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Kursīšu pamatskolā februārī no-

risinājās ne tikai intensīvs mācību 

darbs, bet arī dažādi pasākumi, no-

darbības, tikšanās un pieredzes ap-

maiņa. 

Meteņdienas pasākumu ar mas-

kotu gājienu, ticējumiem, spēlēm, 

stafetēm, braukšanu no kalna orga-

nizēja un vadīja T.Spēlmane un 

1.klase. Pasākumā piedalījās 1. - 

4.klašu skolēni. 

Popielas sagatavošanā un vadī-

šanā ļoti atbildīgi un pārdomāti 

piedalījās 5.klases skolēni skolotā-

jas A.Slūtiņas vadībā. 

"Ēnu dienā" stundas 2. un 

3.klasē vēroja mūsu skolas absol-

vente A.Māla. 

Skolēnu pašpārvalžu seminārā 

Striķu pamatskolā piedalījās 

R.B.Radze un A.Kļava. 

Ar iekļaujošās izglītības princi-

piem un realizēšanas iespējām mū-

su skolas skolotājus iepazīstināja 

Cieceres internātskolas speciālās 

izglītības pedagoģe V.Grīsle -

Akopjana. 

6.klasē karjeras stundā ciemojās 

un ar skolēniem diskutēja Kursīšu 

pagasta pārvaldes sociālā darbinie-

ce I.Griķe. 

7./8.klases skolēni pagasta bibli-

otēkā apskatīja izstādi "Nauda". 

Veica uzdevumus saistībā ar ekspo-

zīcijā redzēto. 

Vizuālās mākslas olimpiādē 

piedalījās E.Buraka, A.Romane, 

A.Circene. Sākumskolas latviešu 

valodas olimpiādē piedalījās S. 

Š t r a u p a ,  D ž .  K u r a k i n a , 

T.Madžule, L.Kinča. Matemātikas 

olimpiādē piedalījās un 3.vietu 

ieguva A.Romane. Zēnu mājturī-

ba s  o l im pi ād ē  p i ed a l ī j ā s 

E . Ro m ani s  ( a t z in īb a )  u n 

K.Smelters. 

5. - 9.klašu skolēnu komanda 

piedalījās Valodu trasītē Sātiņos. 

Ikgadējā Mazpulku konferencē 

Rīgā piedalījās A.Meļķerts. 
 

Andra Rorbaha. 

Skolas vēstis 

Aizvadītas vairākas sacensības 

sporta spēļu „Dienvidi” ietvaros, 

kurās aktīvi piedalījušies arī Kursī-

šu sportisti.  

17.janvarī Nīgrandē notika 

sporta spēļu „Dienvidi” sacensības 

volejbolā vīriešiem, kur 6 koman-

du konkurencē Kursīšu komanda 

palika pēdējā vietā. 1.vieta Nīgran-

de, 2. – Vadakste, 3. – Zaņa, 4. – 

Ezere, 5. – Ruba. Komandā pieda-

lījās: Kaspars Circenis, Mārtiņš 

Circenis, Toms Kormis, Andris 

Kormis, Sergejs Trunčenkovs, Vla-

dimirs Trunčenkovs, Dāvis Kinčs, 

Andrejs Perehrestjuks. 

24.janvarī Nīgrandē notika 

sporta spēļu „Dienvidi” sacensības 

volejbolā sievietēm, kur 5 koman-

du konkurencē Kursīšu komanda 

palika pēdējā vietā. 1.vieta —

Nīgrande, 2. – Ezere, 3. – Vadak-

ste, 4. - Zaņa. Komandā piedalījās: 

Marta Siksna, Zina Circene, Laima 

Tiļļa, Baiba Korme, Agnija Blinde, 

Sanda Lapa, Evita Madžule, Gunita 

Tiļļa, Ginta Susekle, Marita Susek-

le 

7.februārī Nīgrandē sacensībās 

futbolā 6 komandu konkurencē 2. 

vietu izcīnīja kursīšnieku komanda, 

kuras sastāvā spēlēja Kaspars Cir-

cenis, Mārtiņš Circenis, Toms Kor-

mis, Vladimirs Trunčenkovs, Dāvis 

Kinčs, Andrejs Perehrestjuks, Ed-

gars Galans, Zigmunds Galans, 

Kaspars Blinds. Pārējās vietas: 

1.vieta - Nīgrande, 3. – Ezere, 4. – 

Zaņa, 5. – Ruba, 6. – Vadakste. 

