cirvi, no kuriem
viens tagad Kursīšu skolā.
Te nevaru palikt neprotestējis pret
nekurzemnieku kļūdaino vārdu “kurši”.
Tādi kurši te nemaz nav bijuši, bet gan
kūri jeb kursi. Mēs dzīvojam Kurzemē,
nevis Kuršzemē. Lietavieši vēl tagad
saka uz kurzemnieku: “Tu esi kurseniets,
ej uz Kursu”. Mēs rakstam Kursīšu pagasts, nevis Kuršīšu. R.Meija.
(Latvis, Nr.470, 12.04.1923)
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LITERATŪRAS IZSTĀDES
SVEICAM JUBILEJĀS
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ!
Caur gadu birzi dzīvē

Literatūras izstādes JŪNIJĀ
PIEAUGUŠAJIEM
„Mūžīgā
atgriešanās” (angļu
rakstniekam Tomasam Hārdijam - 175 (1840-1928))
Jūnijā nozīmīgas jubilejas svin „Dzīvības jubileja” (rakstniekam Ērikam Kanderam - 70 (1945))
50 gadus
60 gadus
„Tik dažādi literatūrā” (rakstniekam Leonam
Aldis Slūtiņš
Vija Bolšteina
Paeglem - 125 (1890-1926))
75 gadus
82 gadus
„Sentimentāla
satikšanās” (rakstniekam Ādolfam Ersam - 130 (1885Velta Rozentāle
Emīlija Lazdāne
1945))
88 gadus
„Četri balti krekli” (rakstniekam, žurnālisVelta Sovarde
tam Mārim Čaklajam - 75 (1940-2003))
„Putekļi
smilšu
pulkste23.jūnijā plkst. 17:00 nī” (literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno Jundzem - 50 (1965))
Kursīšu estrādē Līgo
„Mazais princis cilvēku zemē” (franču rakstniepasākums
kam Antuānam de Sent-Ekziperī - 115 (1900Piedalās — amatierteātris “Kodols”, 1944))
„Par
literatūru
un
literāvokālais ansamblis “Allegro”.
tiem” (literatūrzinātniecei Ingrīdai Kiršentālei 90(1925-1991))
Plkst. 22:00 Līgo nakts balle kopā ar gr upu " Kas" .
„14.jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru pieIeeja — brīva.
miņas diena” (Stāsti un atmiņas nozaru un daiļliPlkst. 24:00 “Gandrīz pliko skrējiens“ apkārt dīķim
teratūrā)
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
01.06.-30.06.2015.
Kursīšnieces Sandra Vītiņas
kolekcijas izstāde

“Pa mēriņam” - stipro
dzērienu pudelīšu izstāde.

BĒRNIEM
„Klusums, brīnums, noslēpums” (rakstniekam,
žurnālistam Mārim Čaklajam - 75 (1940-2003))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma
bērniem - J”

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

Par izstādi – izstādē apskatāmas vairāk nekā 180 dažāda lieluma mazizmēra stipro dzērienu pudelītes. Izstādē ieraugāma formu, krāsu, stipruma un nosaukumu
daudzveidībā. Kolekcijas eksponāti pirkti kā suvenīri,
saņemti kā dāvanas, tie iegādāti gan Latvijā, gan ārzemēs.

14.jūnijā plkst. 10:00
Ziedu nolikšana pie totalitāro režīmu upuru
piemiņas plāksnes
Kursīšos, pieminot
komunistiskā genocīda
upurus.
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
ticamību atbild raksta autors!

KURSĪŠU DIENAS CENTRĀ
19.jūnijā plkst. 10.00
Pasākums „Jāņu ieskandināšana”
Aicināti visi interesenti svinēt Vasaras saulgriežus visas dienas garumā. Greznosim māju, pīsim
vainagus, gatavosim cienastu, mācīsimies dziesmas, izzināsim tradīcijas, stāstīsim stāstus un pēc
kopīgas svētku sagatavošanas, tos kopīgi nosvinēsim!
Uz pasākumu līdzi jāņem — Jāņu zāles, stāsts
par Jānu svinēšanu no personīgās pieredzes, Līgo
dziesma.
Sīkāka
informācija
pa
tālr.
26656559, 63846685.
Pasākumu organizē Dienas centrs un bibliotēka!

