
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Aizvadītajā mēnesī tika atklātas 
starppagastu spēļu „DIENVIDI” sa-
censības, kuras, kā ierasts, sākās ar 
zolītes spēlēšanu 24.oktobrī pie mums
- Kursīšos. Pavisam kopumā bija iera-
dušies 80 dalībnieki no visiem asto-
ņiem pagastiem. Kursīšnieki piecu cil-
vēku ieskaitē (piedalījās septiņi) iegu-
va 170 punktus un ierindojās 5.vietā. 
Romualds Bružs – 27.v., Fredis 
Štrauss – 28.v., Jānis Rorbahs – 29.v., 
Mārtiņš Circenis – 30.v., Kaspars Cir-
cenis – 56.v., Jānis Plācis – 60.v., Zig-
munds Galans – 64.v. Kopvērtējumā 
pirmo vietu ieņēma Ezere (23 punkti), 
2.v. – Nīgrande (61 punkts), 3.v. – Ru-
ba (76 punkti), 4.v. – Vadakste (107 
punkti), 6.v. – Zaņa (179 punkti), 7.v. 
– Jaunauce (196 punkti) un 8.v – 
Pampāļi (neieradās 5 cilvēki ieskaitei). 
Paldies visiem dalībniekiem par pieda-
līšanos! Paldies tiesnešiem Ilzītei Gri-
ķei un Mārtiņam Lagzdonam par sma-
go darbu! Paldies Žanim Bergmanim 
un pārējiem par fizisku palīdzību! 

31.oktobrī Vadakstē norisinājās 
galda teniss sievietēm. Kopumā bija 
ieradušās 38 dalībnieces. Kursīšu sie-
viešu komanda trīs dalībnieču ieskaitē 
(piedalījās 4 dalībnieces), kopvērtēju-
mā ierindojās 3. vietā ar 51 punktu. 
(Marta Siksna – 7.v., Madara Gustiņa 

– 18.v., Zinaida Circene – 26.v., Ivita 
krūmiņa – 33.v.). Kopvērtējuma pirmajā 
vietā ierindojās Vadakste (6 punkti), 2.v. 
- Nīgrande (24 punkti), 4.v. – Zaņa (58 
punkti), 5.v. – Ruba (60 punkti), 6.v. – 
Ezere (63 punkti) un 7.v. – Jaunauce (86 
punkti). Paldies visām dalībniecēm! 

7.novembrī turpat Vadakstē norisinā-
jās arī galda teniss vīriešiem, kur bija 56 
dalībnieku liela konkurence. Kursīšu 
sportisti ar 6 dalībnieku lielu komandu 
kopvērtējumā ierindojās 4.vietā (146 
punkti). Individuāli Kaspars Circenis – 
6.v., Vladimirs Trunčenkovs – 20.v., Ar-
tūrs Lukovskis – 30.v., Mārtiņš Circenis 
- 42.v., Andrejs Ūzulnieks – 48.v. un 
Toms Kormis – 54.v. Kopvērtējumā ne-
pārspēti palika Ezeres tenisisti, kas ierin-
dojās pirmajā vietā ar 35 punktiem, 2.v. 
– Nīgrande (47 punkti), 3.v. – Vadakste 
(51 punkts), 5.v. – Ruba (154 punkti), 
6.v. – Zaņa (186 punkti), 7.v. – Jaunauce 
(222 punkti). Paldies visiem dalībnie-
kiem.  

Nākamās sacensības 21. novembrī 
basketbols sievietēm, Zaņā , 
28.novembrī basketbols vīriešiem Zaņā 
un 5.decembrī šaušana ar pneimatisko 
ieroci sievietēm un vīriešiem Kalnos. 
 

Kaspars Circenis, spor ta darba or-
ganizators. 

Sporta notikumi Par ūdens apgādi 
 

Kursīšu pagasta pār-
valdes grāmatvedība AT-
GĀDINA, ziņas par  
ūdensskaitītāja rādījumu 
pārvaldes grāmatvedībā 
jānodod līdz katra mē-
neša 25. datumam. Rādī-
jumus var nodot: 
 personīgi pagasta 

pārvaldē; 
 pa tālr. 27845435, 

28632932, 
63846737; 

 iesūtot e-pastā – in-
ta.zenina@saldus.lv.  
Lūgums ievērot savlai-

cīgi iesniegšanas termiņu, 
jo tā neievērošana kavē 
un apgrūtina grāmatvedī-
bas darbu un savlaicīgu 
rēķinu izrakstīšanu. 

Komunālās daļas vadī-
tājs aicina iedzīvotājus 
iegādāties un pieslēgt 
ūdensskaitītājus. Ja ne-
pieciešama palīdzība to 
iegādē un uzstādīšanā, 
interesēties pagasta pār-
valdē pie komunālās da-
ļas vadītāja Valda Bol-
šteina. 

Pagasta pārvalde. 
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Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 

Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 

Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 

Dievs ir atdevis mums. 
 

L. Vāczemnieks/ 

 

Sveicam Kursīšu  
pagasta iedzīvotājus 
Latvijas Republikas 

97. gadadienā! 
 

