
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Kursīšu pamatskolā ir realizēts 
projekts „Tiec sadzirdēts”! Vai mēs 
vienmēr paužam savu viedokli un pie-
liekam pietiekoši pūļu, lai mūsu dzīve 
kļūtu interesantāka, labāka? 

Kursīšu pamatskolas skolēniem nu 
ir vēl viena iespēja paust savu viedok-
li, piedalīties skolas dzīves veidošanā. 
Viens no veidiem, kā Kursīšu pamat-
skolā, kurā mācās 73 skolēni no 1.-
9.klasei, strādā 13 skolotāji, veicināt 
skolēnu līdzdalību  un līdzatbildību 
skolas dzīves pilnveidošanā, padarot 
to interesantu un mūsdienīgu, ir izvei-
dots skolas radio tīkls un organizēta 
radio darba grupa, kas vada  radio dar-
bu, veido radio programmas saturu, 
iesaistot visus skolēnus un skolotājus. 
Šāda iespēja radās, saņemot Saldus 
pašvaldības atbalstu projekta „Īsteno 
ideju!” skolas projektam „Tiec sadzir-
dēts”. 

Projekta realizēšanā tika iesaistīti 

skolēni, tā praksē pielietojot un nostipri-
not mājturības programmā apgūtās zinā-
šanas un prasmes. Skolēni kopā ar skolo-
tāju Sanitu projekta laikā tikās ar Saldus 
radio darbiniekiem, lai izzinātu Saldus 
radio darbu, žurnālistu darba paņēmie-
nus.  

Tā, realizējot projektu, skolā, skolas 
saimnieka Žaņa vadībā, tika  sakārtota  
viena jauna telpa, kur nu atrodas radio 
centriņš. Sarežģītos radio ierīkošanas 
darbus vadīja skolotājs Mārtiņš.  

Skolēniem ir radīta iespēja radoši iz-
pausties, arī realizēt savu vaļasprieku,  
mācīties plānot laiku, uzņemties atbildī-
bu par pateiktu vārdu, pilnveidot sadar-
bības prasmes, interesanti pavadīt laiku 
pēc stundām.  

Radio darbība sniedz pozitīvas emoci-
jas katru dienu – starpbrīžos skan mūzi-
ka, apsveikumi dzimšanas un vārda die-
nā, steidzami paziņojumi. Aptaujājot 
skolēnu un skolotājus, var secināt, ka ir 
uzlabojies skolas mikroklimats, visiem ir 
interesanti.  

Projekta vadītāja Irēna Lagūna. 

Skolā realizēts projekts INFORMĀCIJA 
Saldus novada iedzī-

votāju aptauja 
Lai veicinātu iedzīvotā-

ju līdzdalību sabiedriskajā 
dzīvē un sekmētu sadarbību 
ar pašvaldību, kā arī lai 
izzinātu iedzīvotāju vie-
dokli, Saldus novada paš-
valdība aicina Jūs piedalī-
ties aptaujā līdz š.g. 
29.maijam. Anketas aizpil-
dīšana Jums aizņems 15 
minūtes. Anketu iespējams 
aizpildīt 2 veidos – elektro-
niski internetā, atverot saiti 
www.saldus.lv, vai klāt 
avīzītē pievienoto anketu 
papīra formātā. Papīra for-
māta anketa pieejamas un 
nododamas vai nu Kursīšu 
pagasta pārvaldē, vai Kur-
sīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā. 

Par atkritumu ap-
saimniekošanu un teri-
torijas nepiesārņošanu 

Pagasta pārvalde in-
formē, ka individuālo 
māju īpašniekiem jābūt 
noslēgtiem līgumiem ar 
atkritumu apsaimnieko-
tāju (to paredz novada 
saistošie noteikumi) par 
atkritumu izvešanu. Paš-
valdības policija kontro-
lēs noteikumu ievēroša-
nu, sākumā brīdinot, at-
kārtota pārkāpuma gadī-
jumā, uzliekot soda nau-
du. Vairāk informācijas 
www.saldus.lv 

Bērzu ielas iedzīvotā-
jiem un apkārtējo dārzi-
ņu īpašniekiem lūgums 
nemest atkritumus un 
neveidot kaudzi zaļajā 
zonā, jautājuma risināša-
nā tiks iesaistīta pašval-
dības policija. 

Pārvaldes informācija. 

Kultūras notikumi aprīlī 
2.aprīlī Kursīšu amatierteātris devās 

uz Saldus novada Teātra svētkiem, kas 
šoreiz norisinājās Jaunlutriņos. Kat-
ram amatierteātrim mājas uzdevums 
bija sagatavot vizītkarti un to prezen-
tēt. Paldies Inārai Balsei par jaukajām 
un „trāpīgajām” rīmēm. Paldies teātra 
dalībniekiem un režisorei Sanitai Vīto-
lai par veiksmīgo teātra uznācienu. 

