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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 2015. Septembris

UZMANĪBU!

Notikumi bibliotēkā augustā

No 1.septembra bibliotēka-informācijas centrs
strādās pēc parastā darba
laika:
pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz
18.00 (pusdienas laiks no
plkst. 12.30 līdz 13.30),
sestdienās no plkst.
10.00 līdz 14.00.
Trešdienas metodiskā
diena — lasītājus neapkalpo.

12.augustā bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons un Pampāļu bibliotēkas vadītāja Marija Sukute devās
pieredzes vizītē pie kādreizējās
Pampāļu, tagad Jaunolaines, bibliotēkas vadītājas Ritas Jansones. Devāmies iepazīt kolēģes jauno darba vietu,
dalīties pieredzē un ieteikumos, kā
uzlabot darba vidi un pakalpojumu
klāstu bibliotēkā.
14.augustā bibliotēkā individuālais
komersants “VIRJA AK” piedāvāja
dažādu izdevniecību grāmatas par izdevīgām cenām. Grāmatu fondu papildināja Kursīšu, Ezeres, Gaiķu un Satiķu bibliotēku vadītāji. Aicinu iepazīties ar jaunieguvumu sarkstu pagasta
mājas lapā bibliotēkas sadaļā.
No 13.jūlija līdz 31.augustam bibliotēkā bija apskatāma divas dažādas
izstādes. Laura Rinmaņa fotogrāfiju
izstāde “Baznīcas”, kurās atspoguļotas
norises un interjers dažādās mūsu puPASĀKUMI
ses un Latvijas baznīcās. Kursīšnieces
Airas Vaitkus kolekcijas izstāde
SKOLĀ
“Rakstāmlietas” - pildspalvu izstāde.
17. septembrī — dzejas Izstāde notiek jaunajā pasākumu un
diena „Dzeja un ziedi” izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”, un tajā
23.septembrī — izstāde bija apskatāmas vairāk kā 100 dažāda
„Jautrais Miķelieluma, formas un krāsu pildspalvas lis” (radošo darbu izstāde uzņēmumu, iestāžu un vietu suvenīri.
no dabas veltēm)
Augustā Kursīšos viesojās velo24.septembrī — Miķeļ- brauciena “200 km pa Saldus novadu”
dienas pasākums un tir- dalībnieki. Brauciena mērķis bija iepagus.
zīt Saldus novada pagastus, izdarīgus

“Kursīšos pirms…”
„Zili brīnumi" ap Kursīšu
pamatskolu.

Kursīšnieku savāda morāle
Vairāk desmit gadus atpakaļ
nodega Kursīšu divstāvu — mūra
skolas nams. Toreiz, lietpratēji,
apskatot minētā nama mūrus, atzina, ka uz tiem pašiem pamatiem

un čaklus saimniekus, kā arī apskatīt interesantus māju nosaukumus un zīmes. Kursīšu pagastā
dalībnieki viesojās brauciena noslēgumā
trešās dienas beigās un apskatīja, un iepazina “Cīrulīšu” mājas un saimniekus
Guntu un Aivaru Zīlīšus, mājas “Asariņi”
un to saimniekus Aldi un Aiju Slūtiņus.
Noslēguma pikniks notika Neatkarības
birzs atpūtas vietā, par labsajūtu gādāja
jaunatnes lietu koordinatore Laima Tiļļa
un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
18.-19.augustā Kursīšos notika projekta “Inovatīvs pakalpojums – ģimeņu
asistents” dienas nometne Kursīšu un
Ezeres projektā iesaistītajām ģimenēm.
Divās dienās notika radošās darbnīcas un
praktiska darbošanās Ivetas Strikasas vadībā, kā arī sportiskas aktivitātes Kursīšu
estrādē, ko organizēja sociālie darbinieki
Ilzīte Griķe un Miervaldis Reiss, ģimenes
asistents Liene Buka, bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons, par sātīgām pusdienām kopā ar bērniem gādāja ģimeņu asistents Dace Oliņa.
26.augustā Saldus un Brocēnu novadu
bibliotekāri pulcējās uz Svētku semināru,
lai godinātu jubilārus (dzīves un darba),
sveiktu jaunos darbiniekus un iesāktu
jauno darba cēlienu. Metodiķe Aija Pelīte
svētku semināram bija izvēlējusies tēmu
“Rakstu raksti”, kura tika apspēlēta jubilāru pieteikšanā, svētku noformējumā un
dāvanās. Kursīšu bibliotēkas vadītājām
dubulti svētki – apaļas jubilejas gan
dzīvē, gan darbā.
Mārtiņš Lagzdons.