Kursīšu pagasta pārvalde 



Oktobra otrajā nedēļā republi-
kā un arī Saldus novada skolās 
notika Karjeras nedēļa,  kuras  lai-
kā skolēni  iepazinās, tas ir, atvēra 
durvis  uz dažādām profesijām. Šī 
gada moto- Atver profesiju durvis! 
Arī mūsu skolas skolēni aktīvi pie-
dalījās pasākumos novadā un sko-
lā. 1.-4.kl. skolēni iepazinās ar 
profesijām un uzņēmumiem Kur-
sīšu pagastā, savukārt  5.-9.kl. 
skolēni apmeklēja uzņēmumus un 
iestādes Saldū, kā arī piedalījās 
izglītojošā pasākumā „Karjeras 
busiņš” Ezerē. Skolā notika kon-
kurss klasēm- noformē savas kla-
ses durvis! Interesants konkurss 
par  profesijām notika skolas bib-
liotēkā, kā arī orientēšanās spēle 
„Atver 5 pagasta darbinieku un 
iestāžu durvis!”, kuru organizēja 
skolas bibliotekāre Sandra Kilevi-
ca.  Aptaujājot skolēnus un skolo-

tājus, var secināt, ka nedēļā 
daudz uzzināts par profesijām, 
par mācīšanos, par tālākizglītī-
bas skolām. Esam tikušies ar tik 
interesantiem un iedvesmojo-
šiem cilvēkiem.  Gandrīz visi 
norāda, ka vajag vēl un pamatī-
gāk.  

Paldies klašu audzinātājiem 
un skolas darbiniekiem, kuri ie-
saistījās šīs nedēļas organizēša-
nā. Īpašs paldies Kursīšu pagasta 
bibliotēkas- informācijas centra 
vadītājam M.Lagzdonam par 
sadarbību  prezentācijas  planše-
tes sagatavošanā. 

Paldies uzņēmumiem, iestā-
dēm un darbiniekiem, kuri atvē-
ra savas profesijas durvis Kursī-
šu pagastā:  
 Kursīšu bibliotēkai- informāci-

jas centram (vad. 
M.Lagzdons). 

 SIA „Klagāti” (M.Abildtrup, 
A.Vaitkus). 

 Jūlijai un Oskaram Stepēniem. 
 Kursīšu pagasta pirmsskolas pro-

grammas darbiniecēm 
(V.Ābolkalnai, D.Bicānei). 

 „Mazais Elvi” pārdevējai  
I.Grīnbergai. 

 Kursīšu pagasta lietvedības spe-
ciālistei  I.Smilgai.  

 Kursīšu pagasta Dienas centra 
sociālai darbiniecei I.Griķei. 
Paldies Saldus novada uzņēmu-

miem un iestādēm: Saldus dzīv-
nieku patversmei, Valsts policijas 
Saldus iecirkņa darbiniekiem, 
VUGD darbiniekiem, „Karjeras 
busiņa” aktīvajiem dalībniekiem, 
zobārsta asistentei G.Kilevicai 
("Zobārstniecība Meta")! 

Uz tikšanos interesantos pasā-
kumos 3.karjeras nedēļā 2016!  
 
Sanita Vītola, atbildīgā par  kar-
jeras izglītību Kursīšu pamatskolā. 

Oktobrī skolēni devās inte-
resantās ekskursijās uz Rī-

gu. Lai 5.-9.klases skolēni varē-
tu doties ekskursijā uz Rīgas 
muzejiem, vispirms bija jāveic 
mājas darbi. 5.-6.klases skolēni 
mājās meklēja senas lietas-
vēstures avotus, lai tos varētu 
aprakstīt un vēstures stundā 
Okupācijas muzejā aktīvi iesais-
tīties darbā par tēmu-ko māca 
vēsture, savukārt 7.-9.klases 
skolēni vispirms iepazinās ar 
Kursīšu pagasta bibliotēkā izvie-
toto ekspozīciju par deportāci-
jām, jo arī Okupācijas muzejā 
viņiem bija jāpiedalās mācību 
stundā par tēmu-padomju depor-
tācijas. Tas vēl nav viss, arī vi-
ņiem bija jāsagatavo mājas darbs
-jāiepazīstas ar izsūtīto kur-
sīšnieku atmiņu stāstījumiem.  

9.oktobrī braucām ekskursijā 
uz Rīgu, jo bijām to nopelnījuši, 
pusi ceļa izdevumus sedza Oku-
pācijas muzejs, otru pusi mūsu 
pārvalde. Izmantojām izdevību 
apmeklēt arī Dabas muzeju, kurā 
iepazināmies ar derīgajiem iz-
rakteņiem Latvijas teritorijā. Vi-
sus ieinteresēja sevi nofotografēt 
iedzintarojumā, kā arī redzēt , 

Oktobra mēnesis skolēniem pa-
gājis, vairāk padomājot par savu 
nākotnes karjeru. Skolēni tikās ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, vei-
ca interesantus uzdevumus. Pal-
dies skolotājai S.Vītolai par karje-
ras nedēļas plānošanu un vadīša-
nu! 