5.aprīlī Lieldienas svinējām kopā ar 
bērnu ansambli „Notiņas”. Paldies  
ansamblim un vadītājai Ingai Judko 
par pavasarīgajiem un dziesmotajiem 
sveicieniem svētkos. Pēc koncerta no-
skaidrojām stiprāko Kursīšu Gaili, rī-
kojām olu kauju un, protams, neizti-
kām arī bez olu ripināšanas.  

11.aprīlī Kursīšu amatierteātris 
„KODOLS” devās uz kaimiņu novadu 
- Brocēniem. Uz Satiķu tautas namu 
aizvedām jaunāko teātra veikumu – 
izrādi „Raganas priede” (Pēc A. Grī-

nieces lugas motīviem). Paldies teātra 
dalībniekiem un režisorei Sanitai Vītolai 
par veiksmīgi aizvadīto viesizrādi kai-
miņnovadā. Teātris cītīgi organizē savus 
mēģinājumus, lai 22.maijā dotos ar izrā-
di „Raganas priede” uz Ezeres kultūras 
namu.  

25.aprīlī „Lielās Talkas” ietvaros tal-
kojām arī Kursīšos. Neatkarības birzītē 
tika papildināti stādījumi. Sakopta tika 
pagasta ūdenstilpne, estrādes teritorija, 
ceļmalas. Paldies visiem talkotājiem, it 
sevišķi, aktīvajiem Kursīšu bērniem un 
jauniešiem. Kopā pēc padarītā darba kār-
tīgi atpūtāmies.  

Visu aprīli savam uznācienam novada 
svētkos aktīvi gatavojas Kursīšu pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis „Allegro”. 
Ansamblis uzaicināts dziedāt uz Kalpaka 
laukuma skatuves. Paldies ansambļa da-
lībniecēm un vadītājai Elvīrai Lucei par 
cītīgo gatavošanos. Uz tikšanos Saldus 
novada svētkos! 

Laima Tiļļa. 
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Projektu nedēļā skolēni mācās 
strādāt jauktās grupās, mācās sa-
darboties, pētīt, plānot, risināt 
problēmas, apkopot informāciju, 
prezentēt savas idejas. Šogad pro-
jektu nedēļas tēma - Masu saziņas 
līdzekļi. Projektu nedēļas laikā 
skolēni izveidoja skolas sienasavī-
zi, skolas avīzi, noformēja info 
stendus skolā, izveidoja mūsdienī-
gas pasākumu afišas aprīļa, maija 
un jūnija pasākumiem skolā, izvei-
doja skolas radio, tika uzfilmēta 
filma par skolu, izveidots mājas 
lapas makets, izveidoti bukleti par 
skolu dažādām mērķauditorijām. 

Skolēni projektu nedēļu vērtē 
kā izdevušos, jo katrs līdzdarbojās 
un bija līdzatbildīgs par projekta 
grupas darba galarezultātu. Darbo-
joties grupās, skolēni apguva 
daudz jaunu prasmju.  

4.aprīlī mazpulcēni Arta Roma-
ne, Alise Circene, Alīna Slūtiņa, 
Linda Romane, Andris Meļķerts 
piedalījās Saldū Mazpulcēnu Liel-
dienu tirdziņā, TC "Akvārijs", tir-
gojām filcētus zaķus, kartītes, olu 
turētājus, u.c. interesantas lietiņas. 
Citam paveicās labāk ar tirgoša-
nos, citam ne tik labi kā gribējās, 
bet apmierināti bija visi. Paldies 
mazpulcēniem un viņu vecākiem 
par interesantajiem darbiņiem, pal-
dies vecākiem par atbalstu saviem 
bērniem! 

8.prīlī pēc ilgāka pārtraukuma 
atkal atzīmējām Teātra dienu. Kat-
ra klase repertuāru bija izvēlēju-
sies tā, lai priekšnesumā būtu ie-
saistīti pēc iespējas visi skolēni. 
Arī dziesmas no teātra izrādēm 
mūzikas skolotājas Gitas Rumbas 
vadībā dziedāja visu klašu skolēni. 

9.klase asprātīgi un pārliecinoši 
attēloja fragmentu no „Brālīša un 
Karlsona”. 7. un 8.klase sev aktuā-
las tēmas izspēlēja priekšnesumā 
„Skolas avīze”. Par pienākumiem 
un to, kas notiek, ja tos nepilda, 
skatītāji vēroja 4.klases īslugā 
„Reksis un Muris”. Ar pārdomātu 
vizuālo noformējumu un atraktīvu 
uzstāšanos iepriecināja 1.klase 
fragmentā no izrādes „Pelnrušķīte 
un kristāla kurpīte”. 2. un 3.klase 

ar viencēlienu „Zaķīša Ķepainī-
ša maldīšanās” skatītājus pārlie-
cināja, ka „nekur nav tik labi kā 
mājās”. Mūsdienās aktuālas cil-
vēcisko attiecību nianses izdzī-
voja 5.klase izrādē „Kas man par 
to būs?” Par to, ka vajag ne tikai 
sapņot, bet arī sapni pārvērst īs-
tenībā, 6.klase attēloja „Vasaras 
pasaku”. Paldies visiem dalīb-
niekiem un skolotājiem par ie-
guldīto darbu un labajām emoci-
jām, kuras viens otram snie-
dzām! 