14.februārī Nīgrandē notika sa-

censības florbolā, kur 7 komandu 

konkurencē 2.vietu ieguva kursīš-

nieku komanda. Uzvaru kaldināja 

Kaspars Circenis, Mārtiņš Circenis, 

Jānis Circenis, Edgars Galans, Zig-

munds Galans, Toms Kormis, Vla-

dimirs Trunčenkovs, Dāvis Kinčs, 

Andrejs Perehrestjuks, Reinis Ma-

džulis, Viktors Smelters Rūdolfs 

Griķis. Pārējas vietās: 1.vieta —

Ezere, 3. – Zaņa, 4. – Nīgrande, 5. 

– Ruba, 6. – Pampāļi, 7. —

Vadakste. 

21.februātī Zaņā notika sacensī-

bas svaru bumbu celšanā. Svaru 

kategorija līdz 65kg - Mārtiņš Cir-

cenis — 4.vieta, svaru kategorija 

līdz 75kg - Kaspars Circenis — 

1.vieta, Edgars Galans — 4.vieta, 

svaru kategorija līdz 85kg - Ģirts 

Griķis 6.vieta, Artūrs Ozoliņš - 

7.vieta, svaru kategorija līdz 85 kg 

Kaspars Blinds — 5.vieta, Vladi-

mirs Trunčenkovs - 8.vieta. Kop-

vērtējumā: 1.vieta Zaņa, 2. – Kur-

sīši, 3. – Vadakste, 4. – Nīgrande, 

5. – Ezere. 

19.februārī notika Kursīšu pa-

gasta iedzīvotāju sacensības novu-

sā, kurās par godalgotām vietām 

sacentās 8 sievietes - 1.vieta Marta 

Siksna, 2. - Madara Gustiņa, 3. - 

Sanda Lapa. Paldies visām, kas 

piedalījās! 
 

Kaspars Circenis. 

Sporta ziņas 



3.februārī bibliotēkā viesojās 

bērnudārza vecākās grupas 

audzēkņi, lai radoši darbotos, 

klausītos pasakas un skatītos ani-

mācijas filmas. Pasākuma laikā 

turpinājām iepriekšējā nodarbībā, 

janvārī, iesākto tēmu par ziediem. 

Šajā reizē bērni veidoja ķiršu zie-

dus radošajā darbnīcā, klausījās 

A.Sakses pasaku „Ķirsis” bibliote-

kāra izpildījumā un skatījās ani-

mācijas filmu. 

19.februārī Valmieras integrēta-

jā bibliotēkā norisinājās UNESCO 

LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” 

seminārs. Tas tika veltīts Starptau-

tiskajai dzimtās valodas dienai, ko 

pasaulē ik gadu atzīmē 21. febru-

ārī, kurā piedalījās arī vienas no 

„Stāstu bibliotēkas” vadītājiem 

Saldus novadā Kursīšu bibliotēka-

informācijas centra vadītājs Mār-

tiņš Lagzdons. Seminārs pulcēja 

ap 50 dalībnieku, kuru vidū bija 

gan tīkla dalībnieki, gan vietējie 

Vidzemes stāstnieku skolas dalīb-

nieki un interesenti. Seminārs tika 

uzsākts ar iepazīšanos un savstar-

pējiem laba vēlējumiem Kazas 

gadā katra dalībnieka dzimtajā va-

lodā. 

Semināra pirmajā daļā tīkla 

„Stāstu bibliotēkas” koordinatore 

Evija Maļkeviča sniedza ieskatu 

tīkla aktualitātēs 2015. gadā. Tika 

pārrunātas plānotās stāstnieku tik-

šanās 2015.gadā, tostarp UNES-

CO 70. gadadienai iecerētā svinīgā 

konference un ideja par informatī-

vu izdevumu “Radoša kultūras 

mantojuma komunikācija vietējā 

sabiedrībā”, kuras saturu veidotu 

katras bibliotēkas piedāvātā piere-

dze, padomi vai metodes darbā ar 

vietējās sabiedrības iesaisti stāstu 

stāstīšanas un vietējās kultūras iz-

zināšanas pasākumos. 

Par iesūtīto atskaišu izvērtēju-

mu stāstīja Latviešu folkloras krā-

tuves pētnieks Guntis Pakalns. Ti-

ka aplūkots un analizēts kopējais 

stāstu pasākumu skaits „Stāstu 

bibliotēkās”, bibliotēku sniegtie 

viedokļi par priekšrocībām un 

trūkumiem, darbojoties tīklā, tika 

pārspriestas sniegtās idejas par 

nākotnes perspektīvām „Stāstu 

bibliotēku” tīklam, kā arī ieteiku-

mi „Stāstu bibliotēku” dalībbibli-

otēku savstarpējās sadarbības tā-

lākai attīstīšanai. Pēc prezentāci-

jas katrs tīkla „Stāstu bibliotēkas” 

dalībnieks mēģināja par 2014. 

gada spilgtāko pasākumu pastāstīt 

3 paplašinātos teikumos. 