2.oktobra rīts mūsu skolā bija 
satraucošāks nekā parasti – visi 
skolas skolēni sagaidīja mūsu sko-
lotājus (šodien viņi visi bija pirm-
klasnieki), lai apsveiktu Skolotāju 
dienā. ”Pirmklasnieki” godam iz-
turēja „gudrības pārbaudes” testus. 
Pēc svinīgās līnijas skolotāji tika 
nodoti Nepareizās pamatskolas 
direktora (M.Lagzdona), jaunās un 
ļoti pareizās 1.klases audzinātājas 
(L.Tiļļas), iesācēja mūzikas skolo-
tāja (V.Upenieka) gādīgajās rokās. 
Paldies par piedalīšanos pasākumā 
un apsveikumiem pagasta pārval-
des vadītājam V.Drukovskim, 
D.Meļķertei, pagasta kultūras dar-
ba organizatorei L.Tiļļai, amatier-
teātra “Kodols” aktieriem 
V.Upeniekam un M.Lagzdonam! 

Andra Rorbaha, direktores 
vietniece ārpusstundu darbā 

kāds izskatās dzintara diegs, no 
kura bija arī izgatavots un košās 
krāsās nokrāsots dzintara audums. 

Tad bija divas izvēles- iet uz 
kino vai pastaigāties pa Vecrīgu 
un apskatīt ievērojamākās kultūr-
vēsturiskās celtnes. Iegājām arī 
Latvijas bankā un Kara muzejā. 
Diena bija gara, bet vērtīga, jo 
daudz tika redzēts. Galvenais, ka 
Okupācijas muzeja darbinieki pa-
slavēja bērnus par labi izpildītiem 
mājas darbiem. Ja labi pacenša-
mies, mēs sevi varam parādīt no 
labās puses, vēl tikai jāuzraksta 
vēstule uz ASV un jāpasaka pal-
dies ekskursijas sponsoriem.  

 

Dace Rožkalne, skolotāja. 
 

14.oktobra vakarā 6.klase un 
audzinātāja svinēja Alises Geiste-
res dzimšanas dienu. Bērni mācī-
jās sveikt savu klases biedreni 
dzimšanas dienā, teikt labus un 
uzmundrinošus vārdus, interesanti 
un jautri pavadīt laiku, kopā spēlē-
jot spēles un atrakcijas, kopā dejo-
jot, saklāt galdu, noformēt telpu 
dzimšanas dienas svinībām, pēc 
svinībām aiz sevis sakopt un sa-
kārtot klasi. 

Lai vakars izdotos jautrs un 

2. Karjeras nedēļa skolā noslēgusies 

Notikumi skolā oktobrī 
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interesants, katram skolēnam bija 
jāsagatavo atrakcija vai spēle, ku-
ru izspēlēt vakara gaitā. Vecāku 
atbalstīti, bērni bija sarūpējuši da-
žādus gardumus, ko likt uz galda. 
Paldies Alises Geisteres vecākiem 
par gardo dzimšanas dienas kūku! 

Meitenes saklāja krāšņu dzim-
šanas dienas galdu, uz kā bija gan 
gardas, ēdamas lietas, gan krāšņas 
salvetes, gan skaistas, gaišas sve-

ces, mierīgas un labas noskaņas 
radīšanai. Zēni pa to laiku inter-
netā meklēja klases gaumei atbil-
stošus mūzikas ritmus. 

Spēlējot spēles, dejojot, pie-
daloties atrakcijās, laiks pagāja 
nemanot un ātri pienāca laiks 
sakārtot klasi rītdienas mācībām, 
lai tā būtu tīra un kārtīga jaunās 
dienas ikdienas darbam. 

Vakars bija interesants. Bērni 

bija ļoti centušies, lai varētu svinēt 
klases vakaru. 

Ikdienas darbā atbildīgi mācīties, 
labi uzvesties gan stundās, gan starp-
brīžos, gan sabiedrībā, tad ar prieku 
un pateicību sagaidīsim nākamo kla-
ses vakaru! 

Klases audzinātaja Aija Slūtiņa. 

stāstus un dancojām disenītē. 

Pateicība 
Kursīšu dienas centra darbinieces saka mīļu paldies Kursīšu 

pagasta iedzīvotājām par dāsnu ziedojumu ar ķirbju ražu, no 
kuriem mēs kopīgi ar apmeklētājiem pagatavojām gan deko-
rus, gan maltīti uz Helovīnu balli. Liels paldies – Ligitai 
Treigūtei, Līgai Melnbārdei, Maijai Rorbahai, Elgai Kramai, 
Vandai Buknītei! 

Ilzīte Griķe, sociālā darbiniece. 

Dienas centrā oktobrī 

Oktobri Dienas centrs iesāka ar Veco ļau-
žu dienas atzīmēšanas pasākumu 1. oktobrī, 
nākamais pasākums- Ziemas krājumu pre-
zentēšana un degustācija 7.oktobrī, kad varē-
ja katrs nest no mājām savus ziemai sagata-
votos gardumus un dalīties pagatavošanas 
prasmēs. 