atjaunot divstāvu ēku nevar, jo
sienas nav diezgan izturīgas, —
noplēsa virsējo daļu un izveidoja
skolas vajadzībām tikai apakšējo
stāvu. Saprotams, ka samazinātās telpās nevarēja uzņemt tik
daudz skolēnu, cik uzņēma divstāvu nams. Tagad, pēckara
gados, iedzīvotājos radās jo lielākas prasības pēc izglītības. Pagasta vadošām personām bija

jāmeklē jaunas skolas telpas. Tā kā
tanī laika pagastam līdzekļu nebija
jaunu skolu būvēt, tad pieprasīja no
Centrālās Zemes Ierīcības komitejas
Kursīšu muižas centru, ko Centrālā
Zemes Ierīcības komiteja arī neliedza, un piešķīra pagasta skolas vajadzībām Kursīšu muižas centra ēkas
līdz ar augļu dārzu, zemi un skaistu
dīķi ar apstādījumiem (turp. 3.lpp.)
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pagasta pieaugušajiem cilvēkiem, vai
mēs tiešām gribam
viņiem parādīt, ka viņi mums
nav svarīgi? Nē, taču!
Mēs vienkārši ikdienā neaizdomājamies, ka gan mūsu rīcības, gan to trūkums audzina mūsu pagasta bērnus un jauniešus.
Tādēļ sirsnīgi aicinu visus
pagasta ļaudis iesaistīties jaunās
paaudzes audzināšanā ar labestību un atbalstu, ar mīlestību un
augstām prasībām. Tas liks viņiem augt vairāk atbildīgiem un
izrādīt vairāk cieņas līdzcilvēkiem.
No tā mēs visi tikai iegūsim!
Mēs gribam, mēs varam, mēs
darām!
Skolas direktore un projekta vadītāja Irēna Lagūna.

Vai projekts ir tikai projekts?
Mēs gribam, mēs varam, mēs
darām! Ar kustību aktivitāšu laukuma bērnudārza teritorijā atklāšanas pasākumu ir noslēdzies Cemex
iespēju fonda atbalstītais Kursīšu
pamatskolas projekts.
Mums kopā ir izdevies padarīt
labu darbiņu. Pēc tā, cik daudz
prieka un lepnuma varēja redzēt
pasākumā cilvēkos, var kārtējo
reizi pārliecināties par Raiņa vārdiem: „Dodot gūtais- neatņemams!” Projekta realizācijā piedalījās 25 cilvēki: katrs no viņiem
izbrīvēja laiku, lai padarītu Kursīšu centru pievilcīgāku un dotu bērniem iespēju aktīvi kustēties, nevis
visu brīvo laiku pavadīt pie TV vai
datora.
Vai viņi to novērtē? Noteikti!
Pat tad, ja kāds kaut ko sabojās,
ticu, ka tas nebūs tīšām. Un bieži
dzirdētie vārdi, ka jaunieši neciena
un nenovērtē, ir aizbildināšanās,
lai pat nepacenstos ko uzlabot.
Nu mums visiem ir kārtējā pieredze, ka mūsu griba izteikta darbībā var nest tik daudz pozitīvā
gan bērniem, gan pašiem. Bet vai
vienmēr mēs zinām, ko gribam?
Vai tad, kad skolēni (t.i., mūsu
pagasta bērni) aicina sabiedrību uz
kādu no pasākumiem skolā vai
bibliotēkā, un neatnāk neviens no