Par Festivālu organizēšanas 

pieredzi un padomiem stāstīja 

Tradicionālās kultūras biedrības 

„Aprika" vadītāja Māra Mellēna. 

Padomi bija gan par festivālu uz-

devumu īstenošanu, priekšnesu-

miem un to piedāvājumu klausītā-

jam, par stāstnieku festivālu vei-

dotajām afišām, festivālu daudz-

veidību, kā arī par pašu stāstnieku 

festivālu mērķi. 

Tā kā 2015. gadā šis bija pir-

mais seminārs, UNESCO LNK 

tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros 

tika apbalvots 2014. gada aktīvā-

kais stāstnieks, 2014. gada stāst-

nieks-debitants un 2014. gada ak-

tīvākā „Stāstu bibliotēka”. Nomi-

nāciju 2014. gada aktīvākais 

stāstnieks saņēma Dubultu bērnu 

bibliotēkas vadītāja Inguna Ra-

dziņa. Nomināciju 2014. gada 

stāstnieks-debitants saņēma Prei-

ļu Galvenās bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Vil-

helmīne Jakimova. Nomināciju 

2014. gada aktīvākā „Stāstu bibli-

otēka” saņēma Pilsrundāles bibli-

otēka. 

Publiskajā pasākumā „Dzimtā 

valoda dzimtajos dialektos” pie-

vienojās arī Valmieras vidējās 

izglītības iestāžu skolēni. Pasāku-

mu savā dzimtajā valodā uzsāka 4 

lieliskas stāstnieces no Latgales 

un Kurzemes – Ruta Suseja 

(Rēzeknes Centrālā bibliotēka), 

Iveta Skapste (Gāliņciema bibli-

otēka), Vilhelmīne Jakomova 

(Preiļu Galvenā bibliotēka) un Ige-

ta Gredzena (Pārventas bibliotē-

ka). Pasākuma dalībniekiem bija 

iespēja dzirdēt Latvijas Universi-

tātes Latviešu valodas institūta 

vadošās pētnieces un Zinātniskās 

padomes priekšsēdētājas Dr. phi-

lol. Annas Stafeckas lekciju 

„Latviešu valoda: dialekti un iz-

loksnes". 

Visiem bija iespēja doties ek-

skursijā pa Valmieras integrēto 

bibliotēku, iepazīties ar tās darbu 

un telpām. Informācija sagatavota 

pēc raksta mājaslapā http://

www.stastubibliotekas.com/ 

No 10.februāra līdz 10.martam 

bibliotēkā bija  apskatāma 

J.Rozentālā Saldus vēstures un 

mākslas muzeja izstāde „Nauda”, 

kura stāstīja par naudu Latvijas 

teritorijā no pirmsākumiem līdz 

mūsdienām. Varēja apskatīt papīra 

naudu un tematiskas planšetes par 

naudas attīstības posmiem Latvijā. 

Izstādi papildināja bibliotēkas vei-

dota grāmatu tematiskā izstāde 

„Naudas laiki Latvijā”. 

24.februārī bibliotēkā viesojās 

Kursīšu pamatskolas 7. un 8. kla-

ses skolēni un vēstures skolotāja 

Dace Rožaklne, lai piedalītos te-

matiskā stundā par „Nauda”. Bērni 

iepazinās ar bibliotēkā izlikto iz-

stādi un pēc tam pildīja skolotājas 

sagatavoto darba lapu par izstādē 

apskatīto tēmu. Skolēnus pārstei-

dza vecās naudas izmēri un dažā-

dība. Paldies par sadarbību skolo-

tājai un bērniem! 

24.februārī bibliotēkā pirmo 

reizi 2015.gadā varēja iegādāties 

jaunas grāmatas par saprātīgām 

cenām no i/k „Virja AK”, ar kuru 

ir izveidojusies laba sadarbība vai-

rāku gadu garumā grāmatu iepir-

kumos un dažādu pasākumu orga-

nizēšanā. Šajā reizē jaunas grāma-

tas aizceļoja uz Ezeres, Pampāļu, 

Rubas, Jaunauces, Līkupēnu,  

Kursīšu bibliotēkām, kā arī kursīš-

Notikumi bibliotēkā februārī 
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nieku privātajām bibliotēkām. 