10.aprīlī 7.klases skolnieks 
Armands Kļava piedalījās starp-
novadu ģeogrāfijas olimpiādē, 
iekļūstot pirmajā sešiniekā no 19 
dalībniekiem. 

16. aprīlī 7./8.klases organi-
zēja klases vakaru, kurā klases 
audzinātāja Dace Rožkalne stās-
tīja par saviem ceļojuma iespai-
diem Beļģijā un Francijā. Klau-
sījāmies arī Saldus radio, kurā 
tās dienas rītā viesojās mūsu 
skolas viena projekta grupa. Ne-
daudz laika atlika arī spēlēm un 
citām aktivitātēm. 

Tāpat šajā dienā Marta Ro-
mane pārstāvēja mūsu skolu 
Skrundas vidusskolā mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē 8.-
9.klašu meitenēm. Olimpiādes 
tēma "Fotogrāfija atdzīvojas". 
Angļu valodas olimpiādē Druvas 
vidusskolā piedalījās 6.klases 
skolnieks Jānis Upenieks. 

17.aprīlī D.Rožkalne Rīgā 
piedalījās skolotāju konferencē 
par e – klases jautājumiem. Kā 
viena no aktualitātēm konferen-
cē bija skolas un vecāku sadarbī-
bas iespējas e- vidē. 

Aprīļa mēnesī noslēdzās šķi-
roto atkritumu nodošana Kursīšu 
pamatskolā šajā mācību gadā. 
Lūk, arī pirmie rezultāti. Kopī-
giem spēkiem ir savākts un no-
dots 2t 200kg stikla un plastma-
sas atkritumu, tie tika nodoti Vi-
duskurzemes AAO „Vibsteri”. 
Čaklākie šajā kategorijā - Artas 
un Martas Romaņu ģimene. 
Esam savākuši turpat 1,5 t ma-
kulatūras, tā nogādāta pārstrādei 
uz Līgatni. Čaklākie šajā katego-
rijā - Andra Meļķerta ģimene. Ir 

savākts vairāk nekā 30 kg izlietoto 
bateriju, čaklākie šajā kategorijā 
Kārļa Grizāna ģimene. 27 .aprīlī 
tika izvesti nolietotie elektriskie 
un elektroniskie atkritumi. Čaklā-
kie šajā kategorijā Diānas Tiļļas 
ģimenē. Kopumā šķiroto atkritu-
mu savākšanā un nodošanā pieda-
lījās 43 skolēnu ģimenes. Paldies 
visiem skolēniem un ikvienam 
kursīšniekam, kurš piedalījās šķi-
roto atkritumu vākšanā un nodoša-
nā, tādējādi rūpējoties par tīrāku 
un skaistāku Latviju! Šķiroto at-
kritumu vākšanu un nodošanu tur-
pināsim nākošajā mācību gadā. 
Ceram uz Jūsu tikpat lielu atsaucī-
bu un līdzdalību.  

21.aprīlī 40 mūsu skolas aktīvā-
kajiem bērniem bija iespēja doties 
ekskursijā, kuras transporta izde-
vumus un putnu vērošanas izdevu-
mus Kaņiera ezera, Engures ezera 
un jūras krastā apmaksā a/s Latvi-
jas Valsts meži. Paldies dabai, ka 
ekskursijas dienā laika apstākļi 
bija labi! 

Izbraucām no Kursīšu pamat-
skolas 6:45. Ķemeros bijām jau 
8:30, kur mūs sagaidīja ekskursi-
jas vadītāji ornitologi, bruņojušies 
ar teleskopiem un tālskatiem. Tū-
daļ sākām darbu. Laiks pagāja ne-
manot, jo gida Kaspara interesan-
tais stāstījums, putnu vērošana un 
savvaļas liellopu un zirgu apskate 
tik ļoti saistīja uzmanību, ka pulk-
stenī nebija laika skatīties. Tad 
sekoja stundu liels pārbrauciens uz 
Pūri, kur mums15:00 bija pieteikta 
lekcija par šokolādes izcelsmi un 
ražošanas vēsturi. Lekcijas laikā 
mēs džungļos izstaigājām kakao 
pupiņu pāksts ceļu, tad kāpām uz 
kuģa un braucām uz Eiropu kopā 
ar kakao pupiņu maisiem, nonāku-
ši Eiropā moderni aprīkotā telpā 
mācījāmies, kā mājas apstākļos 
izliet šokolādes konfektes ar olu 
pildījumu un šokolādes lācīšus, 
kurus mēs dabūjām paši arī nogar-
šot. Garš, tāls, rūgts un beidzot 
salds ir šokolādes ceļš līdz mūs-
dienām. Plkst. 16:30 sākām ceļu 
uz māju pusi, tomēr 17:30 mūs 
Zantē gaidīja Kurzemes Kara cie-
tokšņa saimnieks un sargs. Tur 
mums bija iespēja klausīties viņa 

Aprīlis skolā 
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stāstu par pagājušā gadsimta 2 Pa-
saules kariem, vērot savākto, ba-
gāto kara lietu ekspozīciju, kāpt 
tankā un uz tā, kāpt lidmašīnā. 
Piedzīvojuši daudz interesanta, 
uzzinājuši daudz jauna, darījuši 
neikdienišķus darbus, piepildīti ar 
labām emocijām, ap plkst. 20:00 
atgriezāmies mājās. Darīsim, strā-
dāsim, mācīsimies, labi uzvedīsi-
mies un brauksim atkal ekskursijā! 