12.oktobra vakarā mēs viesojāmies Ezeres 
pagasta kultūras namā uz psiholoģes un ak-
trises Diānas Zandes lekciju “Kā izprast savu 
mazuli”, kas tika rīkots sadarbībā ar biedrību 
“Mūsu ligzda”. Diāna Zande stāstīja labus 
piemērus gan no personiskās pieredzes, gan 
arī no profesionālās pieredzes. Liels paldies 
Kursīšu pagasta pārvaldei, tās vadītājam 
V.Drukovskim par transporta piešķiršanu un 
šoferim J.Griķim par aizvešanu un pacietīgu 
gaidīšanu. 

19.oktobrī notika konkurss “Pērļu zvej-
nieks” II kārta, kas pulcēja gan bērnus, gan 
seniorus.  

No 23.oktobra līdz 30.oktobrim bērni pie-
dalījās dažādās radošās nodarbības, lai veido-
tu dekorus Helovīnu ballei, kurā paši pēc tam 
piedalījās. 

29.oktobrī ballējāmies Helovīnu ballē, uz 
kuru bija jāierodas maskās. Kopīgi sagatavo-
jām maltīti, spēlējām spēles, stāstījām spoku 
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Kursīšu Dienas centra plāns NOVEMBRIM 

Pirmdienās 
15.00 – 18.00 
Piektdienās 
12.00 – 16.00 

Saturīgā brīvā laika pavadīšana - 
bērniem spēļu turnīri, atjautības uz-
devumu risināšana, radošas nodar-
bības u.c. 

6., 13. novembris Atbalsta grupa 

3. novembris 10.00 
25. novembris 

Jauno māmiņu nodarbība 

10. novembris 10.00 Mārtiņdienas pasākums 

17. novembris 10.00 Latvijas dzimšanas dienas atzīmē-
šanas pasākums 
  

20. novembris 
12.00 – 16.00 

Kāršu spēles “Cūkas” čempionāta I 
kārta 

23. novembris 15.00 “Pērļu zvejnieks” III kārta – kon-
kurss lieliem un maziem (atjautības 
uzdevumi, mīklas u.c.) 

25. novembris Kino pēcpusdiena 

10.oktobrī Kursīšos viesojās 
Jaunlutriņu amatierteātris ar izrādi 
"Sibīriju jums, ne Līgo". (A. 
Niedzviedzis) Darbība risinājās 
pagājušā gadsimta 80-tie gados. 
Izrādē atainoti notikumi kolhoza 
ikdienā un cilvēku dzīvēs. Jaunlut-
riņu amatierteātris Kursīšos cie-
mojās ar biedrības "Kursīšu attīstī-
bas biedrība "KABata"" gādību. 
(Projektu "Pagastu dienas 2015" 
finansiāli atbalsta biedrība "KIT") 
Paldies Jaunlutriņu amatierteātrim 

(rež. Sandra Medne) un visiem, 
kas atnāca uz pasākumu. 

30.oktobrī Kursīšu pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis 
“Allegro” devās uz Rubu, lai pie-
dalītos Rubas vokālā ansambļa 
30 gadu jubilejas svinībās. Azotē 
ansamblis bija paņēmis 2 dzies-
mas, ar kurām sveica gaviļnieces.  
Pēc koncerta saņēmām labas at-
sauksmes par uzstāšanos. Pēcāk 
visi ansambļi lustējās “slēgtā” 
atmosfērā Rubas tautas namā.  

30.oktobrī notika pasākumu cikla 
“PAGASTU DIENAS KURSĪŠOS - 
Jaunlutriņi “ noslēguma pasākums 
“Iepazīsti kaimiņus”. Pasākumā pie-
dalījās un koncertu sniedza  Jaunlut-
riņu amatierteātris, moderno deju de-
jotāji (bērnu un jauniešu grupas), se-
nioru deju kopa “Senlejas”, grupa 
“Dziedošais trio” (biedrība “Kursīšu 
attīstības biedrība “KABata” realizēts 
projekts “Pagastu dienas 2015” ar 
biedrības “KIT” finansiālu atbalstu 

Kultūras darba organizatore un jaunatnes lietu koordinatore informē 



projektu konkursā “Riteņa izgud-
rošana”). 

31.oktobrī Kursīšu jauniešu ko-
manda devās uz Saldus novada 
jauniešu forumu Ezeres pagastā, 
kur visas dienas garumā notika 
dažādas aktivitātes. Pasākuma pro-
grammā ietilpa režisora, dramatur-
ga K. Anitena lekcija, dažādas dis-
kusiju grupas, kurās jauniešiem 

bija iespēja izteikt savu viedokli 
par nozīmīgām tēmām. Ezeres 
vidusskolā jauniešus gaidīja sil-
tas un gardas pusdienas. Pēc 
tām, jaunieši devās trasītē pa 
Ezeres pagastu ar dažādiem kon-
trolpunktiem. Vakarā pēc piepil-
dītās dienas jaunieši izkustējās 
ballē Ezeres kultūras namā. Bal-
les starplaikā apbalvoja koman-

du, kura precīzi izpildīja visus 
kontrolpunktus. Šogad tā bija Za-
ņa, tātad 2016.gada Jauniešu fo-
rums notiks Zaņas pagastā. Paldies 
mūsu aktīvajai Kursīšu komandai- 
Ancei Griķei, Rūdolfam Griķim, 
Didzim Griķim, Raimai Brigitai 
Radzei, Amandai Grantai, Laurai 
Ēķupei. 