26.februāri bibliotēkā aizvadīta 

Krustvārdu mīklu minēšanas čem-

pionāta 1.kārta, kurā piedalījās 9 

erudīti un mīklu minētāji no Kur-

sīšiem. Dalībniekiem noteiktā lai-

kā bija jāatrisina 3 dažādas mīklas 

– zviedru mīkla, klasiskā krustvār-

du mīkla un vārdu jūklis. Katram 

veicās ļoti dažādi, cits atrisināja 

ātrāk, cits vēlāk, kādam pietrūka 

laika, kādam konkurss sagādāja 

satraucošus brīžus, lai gan, mājās 

minot, viss veicas raiti, bija mīk-

las, kuras sagādāja arī grūtības. 

Pozitīvā gaisotnē un jautrā kom-

pānijā laiks paskrēja nemanot. 

Čempionātam paredzētas vairā-

kas kārtas. Pirmās kārtas rezultā-

ti: 1.vieta – Aija Jēkabsone, 2. – 

Vija Gotfrīde, 3. – Jautrīte Līdaka, 4. 

– Valdis Bolšteins, 5. – Maiga Lazda, 

6. – Valerija Budenoviča, 7. – Juris 

Lagūns, 8. – Uldis Stepiņš, 9. – Jānis 

Plācis. Rezultāti punktu izteiksmē 

ļoti blīvi un mainīsies pēc katras kār-

tas. Nākamajās kārtās var piedalīties 

arī jauni dalībnieki. 
 

Mārtiņš Lagzdons 

O.  8.00 —12.00 / 13.00 – 17.00 

T.   8.00 —12.00 / 13.00 – 17.00 

C.   8.00 —12.00 / 13.00 – 17.00 

Pk. 8.00 —12.00 / 13.00 – 16.00 
 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: 

P. 8.00 —12.00 / 13.00 – 18.00 

C. 8.00 —12.00 / 13.00 – 15.00 
 

Kontakti: mob. tel. 26656559, 

Sociālā darbiniece Ilzīte Griķe 

informē, ka no 2015.gada 2.marta 

klientus pieņem jaunajā vietā Kur-

sīšu dienas centra telpās (b/d 

„Riekstiņš” ēkā, Kalna ielā 7, ieeja 

no pagalma puses).  

Kursīšu pagasta sociālā darbi-

nieka darba laiks: 

P.   8.00 —12.00 / 13.00 – 18.00 

Sociālā darbiniece informē 
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24.februāra vakarā bibliotēkā 

pulcējās interesenti un grāmatu 

mīļotāji, lai iesaistītos nebijušā 

aktivitātē Kursīšos – Lasītāju klu-

bā. Sākumā, lai ierosinātu diskusi-

ju par grāmatām un lasīšanu, kat-

ram bija jāizvēlas viens no četriem 

piedāvātajiem citātiem par lasīša-

nu un jāpaskaidro, kāpēc tas ir 

tuvs un kāpēc tāda izvēle. Pasāku-

ma laikā katrs rakstīja, ko vēlas 

darīt lasītāju klubā, kādas aktivitā-

tes un pasākumus organizēt. Izska-

nēja dažādas vērtīgas idejas, kuras 

tiks realizētas, kopā darbojoties. 

Kluba mērķis ir būt par 

diskusiju un tikšanās vie-

tu visiem, kuriem interesē grā-

matas un lasīšana, kuri vēlas da-

līties pārdomās par izlasīto un 

izteikt savu pozitīvo vai negatīvo 

pieredzi, lasot grāmatu, ieteikt 

labu lasāmvielu citiem, jo grāma-

tu ir ļoti daudz un visas nav ie-

spējams izlasīt. Paredzētas disku-

sijas par viena autora grāmatām, 

par žanriem (romāniem, stāstiem, 

dzeju, …), par interesantākajām 

izlasītajām grāmatām, par bērnī-

bas dienu grāmatām, ekskursijas 

un tikšanās ar autoriem un intere-

santiem cilvēkiem, un citas akti-

vitātes. Piedāvājums un aktivitātes 

būs atkarīgas no pašu ieinteresētības 

un vēlmes darboties. Kluba dalībnie-

ki vienojās par tikšanās laiku – tas 

būs katra mēneša pēdējā otrdiena. 