 

Informāciju apkopoja Andra 
Rorbaha, direktores vietniece 
ārpusstundu darbā. 

 

Bibliotēkā aprīlī 

BUKS un draugi" savu viedokli 
par grāmatu mākslas attīstību 
izteica Juris Petraškevičs. 

Par interesantākajām novitā-
tēm bērnu bibliotēku darbā stāstī-
ja kolēģi no Latvijas reģioniem. 
Sociālā lasīšana – inovatīvs pie-
dāvājums pusaudžu lasīšanas 
veicināšanā: EIFL atbalstītā pro-
jekta "Lasi un tev sekos" realizā-
ciju stāstīja Ilze Karsa un Svetla-
na Sprūža no Valmieras Integrē-
tās bibliotēkas. Savā pieredzē par 
atraktīviem novadpētniecības 
projektiem bērniem runāja Daina 
Girvaite. Konferences viesi no 
Kaļiņingradas dalījās pieredzē 
par lasīšanas veicināšanas pro-
jektiem Kaļiņingradas apgabala 
bērnu bibliotēkā un labākajiem 
krievu mūsdienu bērnu literatū-
ras darbiem, kas varētu ieintere-
sēt arī lasītājus Latvijā. Konfe-
rence bija labu domu un ideju 
gūšanas vieta un līdzīgi domājo-
šu kolēģu atkalredzēšanās. 

21.aprīlī bibliotēkā aizvadīta 
Krustvārdu mīklu minēšanas 
čempionāta 3.kārta, kurā trīs da-
žādas mīklas (klasisko, zviedru 
un riņķvārdu mīklu) minēja 10 
aktīvie dalībnieki. Trešās kārtas 
rezultāti: 1.vieta – Jautrīte Lī-
daka, 2./3. — Aija Jēkabsone un 
Vija Gotfrīde, 4. – Valdis Bol-
šteins, 5. – Dace Meļķerte, 6. - 
Arnolds Lazda, 7./8. – Valerija 
Budenoviča un Maiga  Lazda, 9. 
- Jānis Plācis, 10. —Uldis Ste-
piņš. 

16.aprīlī Kursīšu pamatskolā 
notika pasākums „Pulksteņu 
nakts gaitas un citi stāsti”, kura 
laikā bija iespēja satikt bērnu li-
teratūras rakstnieci Māru Cielē-
nu. 1.-4.klašu bērni iepazinās ar 
rakstnieces personību un daiļradi, 
uzzināja, kāpēc un kā viņa raksta 
dzejoļus un stāstus, kur rodas 
stāstu varoņi, cik grāmatu uzrak-
stīts. Rakstniece mudināju bērnus 
arī pašiem veidot grāmatas, kā to 
darījusi bērnība pati. Pasākuma 
laikā veidojās interesanta saruna 
starp bērniem un rakstnieci. 
Bērni nolasīja savus izvēlētos 
dzejoļu rakstniecei kā dāvanu. 
Pirms pasākuma bērni varēja ie-

pazīties ar rakstnieces darbiem skolas 
bibliotēkā izliktajā izstādē „Māras 
Cielēnas darbi un nedarbi bērniem: 
pasakas, dzejoļi, stāsti”. Iedvesmojo-
ties no rakstnieces darbiem, bērni 
bija darinājuši savas ilustrācijas izla-
sītajiem dzejoļiem un pasakām. Pasā-
kums notika Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā projek-
ta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu, sadarbojo-
ties skolas un pagasta bibliotēkām! 

22.aprīlī Kursīšu bibliotēkas telpās 
notika Saldus rajona attīstības biedrī-
bas organizēts seminārs uzņēmējiem, 
amatniekiem, mājražotājiem un inte-
resentiem, kuri nodarbojas vai plāno 
attīstīt uzņēmējdarbību. Seminārs 
bija paredzēts, lai noskaidrotu vie-
dokli, vajadzības par uzņēmējdarbī-
bas vides uzlabošanu, jo tiek izstrā-
dāts pētījums, lai jaunajā Leader pro-
grammā pēc iespējas labāk varētu 
piedāvāt programmas, ņemot vērā 
cilvēku vajadzības. Seminārā Sandra 
Fridrihsone (biedrības vadītāja) iepa-
zīstināja klātesošos ar biedrības dar-
bu un īstenotajiem Leader projektiem 
Kursīšu pagastā. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas institūta pēt-
nieces organizēja diskusiju, viedokļu 
apmaiņu par pētījumā apskatāmajiem 
jautājumiem. Semināri tiek organizēti 
visos Saldus un Brocēnu novadu pa-
gastos. Semināru Kursīšos atbalstīja 
Kursīšu pagasta pārvalde un Kursīšu 
attīstības biedrība „KABata”. 