 

Laima Tiļļa. 

Kursīšu bibliotēkas vadītājs bija 
kurators Kurzemes bibliotēku 
paviljonam Ideju tirgū, kurā bib-
liotēkas dalījās ar idejām, intere-
santiem risinājumiem, projek-
tiem un pasākumiem. Bibliotēka 
dalījās ar trīs idejām – Lojalitā-
tes programmu un pasākumu 
“Bibliotēkas draugi kopā lai 
nāk”, “Bērnu un Jauniešu žūri-
jas” sacensību elementu idejām, 
ko krāt un izmantot, lai parādītu 
izlasīto grāmatu progresu 
(mārīte, zieds, lietussargs, T-
krekls) un jaunajiem pakalpoju-
miem “Lasi un skaties!”, “Lasi, 
skaties un krāso!”, “Randiņš ar 
nezināmo”. Konferences laikā 
piedalījos trīs sesijās – par adap-
tāciju pārmaiņām un personības 
attīstību, pielāgošanos tām, par 
mūsdienīgu bibliotēku izveidi un 
pakalpojumiem, par bibliotēku 
statistiku. No Saldus novada 
konferencē piedalījās Aija Pelī-
te, Santa Švalbe, Zaiga Freiber-
ga, savukārt Brocēnu novadu 
pārstāvēja Inese Sadauska un 
Valda Ozoliņa. Ideju tirgū idejas 
pārdeva – Kursīšu, Lutriņu, Kal-
nu, Brocēnu, Saldus pilsētas bib-
liotēkas. 

15.oktobris bija viena no dar-
bīgākajām diena oktobrī. Rīta 
pusē bibliotēkā viesojās bērnu-
dārza bērni, lai iepazītos ar pro-
fesiju kolekcionārs un kolekcijas 
izstādi “Gudrības simbols - pū-
ce”. Bibliotēkas vadītājs pastās-
tīja, ar ko nodarbojās kolekcio-
nārs, bērni apskatīja pūcīšu ko-
lekcijas izstādi un pastāstīja par 
savu izvēlēto profesiju, kuru bija 
attēlojuši kolāžā. Radošajā pau-
zē tika veidota variācija par pū-
ci. Neizpalika arī iepazīšanās ar 

3.oktobrī bibliotēkā pasākumā 
“Paturēt sevī mirkļus gaišos” vie-
sojās rakstniece, sabiedriskā darbi-
niece Anna Žīgure un somu rakst-
nieks publicists, karikatūrists Juka 
Rislaki. Pasākumā interesenti va-
rēja uzzināt par šo cilvēku literāro 
darbību, dzīvi un iepazīt personī-
bas spēku un viedokli dažādos ar 
mūsdienu politisko situāciju saistī-
tos jautājumos. Anna Žīgure ieski-
cēja arī savu vecvecāku Elzas 
Stērstes un Edvarda Virzas perso-
nību un dzīvi. Sanākušajiem izvēr-
tās diskusija ar viesiem par bēgļu 
jautājumu un latviešu attieksmi un 
bailēm no nezināmā. Pasākums 
notika projekta “Portrets tuvplānā 
(3)” ietvaros ar VKKF finansiālu 
atbalstu. 

6.oktobrī bibliotēkā viesojās 
Jaunlutriņu pagasta iedzīvotājas 
un vēstures entuziastes Sandra 
Medne un Ilze Lāce, lai ar stāstīju-
mu un prezentāciju par Jaunlutriņu 
pagastu atklātu vēstures izstādi 
“No Jaunmuižas līdz Jaunlutri-
ņiem”, kura stāsta par pagasta vēs-
turi, senām mājām, skolu un bib-
liotēku, ievērojamiem cilvēkiem, 
kas dzimuši vai saistīti ar Jaunlut-
riņu pagastu. Pasākuma laikā tika 
demonstrētas bildes un grāmatas, 
kurās stāstīts par pagastu un tā cil-
vēkiem, tika uzdoti jautājumi. Lai 
gan pasākumu apmeklēja neliels 
cilvēku skaits, tomēr atnākušajiem 
bija iespēja uzzināt un iepazīt vie-
nu Saldus novada daļu. 

13.oktobrī Kursīšu bibliotēkas 
vadītājs piedalījās LBB rīkotajā 
Latvijas bibliotekāru 17. konferen-
cē “Dinamiskas bibliotēkas: pie-
kļuve, attīstība un pārmaiņas”. 

grāmatu (I.Zandere “Pūces svinī-
bas”) un tajā rakstīto, kā arī ani-
mācijas filmas skatīšanās (Zvēri. 
Putnu dienas). 