Nākama tikšanās paredzēta 

31.martā plkst.19.00, un tās tēma – 

dramaturģija (lasīsim lomās, uz-

klausīsim stāstījumu par lugu tapša-

nu) un mana mīļākā grāmata, ko 

esmu izlasījis, ieteikumi pārdomas. 
Paldies visiem, kas atnāca un īpaši 

Sanitai Vītolai par ideju un saturisko 

vadību. Aicināti visi interesenti pie-

vienoties Lasītāju klubam! 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

Nodibināts lasītāju klubs 

parastais. tel. 63846685, e-pasts: ilzi-

te.grike@saldus.lv 

Dienas centra pakalpojumi pieeja-

mi P., O., T., C. no 9.00 līdz 13.00 un 

Pk. no 14.00 līdz 18.00. Par pakalpo-

jumu izmantošanu atbildīgā Dienas 

centra darbiniece Dina Voldiņa. 

No 12.03. līdz 16.03.2015. sociālā 

darbiniece atvaļinājumā! 
 

Ilzīte Griķe. 

 

Bibliotēkas izstrādātais projekta 

pieteikums „Portrets tuvplānā (3)”, 

kuru tā iesniedza VKKF projektu 

konkursā, guvis daļēju atbalstu  

600.00 euro apmērā. 

Projekta mērķis ir, organizējot 

pasākumus-tikšanās ar grāmatu 

autoriem, dažādot kultūrvidi un 

norises pagastā un veicināt sabied-

rības interesi par latviešu literatūru 

un literātiem. 

Projektā paredzētas tikšanās-

diskusijas ar latviešu literātiem 

skolā un pagasta bibliotēkā, lite-

ratūras un materiālu izstādes par 

rakstnieku personību un daiļradi. 

Kursīšniekiem būs iespēja tik-

ties ar Annu Žīguri, Leldi Stum-

bri, Māru Cielēnu, Gundegu 

Repši un Evu Mārtužu. Projektu 

„Portrets tuvplānā (3)” finansiāli 

atbalsta VKKF un Kursīšu pa-

gasta pārvalde, organizē Kursīšu bib-

liotēka sadarbībā ar Kursīšu pamat-

skolu. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

Projektā notiks tikšanās ar rakstniekiem 



No šī gada 3. līdz 24. martam 

kā ik gadus ikviens aicināts Lat-

vijas bibliotēkas arī Kursīšu bib-

liotēkā-informācijas centrā, ie-

saistīties balsošanā par Gada 

monētu – skaistāko un māksli-

nieciski interesantāko Latvijas 

Bankas klajā laisto 2014. gada 

kolekcijas monētu. Balsošanas 

laikā Latvijas Banka sadarbībā 

ar sabiedrību Tilde un Kultūras 

informācijas sistēmu centru pie-

dāvā bibliotēku apmeklētājiem 

pārbaudīt savas zināšanas par 

monētu mākslu erudīcijas spēlē 

„Izzini Latvijas monētās iekaltās 

kultūrzīmes” interneta datu bā-

zē letonika.lv . 
2014. gadā Latvijas Banka lai-

dusi klajā sešas kolekcijas monē-

tas – „Ainažu jūrskola”, „Baltā 

grāmata”, „Baltijas ceļš”, „Vecais 

Stenders”, „Gadskārtu monēta”, 

„Kurzemes baroks”. Nobalsot par 

kādu no sešām minētajām šīm mo-

nētām no 3. marta varēs Latvija 

Bankas mājas lapā www.bank.lv , 

savukārt, lai piedalītos erudīcijas 

spēlē, jādodas uz bibliotēku un 

t ī m e k ļ a  v i e t -

nē www.letonika.lv jāklikšķina uz 

saites, kas aizvedīs uz spēles jautā-

jumiem par Latvijas Bankas izdo-

tajām kolekcijas monētām un tajās 

atspoguļotajām vērtībām – ievē-

rojamām personībām, kultūras 

pieminekļiem, mākslas darbiem, 

vēsturiskiem notikumiem un mū-

su tautas simboliem. Atbildes uz 

šiem jautājumiem būs jāmeklē 

turpat letonika.lv vai Latvijas 

Bankas mājas lapā. Sīkāku infor-

māciju par spēli un tās noteiku-

miem varēs iegūt spēles nolikumā 

vai jautājot bibliotekāriem. Erudī-

cijas spēle līdz ar balsošanu par 

Gada monētu noslēgsies 24. mar-

tā. 

Erudīcijas spēlē sacensība no-

tiks individuālajā un bibliotēku 

līmenī. Bibliotēku apmeklētāji 

varēs sacensties par pareizajām 

atbildēm, savukārt bibliotēkas 

tiks vērtētas pēc aktivitātes. Sek-

mīgākie spēles dalībnieki un aktī-

vākās bibliotēkas saņems Latvijas 

Bankas un Tilde sarūpētās balvas, 

kuras tiks pasniegtas Gada monē-

tas noslēguma pasākumā 28. aprī-

lī Rīgas Vēstures un kuģniecības 

muzejā. 