Sporta ziņas
Noslēdzies Kursīšu pagasta turnīrs pludmales volejbolā, kurš notika 3 posmos.
Kopumā piedalījās 11 vīriešu
komandas un 6 sieviešu komandas. Spēlētāji bija ieradušies no
Ezeres, Zaņas, Kursīšiem Saldus,
Druvas, un Liepājas.
Konkurence bija spēcīga gan
sievietēm, gan vīriešiem. Punkti
bija vienlīdzīgi, tāpēc uzvarētājus
noskaidrot izdevās tikai noslēdzošajā posmā.
Sievietēm:
1.v. „LINVIK” (Viktorija Tomašauska un Linda Saulcerīte Ļutkus) – 6 punkti;
2.v. „K-1” (Arta Ēberliņa un
Katrīna Laura Kuļvinska) – 7
punkti;

Saldus novada pašvaldības
Kursīšu pamatskolas projekts
„Mēs gribam, mēs varam, mēs
darām!„
Projekta vadītāja – Irēna Lagūna
Projekta fizisko aktivitāšu iekārtas uzbūvēja - Gunārs Guntis
Barons
Visās aktivitātēs piedalījās - Žanis Bergmanis
Projekta
brīvprātīgajos
darbos piedalījās un veicināja
tā veiksmīgu realizāciju:
3.v.
„ROZĀ
PANTERAS” (Zinaida Circene un Marta Siksna) – 8 punkti.
Vīriešiem:
1.v. „LIKO” (Gatis Lihačs un
Toms Kormis) – 8 punkti;
2.v. „MM” (Mairis Bušinskis
un Mārcis Kazakevičs) -10
punkti;
3.v.
„TAVA
MAMMA” (Rihards Fridrihsons un
Pauls Žunda) – 14 punkti.
Pēc turnīra tika apbalvotas
labākās trīs komandas ar kausiem un diplomiem!
PALDIES Kursīšu pagasta
pārvaldei par atbalstīšanu un visiem, kas palīdzēja, atbalstīja un
piedalījās. Turnīrs bija izdevies
un nākamo gadu rīkosim atkal!
Kaspars Circenis.

Skolēni:
 Ilmārs Krūmiņš
 Raima Radze
 Laura Ēķupe
 Andris Meļķerts
 Jānis Upenieks
 Krists Janševskis
 Didzis Griķis
 Reinis Madžulis
 Armands Kļava
 Kristers Krūmiņš
Vecāki:
 Sandis Griķis
 Oskars Griķis
 Andris Vaitkus
 Klāvs Slūtiņš
 Romualds Bružs
 Raimonds Bicāns
 Aira Vaitkus
 Aija Slūtiņa
Citi atbalstītāji:
 Mārtiņš Lagzdons
 Laima Tiļļa
 Vija Gotfrīde
 Sanita Vītola
Skolas pirmsskolas grupu darbinieki:
 Maija Rorbaha
 Vita Ābolkalna
Baiba Griķe
Daina Bicāne
Inta Plāce
Projektu materiāli atbalstīja
Cemex iespēju fonds
Kursīšu pagasta pārvalde
SIA „Klagati”

AICINA SOCIĀLĀ
DARBINIECE
2015.gada 28. septembrī
plkst. 17.00, Ezeres kultūras
namā, aicinām ikvienu interesentu, labdarības akcijas "Palīdzi
trūcīgiem
mazuļiem"
ietvaros tikties ar pr ojekta vēstnesi,
aktrisi, psiholoģijas zinātņu
doktori Diānu Zandi.
Pasākumā - lekcijā "Kā izprast savu mazuli" runāsim
par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā.
Lekcija bezmaksas, no Kursīšiem tiks nodrošināts transports.
Interesentus pieteikties līdz
23.septembrim
pa
tālr.
26656559 pie soc. darb. Ilzītes
Griķes!
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Sociālā darbiniece informē
Kursīšu pagasta Dienas centrā
septembrī un aktualitātes.
Sākot
ar
2015.gada
1.septembri, mainīts Kursīšu Dienas centra aprūpētajās Dinas Voldiņas darba laiks. Septembrī paredzētas vairākas aktivitātes un pasākumi.
Aprūpētājas Dinas Voldiņas
darba laiks:
Pirmdiena- 14.00 – 18.00
Otrdiena- 9.00 – 13.00
Trešdiena- 9.00 – 13.00