Pēcpusdienā bibliotēka iesaistī-
jās Kursīšu pamatskolas organizē-
tājā “Karjeras nedēļā 2015” un 
vienā no aktivitātēm atvēra intere-
sentiem durvis profesijas iepazīša-
nai. Bibliotēka bija viens no punk-
tiem, kurš bija jāapmeklē, jāuzdod 
jautājums par bibliotekāra profesi-
ju un jāsaņem uzlīme. 

Vakarā notika Ošenieku biblio-
tēkas rokdarbnieču kluba vadītā 
meistarklase, kuras laikā varēja 
apgūt pērļu rokassprādžu aušanu 
un dakšiņtamborēšanas pamatus. 
Pasākumā interesenti varēja uzaust 
sev rokassprādzi vai grāmatzīmi 
no pērlītēm, ieaužot tajā dažādus 
rakstus un to elementus. 

19.oktobrī bibliotēka uz Kursī-
šu pamatskolu veda ciemiņus no 
Rīgas. Pamatskolā projekta 
"Pastāvēs, kas pārvērtīsies" ietva-
ros VKKF mērķprogrammā 
"Raiņa un Aspazijas gads", vieso-
jās lektore Ieva J.Kalniņa ar lekci-
ju “Ēdiens Aspazijas, 
A.Brigaderes un Raiņa bērnības 
tekstos”. 8. un 9.klases skolēniem 
un pedagogiem bija iespēja uzzi-
nāt par to, kādi ēdieni tika lietoti 
rakstnieku dzīves laikā, kas tiem 
garšoja, kā ēdiens atspoguļots to 
darbos, tika salīdzināta visu triju 
autoru “ēdienkarte”, lasīti frag-
menti no darbiem un vēstulēm. 
Tāpat šajā dienā skolā viesojās 
LNB specialiste Liega Piešiņa, lai 
ar 1.-4.klases skolēniem runātu par 
vērtībām, par latviešu kultūras 
vērtībām un Latvijas Kultūras ka-
nonā iekļautajiem objektiem. 
Bērni krāsoja, veidoja, gāja rota-

Bibliotēkā oktobrī 
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ļās, atbildēja uz jautājumiem, risi-
nāja uzdevumus, ieguva balviņas. 
Pasākums notika LNB projekta 
par Kultūras kanona popularizēša-
nu ietvaros. 

Oktobrī bibliotēkā bija apskatā-
mas vairākas tematiskas izstādes 
projekta “Pagastu dienas Kursīšos 
– Jaunlutriņi” ietvaros. Jaunlutriņu 
bibliotēkas veidota vēstures izstā-
de “No Jaunmuižas līdz Jaunlutri-
ņiem”, par Jaunlutriņu pagasta 
vēsturi, mājām, pamatskolu, bib-
liotēku un ievērojamiem cilvē-
kiem. J.Rozentāla Saldus vēstures 
un mākslas muzeja izstāde 
“Kurzemnieks, karavīrs – Jukums 
Vācietis”. Izstādes “Kurzemnieks, 
karavīrs - Jukums Vācietis” plan-
šetes attēlo vēlākā pulkveža dzim-
to pusi Jaunlutriņus, mācību ga-
dus, dienesta gaitas Latvijā un 
Krievijā. Ošenieku bibliotēkas 
rokdarbnieču pulciņa darbu izstā-
de, kurā apskatāmas interesanti un 
dažādās tehnikās veidoti rokdarbi 
– adījumi, tamborējumi, izšuvumi, 
tekstila un papīra darbi gan prak-
tiskai lietošanai, gan estētiskam 
noformējumam. 

20.oktobrī bibliotēkā notika 
“Krustvārdu mīklu minēšanas 
čempionāta” 2.posma 2.kārta. Šajā 
kārtā piedalījās 10 mīklu minētāji. 
Šajā reizē bija mainīti mīklu minē-
šanas nosacījumi. Katram dalīb-
niekam tika izdalītas 5 dažādas 
mīklas (rozete, zviedru un klasis-
kā, riņkvārdu) un stundas laikā 
tām bija jāatrod pēc iespējas vai-
rāk pareizu atbilžu. Dalībnieki 
2.kārtā ierindojušies šādās vietās – 
1.vieta- Vija Gotfrīde, 2. – Jautrīte 
Līdaka, 3./4. – Aija Jēkabsone, 
Valdis Bolšteins, 5. – Ina Bergma-
ne, 6. - Dace Meļķerte, 7. – Indra 
Lagūna, 8. - Arnolds Lazda, 9. – 
Valerija Budenoviča, 10. - Maiga 
Lazda. Kopvērtējumā pēc 2 kār-
tām - 1.vieta- Vija Gotfrīde (317 
p.), 2. – Jautrīte Līdaka (302 p.), 3. 
– Aija Jēkabsone (298 p.), 4. - 
Valdis Bolšteins (296 p.), 5. – Ina 
Bergmane (259 p.), 6. - Dace Meļ-
ķerte (256 p.), 7. – Arnolds Lazda 
(204 p.), 8. - Valerija Budenoviča 
(199 p.), 9. - Maiga Lazda (192 
p.), 10. - Indra Lagūna (105 p.). 