Latvija var lepoties ar naudas 

mākslu, ar sasniegto šajā jomā 20 

gadu laikā. Vairāk nekā 40 izcilā-

ko Latvijas mākslinieku ir darinā-

juši Latvijas naudas zīmes – mo-

nētas un banknotes. Latvijas nau-

da ir iekļauta Latvijas Kultūras 

kanonā. Latvijas naudas dizains ir 

augstu novērtēts visā pasaulē, ir 

saņemtas vairākas starptautiskas 

godalgas, jaunākais tā apliecinā-

jums ir starptautiskajā konkursā 

"Pasaules gada monēta" Latvijas 

Bankas 2013. gadā izlaistā kom-

ponistam Rihardam Vāgneram 

veltītās kolekcijas monētas atzīša-

na par labāko sudraba monētu pa-

saulē. Arī pēc eiro ieviešanas 

2014. gadā Latvijas Banka turpi-

nāja kolekcijas un piemiņas monē-

tu izlaišanu ar Latviju raksturojo-

šiem sižetiem un augstvērtīgu 

māksliniecisko izpildījumu. 

Letonika.lv ir uzziņu un tulko-

šanas interneta pakalpojums, kas 

aptver plašas digitālās enciklopē-

dijas, daudzvalodu tulkojošās, 

skaidrojošās un terminu vārdnīcas, 

bagātu attēlu krātuvi, latviešu lite-

ratūras klasiku. Te atradīsiet satu-

rīgu un kvalitatīvu informāciju 

latviešu valodā par Latviju, tās 

vēsturi, kultūru, valodu, vidi un 

c i l v ē k i e m . 

Kultūras informācijas sistēmu 

centrs nodrošina datu bā-

zes letonika.lv bezmaksas pieeju 

visās Latvijas pašvaldību publis-

kajās bibliotēkās. 

Sīkāka informācija par kolekci-

jas monētām – www.bank.lv  
 

Organizatoru informācija 

Piedalies Monētu dienās 2015 
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Ar vēja spārniem aizritējis feb-

ruāra mēnesis. Ieskats, ko mūsu 

kolektīvi darījuši februāra mēnesī. 

Bērnu ansamblis “Notiņas” ga-

tavojas Lieldienu koncertam. Bēr-

nu  ansambļa pārstāvji gatavojas 

arī konkursam “Saldus Cālis 

2015”. Paldies vecākiem, kas at-

balsta savus bērnus un mudina ap-

meklēt dziedāšanas nodarbības.  

Amatierteātris “KODOLS” šo-

brīd “pieslīpē” nianses lugas 

“Raganas priede” pirmizrādei, kas 

būs skatāma jau 27. martā. Visi 

laipni aicināti uz pirmizrādi!  

Arī ansamblis “Allegro” cītīgi 

dzied un mēģina izvēlētās dzies-

mas (šogad trīs dziesmas) novada 

skatei, kas norisināsies 14.martā 

Saldus mūzikas un mākslas skolā.  

Paldies visiem mūsu pašdarb-

niekiem (gan lieliem, gan ma-

ziem) un pulciņu vadītājām par 

veltīto laiku un cītīgo gatavoša-

nos.  

Katru sestdienu plkst. 15:30 

Kursīšos notiek zumbas un vin-

grošanas nodarbība mūzikas pa-

vadījumā. Tā ir lieliska iespēja 

izrauties no ikdienas rutīnas un 

atbrīvoties no darbā uzkrātā sa-

springuma ķermenī. Sagatavojies 

pienācīgi pavasarim un pamodini 

savu ķermeni un prātu mūzikas 

ritmos! 

27.februāra vakarā viesojās 

Druvas amatierteātris ar izrādi “Īsa 

pamācība mīlēšanā”. (R. Blauma-

nis) Liels paldies Druvas amatier-

teātrim un režisorei Ļubai Kaptei-

nei! Paldies visiem tiem, kas atnā-

ca uz izrādi! 

 

Laima Tiļļa. 

Kultūras ziņas 

http://www.bank.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/9/31/
http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/9/31/
http://www.bank.lv


Kursīšu lauksaimnieki ap-

spriežas.  
Kursīšu lauksaimniecības bied-

riba pagājušā svētdienā sasauca 

savās telpās kārtējo lauksaimnieku 

sanāksmi. Šādas sanāksmes Kursī-

šos gūst arvien lielāku piekrišanu 

un īpaši šinī reizē bija sapulcēju-

šies reti daudz lauksaimnieku. 