24.aprīlī bibliotēkā notika 
„Radošās nodarbības”, kuras vadīja 
Iveta Strikasa. Nodarbību laikā tika 
gatavoti dažādi darbi un noderīgas 
lietas – papīra ziedi, dāvanu kārbas, 
dekori (ezis un spāre, zvans, narcišu 
zieds). Nodarbības apmeklēja kur-
sīšnieki un interesenti no Saldus un 
apkārtējiem pagastiem. 

28.aprīlī Kursīšu dienas centrs sa-
darbībā ar pagasta bibliotēka organi-
zēja pasākumu senioriem “Joki un 
smiekli- zāles visam” Dienas centrā, 
kura laikā seniori dalījās smieklīgos 
atgadījumos iz dzīves, lasīja un stās-
tīja anekdotes, kuras dzirdējuši vai 
lasījuši pašu sameklētās grāmatās vai 
no bibliotēkas piedāvātās izstādes. 
Seniori iemācījās spēlēt un atzina par 
gana interesantu spēli Aliass, kuru 
noteikti turpinās spēlēt. Pasākuma 

Aprīļa sākumā skolā notiekošās 
projektu nedēļas ietvaros viena no 
darbu grupām viesojās bibliotēkā, 
lai iegūtu informāciju par un vei-
dotu paši savas afišas dažādiem 
skolas pasākumiem. Bibliotēkas 
vadītājs pastāstīja un parādīja bib-
liotēkā uzkrātās dažādu pasākumu 
(izstāžu, koncertu, izrāžu, u.c.) 
afišas, stāstīja, kā tās tiek veidotas 
bibliotēkas pasākumiem, kādas 
programmas izmanto. Izmantojot 
bibliotēkas tehniskos līdzekļus, 
skolēni praktiski veidoja afišas 
skolas pasākumiem (Pēdējais 
zvans, Mātes diena, Izlaidums, 
u.c.). 

Bibliotēkas vadītājs piedalījās 
ikgadējā bērnu literatūras un kul-
tūras konferencē "Saule pati bērnu 
vada. Rainis. Aspazija. Savas de-
bestiņas". Konferencē dzirdētajos 
referātos varēja uzzināt profesio-
nālu vērtējumu par 2014. gada 
bērnu grāmatu ražu - latviešu bēr-
nu un jauniešu literatūru pārskatīja 
Dr. Ilze Stikāne, tulkoto bērnu un 
jauniešu literatūru – Sandra 
Okuņeva, bērnu grāmatu ilustrāci-
ju vērtēja Aiga Dzalbe. Animāci-
jas filmu "Zelta zirgs" un Raiņa 
lugu salīdzināja rakstniecības stu-
diju maģistre Baiba Īvāne-
Kronberga. Par jaunumiem un ten-
dencēm bērniem adresētajās teātra 
izrādēs runāja režisors Mārtiņš 
Eihe, uz jautājumu, vai Latvijā 
iestājušies fantāzijas literatūras 
ziedu laiki, savā referātā atbildēja 
Dr. Bārbala Simsone, bet replikā 
"Ilustratoru izaicinājums: BIKI-
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noslēgumā tapa smieklīgas, no-
pietnas un dzīvas klaunu sejas, 
kurās atspoguļojās paši pasākuma 
dalībnieki vai to emocijas. Prieks 
par tiem aktīvajiem senioriem, ku-
ri piedalījās, jo pasākums patika 
un tika jautri pavadīts laiks. Aici-
nāti arī turpmāk visi interesenti uz 
Kursīšu Dienas centra pasāku-
miem. 

28.aprīlī uz trešo Lasītāju kluba 
pasākumu pulcējās pieaugušie un 
bērni, kuri vēlējās uzzināt par bēr-
nu literatūru un dalīties atmiņās 
par savu bērnības dienu grāmatu. 
Bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagz-

dons pastāstīja par 2014.gada 
latviešu bērnu oriģinālliteratūru, 
par konferencē dzirdētajām atzi-
ņām un speciālistu vērtējumu 
šiem izdevumiem. Bija izlikta 
arī bibliotēkā pieejamā 2014. 
gadā izdotās bērnu oriģināllite-
ratūras grāmatu izstāde. Litera-
tūras skolotāja Sanita Vītola va-
dīja aktivitātes (grāmatu nosau-
kumu un satura prognožu spēli) 
un lasīšanas darbnīcu, lai arī pie-
augušie iepazītos ar mūsdienu 
bērnu literatūru un ieinteresētu 
paņemt lasīšanai arī tās, kas arī 
izdevās, jo vairāki kluba dalīb-

nieki pēc tam šīs grāmatas paņēma 
lasīšanai uz mājām. Pasākuma no-
slēgumā  katrs dalībnieks bija sa-
gatavojis stāstījumu par savām 
bērnības dienu grāmatām. Bija ļoti 
senas un ne tik senas grāmatas, 
vairākiem dalībniekiem bija pat 
vienādas mīļākās bērnības grāma-
tas. Katrai grāmatai un cilvēkam 
bija interesants stāsts. 