21.oktobrī Kursīšu pagasta 
iedzīvotāji devās iepazīt Saldus 
novada Jaunlutriņu pagastu. Ek-
skursijas laikā viesojāmies dažā-
dās vietās un iestādēs. Z/s 
“Mucenieki”, kur audzē ābolus 
un dažādas ogas, uzzinājām par 
komercdārzu veidošanu un saim-
niekošanas noslēpumiem. Jaun-
lutriņu Jauniešu centrā (bijušajā 
Jukuma Vācieša muzejā) iepazi-
nām Jukuma Vācieša dzīvi un 
jauniešu centra darbību, telpas un 
realizētos projektus. Izstaigājām 
Jaunlutriņu pamatskolas un bib-
liotēkas telpas. Viesojāmies un 
iepazinām kultūras namu un die-
nas centru, kur baudījām sātīgu 
zupu. Apskatījām pagasta biblio-
tēku un pārvaldes telpas. Pie ka-
fijas tases izzinājām pagasta no-
stāstus un vēsturi “pagānu 
kapos”. Uzzinājām par lavandu 
audzēšanu un saimniekošanu 
“Lillas Lavender” saimniecībā. 
Iegriezāmies Ošenieku bibliotēkā 
un uzņēmām spēkus no Ošenieku 
dižozola. Diena bija interesanta 
un iespaidiem bagāta. Paldies 
visiem, kuri devās ekskursijā ie-
pazīt mūsu novada pagastu. Pal-
dies Jaunlutriņu ļaudīm par sir-
snīgo uzņemšanu! 

27.oktobrī bibliotēkā Lasītāju 
klubā viesojās J.Rozes grāmatnī-
cas Saldū vadītāja Anna Sipko, 
lai ar kluba dalībniekiem runātu 
par “dvēseles barību” jeb grāma-
tām. Sākumā mēs tikām iepazīs-
tināti ar J.Rozes apgāda darbību, 
piedāvājumu, priekšrocībām un 
labumiem. Anna Sipko līdzi bija 
atvedusi savas grāmatas, kuras 
tai ir tuvas un mīļas, tās, kuras 
baro viņas dvēseli. Ar lasītājiem 
izvērtās diskusija par grāmatām, 
to lasīšanu, par grāmatu un tās 
spēku dažādās dzīves situācijās. 
Tikšanās bija ļoti pozitīva un uz-
lādējoša, jo viesis ir ar grāmatu 
uz tu un runāja no sirds un ie-
dvesmojoši. Pasākuma otrajā da-
ļā Lasītāju kluba dalībnieki bija 
pirmie, kuri tika iesaistīti izman-
tot jauno bibliotēkas pakalpoju-
mu “Randiņš ar nezināmo”. Pa-
kalpojuma mērķis ir popularizēt 
bibliotēkas krājumu un grāmatas, 

kuras kādu iemeslu dēļ ir piemirstas 
un neievērotas. Trīs grāmatas pēc 
bibliotekāra ieskatiem tiks saliktas 
komplektā, lasītājs izlozēs komplekta 
numuru un nosaukumus grāmatām, 
kuras viņam būs jālasa, lasītājs uzzi-
nās tikai mājās. Pakalpojums dos ie-
spēju lasītājiem ieatzīties ar grāma-
tām, kuras varbūt tas nav ievērojis 
vai uzskatījis par neinteresantām. 

30.oktobrī Kursīšu Jaunajā zālē 
notika projekta “Pagastu dienas 
2015” noslēguma pasākums. Pasāku-
ma laikā sanākusī publika tika iepa-
zīstināta ar projekta laikā notikuša-
jiem pasākumiem, izstādēm un akti-
vitātēm. Fotogrāfiju slaidos un stāstī-
jumā varēja iepazīt no jauna un at-
saukt atmiņā notikušās aktivitātes. 
Pasākuma laikā priekšnesumus snie-
dza un ar savu darbību iepazīstināja 
Jaunlutriņu pagasta amatiermākslas 
koletīvi – amatierteātris, bērnu un 
jauniešu moderno deju pulciņš, Eiro-
pas deju kolektīvs “Senlejas” un 
dziedošo skolotāju trio. Pasākumā 
dziesmas, dejas un teātra skeči mijās 
cits aiz cita un gādāja par sanākušo 
labsajūtu, prieku un atpūtas mir-
kļiem. Sandra Medne un Ilze Lāce 
bija sagatavojušas konkursu ar bal-
vām par Jaunlutriņu pagastu. 
 

Kursīšu bibliotēkas-informācijas cen-
tra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. 
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Pasākumi  

bibliotēkā! 
23.11.2015. 
plkst.16.00 — Krus-
tvārdu mīklu minēša-

nas čempionāta 2.posma 3.kārta; 

24.10.2015. plkst.19.00 — Lasī-
tāju kluba pasākums — Ziemeļval-
stu bibliotēku nedēļa „Draudzība 
Ziemeļvalstīs”. 

Ziemassvētku tirdziņš 
Tradicionālais Kursīšu pagasta Zie-

massvētku tirdziņš notiks 
13.12.2015 plkst.13.00 laukumā 

pie pagasta pārvaldes vai pārvaldes 
zālē. 