Kā pirmais runāja Saldus rajona 

agronoms V.Jekabsons par āboliņa 

kultivēšanu un sēklu ražošanu. Pēc 

referāta lauksaimnieki uzstādīja 

daudzus jautājumus un dalījās sa-

vos piedzīvojumos šinī kultūrā. 

Stud. ing. N.Soltners referēja 

par novērotiem trūkumiem lauk-

saimniecības būvniecībā un atbil-

dēja uz uzstādītiem jautājumiem. 

Būvniecības ziņā uz laukiem 

daudz trūkumi un šis priekšlasī-

jums ļoti ieinteresēja lauksaimnie-

kus. 

Pēc tam sanāksmes dalībnieki 

pārrunāja daudzus saimnieciskus 

jautājumus gan no valsts, gan no 

sava pagasta dzīves. Tā kā lauk-

saimnieki bija ieradušies kuplā 

skaitā, tad pieņēma arī vairākas 

rezolūcijas, kuras nosūtīja minis-

tru kabinetam. 

Izteica protestu pret sviesta 

monopolu. Noteiktās valdības 

cenas jāpatur ari uz priekšu. Jāiz-

dara ietaupījumi uz valsts ierēd-

ņu algām. Jāpazemina cenas uz 

lauksaimniekiem nepiecieša-

miem rūpniecības ražojumiem 

u.t.t. 

Kursīšu lauksaimniecības 

biedrība ir viena no vis rosīgā-

kām biedrībām Saldus apkārtnē 

un labi būtu, ja citas sekotu viņas 

priekšzīmei. 
 

Gailis gandrīz noknābis 

sievieti. 
Kursīšu pag. Bāliņu mājas 

kalponei Augustei Pūris, barojot 

vistas, knābis kāds gailis. Roka 

pēc tam ātri uztūkusi un radušās 

neciešamas sāpes. A.Pūris nogā-

dāta slimnīcā, kur ārsti konstatē-

juši, ka no gaiļa knābiena radusies 

bīstama asins saindēšanās. Slimnie-

ces dzīvība apdraudēta. 
 

Ielaušanās zādzībām nav ga-

la... 
Naktī uz 8. janvāri Kursīšu pagas-

ta Ēvaržu Pūra mājā, kuru apdzīvo 

kāda vecāka sieviņa, bija mēģinājuši 

caur logu ielauzties zagļi. Tanī brīdī, 

kad logs jau bijis izcelts — viņu no-

domu izjaukuši garāmbraucēji. Zagļi 

tomēr savas noziedzīgās gaitas nav 

pametuši, bet mēģinājuši no jauna 

ielauzties netālu dzīvojošā jaunsaim-

nieka Šteina klētī uzplēšot jumtu. Arī 

še nav veicies, jo bijis jau rīts un mi-

nētais jaunsaimnieks pašreiz piecē-

lies un aizdedzis uguni, kamdēļ zagļi 

bijuši spiesti aizbēgt. Policija vainī-

gos notvērusi. 
 

“ S a l d u s  A v ī z e ” ,  N r . 3 0 

(17.01.1933) 

 

Raksti no datubāzes—

www.periodika.lv 

“Kursīšos pirms…” 
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Ievērojami kursīšnieki vai ar 

Kursīšiem saistīti cilvēki jubilāri 

martā. 

 Roberts Meija - pedagogs, Sal-

dus pagasta pamatskolas pārzi-

nis (1934-1940). Mācījies Rozes 

ministrijas skolā, strādājis Kur-

sīšu ministrijas skolā (1904-

1914). Dzimis 1879.gada 

5.martā Ezerē, miris 1945. gada 

12.jūlijā. [skat. grām. „Es viņu 

pazīstu”, 335.lpp.] 

 Fricis Vītiņš - taksators. Dzi-

mis 1888.gada 29.martā Kursī-

šos, miris (ziņu nav). [skat. 

grām. „Es viņu pazīstu”, 

532.lpp.] 

 Jānis Vītiņš - augsnes zināt-

nieks, LU profesors. Dzimis 

1885.gada 31.martā Kursīšos, 

miris 1951.gada 18.novembrī. 

 Fricis Vītols - ārsts. Dzimis 

1871.gada 3.martā Kursīšos, 

miris 1906.gadā. 
 

Avots: Saldus pilsētas bibli-

otēkas Novadnieku kalendārs - 

h t tp : / /b ib l io teka .sa ldus . lv /

novadpetnieciba/novadnieki   

 

Veidosim savu pagasta no-

vadnieku sarakstu — slavas 

sienu. 