 

Mārtiņš Lagzdons. 
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Palicis nepateikts par sasniegu-
miem sporta spēlēs “DIENVIDI”. 
28.februārī notika starppagastu 
sporta spēļu DIENVIDI sacensī-
bas novusā vīriešiem. Kopumā no 
septiņiem pagastiem piedalījās 95 
dalībnieki. Kursīšu vīrieši izcīnīja 
šādas vietas: Andrejs Perehres-
tjuks - 17. vieta, Kaspars Circenis 
- 33., Mārtiņš Circenis - 38., Ed-
gars Gorbunovs - 44., Andris Kor-

mis - 54., Toms Kormis, Artūrs 
Ozoliņš, Inguss Blinds, Sergejs 
Trunčenkovs dalītā 65. vieta. 
Kopvērtējumā Kursīšu novusa 
komanda ierindojās 6. vietā. 

1.martā notika sacensības no-
vusā sievietēm. Kopā no septi-
ņiem pagastiem piedalījās 55 
dalībnieces, un Kursīšu sievietes 
izcīnīja šādas vietas: Marta Sik-
sna - 1. vieta, Zinaida Circene - 
6., Madara Gustiņa - 8., Daiga 
Buka - 10., Ivita Krūmiņa - 13., 

Agnija Blinde - 14., Laima Tiļļa  - 
19., Sanda Lapa - 25., Gunita Tiļļa 
- 44. Kopvērtējumā Kursīšu ko-
manda ierindojās 1. vietā.  

Visu sporta spēļu “DIENVIDI” 
kopvērtējumā Kursīšu pagasts ie-
rindojās 5. vietā. Paldies visiem 
sportistiem par piedalīšanos šajā 
sezonā, un ceram uz tikpat lielu un 
lielāku atsaucību arī nākamajā se-
zonā. 

Kaspars Circenis. 

Sporta notikumi 

Par pārtikas paku izdali 
Kursīšu pagastā ar š.g. 5.maiju 

tiek uzsākta Eiropas Atbalsta fon-
da vistrūcīgākajām personām 
(EAFVP) pārtikas paku izdale. 
Pārtikas pakas izsniedz Kursīšu 
pagasta pārvaldes ēkā Dace Meļ-
ķerte.  

Pakas var saņemt: 
 Trešdienās: 9.00 – 16.00 
 Piektdienās: 9.00 – 13.00 

Līdz obligāti jāņem un jāuz-
rāda oriģinālā izziņa, ko izdevis 
Sociālais dienests, kas apliecina, 
ka ģimenei (personai) ir trūcīgs 
ģimenes (personas) statuss! 

Fonda atbalsta komplektus var 
saņemt tikai ģimene vai persona, 
kurai pašvaldības Sociālais die-
nests izdevis: 

1) izziņu par atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam,  

2) izziņu (lēmumu), kas aplieci-
na, ka ģimene (persona) ir nonāku-
si ārkārtas vai krīzes situācijā, un 
kas izsniegta sakarā ar to, ka ģi-

menei (personai) piešķirts vien-
reizējais pabalsts ārkārtas situā-
cijā. 

Fonda ietvaros atbalsta kom-
plektus nevar saņemt maznodro-
šinātas ģimenes (personas). 

Higiēnas un saimniecības 
preču komplektu izdali plānots 
uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mā-
cību piederumu komplektu (vai 
skolas somas) izdale tiks uzsākta 
2015.gada vasarā. 

Sīkāku informāciju var sa-
ņemt pie sociālās darbinieces 
Ilzītes Griķes (tālr. 26656559) 
vai pie Daces Meļķertes. 

 
Pasākumi un aktivitātes Die-

nas centrā MAIJĀ: 
 12. maijā seniori brauks piere-

dzes apmaiņas braucienā uz 
Lutriņu pagasta dienas centru. 

 15. maijā iepazīšanās nodarbī-
ba jaunajām māmiņām un viņu 
mazuļiem. 

 18. – 22. maijam: 
 Nodarbība “Viss par sēšanu, 

stādīšanu”. 
 Senioru pārgājiens “Pretī pava-

sarim” (sekojiet informācijai par 
norises laikiem). 

 29. maijā Jauno māmiņu otrā 
nodarbība.  

 

Ilzīte Griķe. 