“Kursīšos pirms…”
(sākums 1.lpp.) — kur bērniem
nopeldēties, pasauļoties un piekopt
ziemas sportu. Bet, par nožēlošanu
mūsu pagasta valdīšana pieļāva šo
dīķi izpostīt — motīvs: nost ar
skaistumiem, nost ar sportu un
nost ar to, ka skolēni ar skolotāju
mīļojas ar zivīm!
Kaut gan bijusē muižas dzīvojamā ēka bija stipri nolietojusēs,
bet labāki tomēr kaut kas, kā it
nekas — ēku izlaboja un viņā nodibināja Kursīšu II pamatskolu.
Bet arī tā ēka izradījās par šauru,
lai apmierinātu pagasta sabiedrības vajadzības, toreizējais 2. skolas pārzinis A. Dakteris prata ap
sevi pulcināt ne tik vien kā mazos
pilsoņus, kuri alka pēc gaismas un
izglītības, bet ari pieaugušos. Nodibināja skolēnu kooperatīvu, izglītības biedrību, bez skolēnu kora
vēl — vīru kori un jauktu kori,
kuri visos izrīkojumos godam izpelnījās publikas atzinumu, nepagāja nevieni baznīcas svētki, kad
Kursīšu koris nekuplināja dievkalpojumu ar savām labi izkoptām
balsīm.
Pēc dažiem gadiem, ar lielām
grūtībām un ziņām pagasta padomei izdevās dabūt vairākumu un
nolēma būvēt jaunu, tagadējām
prasībām atbilstošu skolas namu.
pagasta centrā uz 2. skolas zemi.
Te nu sākās sabiedrības šķelšanās, vieni gribēja, lai būvētu jaunu
skolu, otri gribēja, lai būvētu otru
stāvu uz tagadējas 1. skolas stāvu,
trešie noteikti vēlējās, lai iztiek ar

Ceturtdiena-9.00
13.00
Piektdiena-12.00 – 16.00

– Jauno māmiņu nodarbība.
18.septembris plkst. 15.00 “Pērļu zvejnieks” I kārta – konkurss
Septembra notikumi un ak- lieliem un maziem (atjautības uzdevumi, mīklas u.c.).
tivitātes:
23.septembris plkst. 10.00 Pirmdienās no plkst. 15.00
līdz 18.00 - Saturīgā brīvā laika Pankūku balle – cepsim pankūkas no
pavadīšana - bērniem spēļu tur- dažādām rudens veltēm.
29.septembris plkst. 10.00 - Ranīri, atjautības uzdevumu risinādošā
nodarbība “Krāsainās lapas” –
šana, radošas nodarbības u.c.
gatavosim
dekorus no krāsainām ru2.septembris - Senioriem atdens
lapām.
jautības uzdevumu un mīklu minēšanas konkurss.
Ilzīte Griķe, sociālā dar biniece.
9.septembris plkst. 9.30 tām telpām, kādas jau ir, radās
arī tādas personas, pagasta valdīšanas vidū, kas noliedza katru
izglītības veicināšanu, jo izglītots
cilvēks negribot strādāt. Katra
grupa aģitēja un centās izvest
savu domu slēdzienus. Jo bēdīgāki — ka negatīvās grupas domu
paudēji ir tieši vieni no pagasta
redzamākām personām. Vienreiz
padomē pieņemto, izgatavoto un
apstiprināto skolas plānu otrā
padomes sēdē izgāž zauri un taisa citu lēmumu, liek izgatavot
atkal jaunu skolas plānu, lai pēc
tam atkal iepriekšējam plānam
pārvilktu strīpu un gatavotu atkal
citu. Par tādu laika kavēšanu sēdēs un darba došanu plāna izgatavotājiem nebūtu ko iebilst, ja
tas neprasītu no pagasta sabiedrības tik daudz līdzekļu, jo katrs
plāns maksā vairākus simtus latus. Tā tas turpinājās vairākus
gadus, kamēr vienā jaukā dienā
iegruva 2. skolā klases griesti.
Nelaimes gadījums gan nenotika
ar skolēniem, pateicieties tam, ka
katastrofas brīdī skolēni neatradās klasē. Redzēdami stāvokļa
nopietnību — ar jaunu sparu sāka atkal ķerties pie skolas būves.
Paldies dievam, nu tik tāli jau
tikuši, ka š.g. 15. oktobrī iesvētīja jaunā skolas nama pamatu. Pie
iesvētīšanas akta bija aizzinātas
visas vietējās organizācijas un
ievērojamākās personas. Iesvētīšanas garīgo daļu iepildīja Kursīšu draudzes mācītājs, izjustos
vārdos apsveicot cēlo darbu, noradīdams uz negatīvām parādī-