Aicināti visi kursīšnieki palī-

dzēt veidot novadnieku kalendā-

ru un sarakstu. Daloties un iesū-

tot informāciju par cilvēkiem,  

kuri būtu pelnījuši  tikt iekļauti 

novadnieku sarakstā un ar ku-

riem mēs varētu lepoties. Novad-

nieks ir cilvēks, kurš dzimis, 

audzis, strādājis kādu laiku pa-

gastā, devis ieguldījumu pagasta 

attīstībā, kļuvis slavens un pazīs-

tams novadā, Latvijā un pasaulē 

vai miris un apglabāts Kursīšos. 

Novadnieki var būt kultūras, zināt-

nes, sporta, sabiedriski darbinieki un 

citi pārstāvji. Informācija, kas būtu 

nepieciešama, lai aprakstītu personu 

novadnieku sarakstā — dzimšanas un 

miršanas dati, sasniegumi, biogrāfis-

kas ziņas, izglītība,   informācija par 

ģimeni, cita nozīmīga informācija, 

ļoti vēlama fotogrāfija. Bet var no-

saukt arī tikai vārdu un uzvārdu, kā 

arī sasniegumu, jo tālāko informāciju 

meklēsim bibliotēkā sadarbojoties ar 

citiem pētniekiem, interesentiem un 

palīgiem. 

Informāciju iesūtāma e-pastā 

bibl.kursisi@saldus.lv vai personī-

gi bibliotēkā. 

Aicinu ikvienu pārskatīt savu ra-

du, draugu loku. Varbūt tajā sastopa-

ma persona, kura būtu iekļaujama 

novadnieku sarakstā. Negaidīsim ga-

du desmitus, lai lepotos un vāktu in-

formāciju, darīsim to tagad un visi 

kopā. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Novadnieku kalendārs 

http://biblioteka.saldus.lv/novadpetnieciba/novadnieki
http://biblioteka.saldus.lv/novadpetnieciba/novadnieki
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 

ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Jaunam kļūt, tas nozīmē ko jaunu 

Allaž sevī rast un citos gūt, 

Un ja tā, tad gadus neņem ļaunā - 

Vecums palīdz mūžam jaunam būt. 
  

Martā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      65 gadus 

    Viktors Belševics Raimonds Kārkliņš 

    Ārija Ķēniņa   

    70 gadus   81 gadu     

    Rita Bergmane  Rasma Circene 

       85 gadus    

    Fricis Edgars Pelīte 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

24.03.2015. plkst.16.00 

“Krustvārdu mīklu 

minēšanas čempionāts” 2.kārta 
Aicināti visi, kam patīk minēt krustvārdu mīklas 

un atjautības uzdevumus! 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

31.03.2015. plkst.19.00 

“Lasītāju kluba” 

pasākums 
(Tēma – dramaturģija (lasīsim lomās, uzklausīsim 

stāstījumu par lugu tapšanu) un mana mīļākā grā-

mata, ko esmu izlasījis, ieteikumi, pārdomas.) 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

No 11.03. līdz 17.04.2015. 

J.Rozentāla Saldus vēstures 

un mākslas muzeja izstāde 

“Ko stāsta senlietas” 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

No 17.03. līdz 

17.04.2015. 

lietišķās mākslas meista-

res Melitas Mednes rok-

darbu izstāde  

„Cimdi un zeķes. Raksti.” 
21.03 plkst. 14.00 

tikšanās ar meistari Melitu Medni. 
Praktiski padomi, ieteikumi… Aicināti rokdarbnieki un 

interesenti iesniegt jautājumus un vēlmes (pa tālruni 

63846680 vai personīgi bibliotēkā), ko vēlas uzzināt, 

apgūt, pajautāt, lai meistare var sagatavoties!  

Kursīšu pagastā pie piemi-

ņas akmens totalitāro režīmu 

upuriem 

25.martā plkst. 15.00 

Komunistiskā ge-

nocīda upuru Piemiņas brīdis 

Kursīšu Jaunajā zālē 

27.martā plkst. 19.00 

Amatierteātra “Kodols”  

iestudējuma pirmizrāde 

“Raganas priede” 
(pēc A.Grīnieces lugas motīviem)  

SKOLAS PASĀKUMU  

KALENDĀRS 
 26.martā — pētniecisko darbu lasījumi 

1.-4.klasēm 

 31.martā — pasākums 1.-4.klasēm 

“Andersena pasaku kamolītis” 

 No 7.aprīļa līdz 10. aprīlim — skolas 

projektu nedēļa “Masu saziņas līdzekļi” 

 7.aprīlis — Lieldienu pasākums 1.-

4.klasēm 

 8.aprīlis — pasākums 1.-9.klasēm 

“Teātra dienas” 

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