Sociālā darbiniece informē 

 

 

 

 

 
 

 

SALDUS NOVADA 
SVĒTKI  

„RAKSTU RAKSTI” 
15. un 16.maijā 

 

Pasākumu programma — 
http://www.saldus.lv/2013-

jaunakas-zinas/sakusies-
pieteiksanas-saldus-novada-

svet/ 



Tūkstošiem grāmatu un žur-
nālu, vēsturiskās kartes un foto-
grāfijas, kultūras maršruti ir 
daļa no e-pakalpojumiem jeb 
digitalizētā Latvijas kultūras 
mantojuma, kas internetā ir 
publiski pieejams ikvienam inte-
resentam. 

Bibliotēka arī datorā 
„Mēs ejam līdzi laikam un ik-

dienā apmeklētājiem sniedzam 
konsultācijas gan datorprasmju 
apguvē, gan e-iespēju lietošanā vai 
tā būtu elektronisko katalogu iz-
mantošana vai palīdzība maksāju-
mu veikšanā, lidmašīnu un teātra 
biļešu iegādē. Tāpēc bibliotekāram 
droši var jautāt padomu, jo zinām, 
ka pamudinājums un atbalsts pa-
līdz pārvarēt sākotnējo nedrošību 
un iemāca, ka e-pakalpojumi tie-
šām padara mūsu steidzīgo dzīvi 
vieglāku un vienkāršāku,” uzsver 
Baiba Tormane, Bauskas Centrā-
lās bibliotēkas direktore.  

Mūsdienu bibliotēka ir arī mo-
dernas e-iespējas un informācijas 
krājumi internetā, kur klikšķa attā-
lumā ir viss, sākot no simtgadīgām 
grāmatām līdz pat nesen Latvijā 
tapušām filmām. Brīvpieejas dato-
ri un bezmaksas internets apmek-
lētājiem ir pieejams 811 publiska-
jās pilsētu, novadu un pagastu bib-
liotēkās visā Latvijā. Sev tuvāko 
bibliotēku var atrast portālā 
www.biblioteka.lv. 

Apmeklē digitālo bibliotēku 
Valsts e-pakalpojumi vienuviet 

ir pieejami www.latvija.lv sadaļā 
„ē!”, savukārt zemāk ir izcelti po-
pulārākie bibliotēku un kultūras e-
pakalpojumi, kas publiski pieejami 
ikvienam interesentam: 

LASĀMVIELA INTERNETĀ 
 gramatas.lndb.lv – izzini visu 

no klasikas līdz specifiskai no-
zaru literatūrai vairāk nekā 
6000 grāmatās* 

 periodika.lv – izlasi, ko rak-
stīja 3000 avīzēs un žurnālos 
kaut pirms 100 gadiem* 

 news.lv – meklē mūsdienu na-
cionālo un reģionālo laikrakstu 
publikācijas* 

KINO UN MŪZIKA BIBLIO-
TĒKĀ 
 filmas.lv – noskaties vairāk 

nekā 100 Latvijā tapušas fil-
mas no „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” līdz studentu kino daiļ-
radei* 

 audio.lndb.lv – izzini Latvijas 
vēsturisko skaņu ierakstu ko-
lekciju* 

VĒSTURES BAGĀTĪBAS 
 letonika.lv – iepazīsti Latvijas 

mākslas vērtības kultūras ka-
nonā* 

 zudusilatvija.lv – atklāj Latvi-
ju senos zīmējumos un foto-
grāfijās 

 kartes.lndb.lv – izpēti vēstu-
riskās kartes no 17. gs. sākuma 
līdz mūsdienām 

 nmkk.lv – iegūsti informāciju 
par vairāk nekā 700 000 Latvi-
jas muzejos esošajiem priek-
šmetiem* 

KULTŪRAS KARTE 
 kulturaskarte.lv – atrodi kul-

tūras objektus un lejupielādē 
to GPS koordinātas 

 kulturaskarte.lv/lv/maršruti 
– izvēlies kultūras maršrutus 
un apceļo Latviju 

BĒRNIEM 
 lasamkoks.lv – rodi prieku 

digitālajā bibliotēkā bērniem 

PALĪGS TULKOŠANĀ 
 hugo.lv – tulko tekstus tiešsaistē 

no un uz angļu, krievu un latviešu 
valodām 

PALĪGI INFORMĀCIJAS MEK-
LĒŠANĀ 
 lndb.lv – atrodi interesējošo Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas digitāla-
jās kolekcijās un datu bāzēs* 

 ej.uz/lnbkatalogs – pasūti elektro-
niski izdevumus Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā 

 laboratorija.lndb.lv – meklē per-
sonu vārdus, ģeogrāfiskos nosau-
kumus un organizācijas nosauku-
mu datu bāzē 

 ej.uz/bkatalogs – izmanto valsts 
nozīmes bibliotēku elektronisko 
kopkatalogu 

 webarhivs.lndb.lv – izskati Latvi-
jas kultūrvēsturisko tīmekļa vietņu 
arhīvu* 
* Ar autortiesībām aizsargātie dar-

bi pieejami Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā un publiskajās bibliotēkās 
klātienē 

E-pārvaldes integrēto informatīvo 
kampaņu „Valsts ir internetā” īsteno 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija ar mērķi informēt 
par vairāk nekā 300 valsts un pašval-
dību e-pakalpojumiem, un mudinātu 
sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus 
kā primāro saziņas veidu ar valsti.  