Aicināti visi tirgoties gribētāji pie-
teikties bibliotēkā vai pie kultūras 

darba organizatores! 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Rīta rasā smeltas krāsas,  

Varavīkšņu celtas sētas. 

Pāri tikt un neapstāties,  

Paveikt visu, pilnveidoties! 
  

Novembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      84 gadus 

    Lilija Griķe  Jānis Laizāns 

SVECĪŠU VAKARS 

2015.gada 21.novembrī 
Grietēnu kapsētā plkst. 12.00 

Zaņenieku kapsētā plkst. 13.00 

Sauļu kapsētā  plkst. 14.00 

Bruzilu kapsētā  plkst. 15.00 

Kursīšu kapsētā  plkst. 16.00 

2015.gada 14.novembrī  
plkst.11.00  

“Estrādes teritorijas sa-
kopšanas talka” 

Līdzi jāņem grābeklis un labs un strādāt gribošs 
noskaņojums talkošanai! 

Aicina biedrība “Kursīšu attīstības biedrība 
“KABata””! 

Kursīšu bibliotēkā 
28.novembrī plkst.14.00 

pasākums “Sniegs apsedz va-
ļēju brūci”. 

Tikšanās ar rakstnieci, “ Latvijas 

Avīzes” redaktori Evu Mārtužu. 

Aicināti visi interesenti iepazīties 
ar literatūras izstādi „Evas Mārtužas personības 

spogulī: darbi un dzīve” bibliotēkā! 

Pasākums tiek organizēts Kursī-
šu bibliotēkas-informācijas cen-
tra izstrādātā projekta “Portrets 
tuvplānā (3)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu! 

VALSTS SVĒTKU  
PASĀKUMI 

17.11. plkst. 17:00  
Kursīšu pamatskolas 

zālē  
Latvija Republikas proklamē-
šanas 97. gadadienai veltīts 

pasākums  

"Latvija - novadu acīm" 
(piedalās skolas un pagasta kolektīvi)  

Plkst. 16:40 no pagasta pārvaldes kursēs autobuss uz 
skolu. 

18.11. plkst. 17:00  
akcija "GAISMAS 

CEĻŠ" J.Rudzutaka ie-
lā Kursīšos. 

Atnāc! Veidosim to kopā. Būs no-
derīgas līdzi  paņemtās 0.5 l tilpu-
ma burciņas un pļoškiņas. 

PROJEKTS NOSLĒDZIES 
Projekta “Pagastu dienas 2015” realizācija notika 

biedrībai “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”,  sadar-
bojoties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un 
kultūras darba organizatori. Projektam piesaistītais fi-
nansējums – 300.00 eur. 

Projekts tika realizēts biedrības "KIT” projektu kon-
kursā “Riteņa izgudrošana”. 

Kā sadarbības partneri Jaunlutriņu pagastā tika pie-
saistīti Jaunlutriņu kultūras darba organizators Andris 
Mickēvičs un Jaunlutriņu amatierteātra režisore, Jaun-
lutriņu attīstības biedrības biedre Sandra Medne, Jaun-
lutriņu un Ošenieku bibliotēkas. 

Projekta ietvaros sadarbībā ar partneriem Jaunlutri-
ņos izstrādāts scenārijs un norises plāns projekta aktivi-
tāšu realizācijai, un notikušas vairākas izstādes un pasā-
kumi. Par tiem sīkāk lasīt šajā numurā  bibliotēkas  dar-
ba un kultūras notikumu apskatos. 

Projekta laikā notikušos pasākumus un izstādes ap-
meklējuši gandrīz 200 Kursīšu pagasta iedzīvotāji un 
viesi. 

Projekta laikā izvirzītais mērķis ir realizēts, jo noti-
kuši dažādi pasākumi un aktivitātes, izstādes, kas deva 
iespēju tuvāk iepazīt Jaunlutriņu pagastu, veicināja sa-
darbību un papildināja Kursīšu kultūrvidi. 

Projekta laikā afišām izstrādāta vienota vizuālā 
identitāte, izmantojot Jaunlutriņu pagastā uzņemtās fo-
togrāfijas un ģerboni. 

Projekta foto retrospekcija pieejama biedrības lapā 
www.draugiem.lv. 

Paldies par sadarbību projektā Kursīšu kultūras dar-
ba organizatorei Laimai Tiļļai, Kursīšu pagasta pārval-
des vadītājam Viktoram Drukovskim, šoferim Jānim 
Griķim. Jaunlutriņu pagasta kultūras darba organizato-
ram Andrim Mickēvičam, Jaunlutriņu amatierteātra 
režisorei, Jaunlutriņu attīstības biedrības biedrei San-
drai Mednei, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem, 
Jaunlutriņu un Ošenieku bibliotēkām, Jaunlutriņu pa-
gasta iestāžu un uzņēmumu vadītājiem par uzņemšanu! 
  
Biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” val-
des priekšsēdētājs, projekta vadītājs 
Mārtiņš Lagzdons 

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