Projekts ir saņēmis Eiropas Savie-
nības fondu tehniskās palīdzības pro-
jekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 
„Atbalsts Vides aizsardzības un reģi-
onālās attīstības ministrijas pārziņā 
esošo Eiropas Savienības fondu akti-
vitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas 
nodrošināšanai” finansējumu.  

 

Pēc preses relīzes informāciju sa-
gatavoja Mārtiņš Lagzdons. 

Ko nezināji par Latviju, atrodi digitālajā bibliotēkā! 
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Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

28.05.2015. plkst.19.00 

“Lasītāju kluba”  
Pasākums. 

Tikšanās ar LNB speciālisti Liegu 
Piešiņu, diskusija par jaunākajām 

grāmatām, ieteikumi vasaras lasīšanai, pieredze Lasī-
tāju kluba darbā. 

”ElegantOptics” īpašais piedāvājums - 
bezmaksas redzes pārbaude ar  iespēju 
iegādāties optiskās brilles un saules-

brilles! 

2015. gada 26.maijā no 
plkst.10:00 

Kursīšu pagasta medpunktā. 
 

Sīkākā informācija, noteikumi un pie-
raksts pa tālruni  20011509 darba die-
nās 10:00-19:00! 

http://www.biblioteka.lv
http://www.latvija.lv/
http://www.news.lv
http://www.filmas.lv
http://audio.lndb.lv/lv/
http://www.letonika.lv
http://www.zudusilatvija.lv
http://www.kulturaskarte.lv
http://www.kulturaskarte.lv
http://www.lasamkoks.lv
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

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

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 
Pāri kā varavīksni! 

 

Maijā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      65 gadus 

    Inese Grizāne  Pēteris Mass 

    81 gadu      82 gadus 

    Arvīds Cāzers  Staņislovs Montvids 

    86 gadus      92 gadus 

    Imants Tiļļa  Tads Želvis 

Kursīšu Dienas centrā 
2015.gada 15.maijā plkst. 14.00 

Iepazīšanās nodarbība 
jaunajām māmiņām un 

mazuļiem. 
Aicina Dienas centra darbinieces – 

Ilzīte Griķe un Dina Voldiņa  

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Valiju Vilmu Gercāni 

(26.10.1935. - 23.04.2015.) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Lauku attīstības konsultante  
Inese Māla 

18. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 
pieņems Kursīšu pagasta pārval-

dē. 
Būs iespēja konsultēties par platībmaksājumu iesniegu-

mu aizpildīšanu gan papīra formā, gan EPS. 
Mob.tālr. – 28685672, e-pasts- inese339@inbox.lv 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

19.05.2015. plkst.16.00 
“Krustvārdu mīklu mi-

nēšanas čempionāts” 
4.kārta (Pavasara sezonas noslēgums) 

Kursīšu estrādē 
07.06.2015. 

“Bērnu un jauniešu 
diena” 

Plašāka informācija sekos. 

Kursīšu bibliotēkā 
23.maijā plkst.14.00 

pasākums “Personīgi zī-
mējumi smiltīs”. 

Tikšanās ar dramaturģi un rakst-
nieci  

Leldi Stumbri. 
 

Aicināti visi interesenti iepazī-
ties ar literatūras izstādi 

„Leldes Stumbres personības spogulī: darbi un 
dzīve” bibliotēkā! 

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā 
projekta “Portrets tuvplānā 
(3)” ietvaros ar VKKF finansiā-
lu atbalstu, sadarbojoties skolas 
un pagasta bibliotēkām! 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ 

23.04.-24.05.2015. 
Kursīšnieces Ivetas Spēl-
manes kolekcijas izstāde 

“Krūzes un tases”. 
Izstāde notiek jaunajā pasāku-
mu un izstāžu ciklā “Kolekciju 

stāsti”. 
 

Izstāžu un pasākumu cikls Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā „Kolekciju stāsti” iepazīstinās 
ar kursīšnieku dažādajām kolekcijām, kuras tie krāj 
un papildina. Katrai kolekcijai un tās eksponātam ir 
savs neatkārtojams stāsts un vēsture, kā tā ir veido-
jusies, kur iegādāti un dabūti kolekcijas priekšmeti. 
Izstādēs parādīsim kolekciju daudzveidību un pasā-
kumos uzzināsim par vairāku kolekciju veidošanos 
un pašiem kolekcionāriem. Aicināti visi kursīšnie-
ki, kuri kolekcionē dažādus priekšmetus, atsauk-
ties, „neturēt sveci zem pūra” un parādīt savu aiz-
raušanos, kolekciju un tās neatkārtojamo stāstu! 

 

Informāciju par kolekcijām un gatavību piedalī-
ties ciklā „Kolekciju stāsti” gaidīsim bibliotēkā! 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

No 9.05. līdz 9.06.2015. 
Foto kluba „Es Daru”  

Foto izstāde “Pašiņš” 

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