bām, kas jo sevišķi izpaužas beidzamā laikā un novēlēdams, lai jaunajā
skolas namā audzinātu krietnus un arī
sirds izglītotus pilsoņus. Pēc tam sekoja apsveikumi un novēlējumi no
organizācijām. Visi cildināja jauno
gaismas pili — sludināja morāli un
citas pamācības. Bet ari te kursīšnieki
sagādāja klātesošajiem humoru.
Viens no pagasta dižvīriem L., pamatakmeņa aktu nedeva vis nolasīt pagasta rakstvedim kā tas prasti mēdz
būt, bet “pūlējās” lasīt pats. Bet tā kā
rakstā atrādās punkti, komati un citas
rakstu zīmes, kas laikam stiprā mērā
traucēja lasīšanu, tad pati lasīšana
izklausījās diezgan dīvaina, tas klātesošiem sagādāja vairākus jautrus brīžus. Gadījās arī traģikomēdijas - noskaidrojās ka pamatakmeņa aktā nebija ierakstīts kāds pagasta padomes
vīra vārds un dažu organizāciju
priekšstāvju vārdi, jo neviens viņus
nebija dzirdējis nolasām. Izlabot pielaisto kļūdu vairs nevarēja, jo dokuments jau bija iemūrēts. Sevišķi tas
gadījums ķērās pie sirds pirmajam.
Tā ir neciešama paviršība! Draudzes
ķesteris ierakstīts, daži pagasta amata
vīri ierakstīti ar visu dzīves vietu apzīmējumu, skolēnus dzirdēja runājam
it kā esot redzējuši pat L. fotogrāfiju,
un viņu, kā pagasta padomes locekli,
atstājuši neierakstītu.
“Kaut kas traks” pukojās neapmierināto līdzjutēji, cits mierinādams
sacīja: “Ko tur nu no viņiem daudz
vari prasīt, tu jau zini — pats būdams
kursīšnieks!”
(Turpmāk vēl.)
Saldus Avīze, 05.12.1933
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LITERATŪRAS IZSTĀDES
SVEICAM JUBILEJĀS
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ!
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!

Septembrī nozīmīgas jubilejas svin
60 gadus
Ilmārs Kemtis Viesturs Jānis Upenieks
Egons Ķuda
Juris Zariņš
65 gadus
82 gadus
Jānis Rītiņš
Eduards Stanka

Septembra literatūras izstādēs godinām un atgādinām par rakstniekiem, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem – Vladimiru Kaijaku, Melāniju Vanagu,
Agatu Kristi, Daini Īvānu, Velgu Krili, Ritu Gāli
un Džemmu Skulmi. Izceļam saulītē bērnu un
jauniešu literatūras vecāko krājumu!

PIEAUGUŠAJIEM
„Akācija akmens pagalmā” (rakstniekam Vladimiram Kaijakam - 85 (1930-2013))
„Ceļi un atceļi” (rakstniecei Melānijai Vanagai 110 (1905-1997))
„Angļu krimināllietu eksperte” (angļu rakstnieKURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
cei Agatai Kristi - 125 (1890-1976))
29.09.2015. plkst. 19.00
„Par vērtībām un cilvēkiem” (žurnālistam, sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam DaiLasītāju kluba pasākums
Tēma – dzeja. Līdzi jāņem sirdij tuvākā nim Īvānam -60 (1955))
„Klusums kā lietus līst sanēdams” (dzejniecei
dzejnieka grāmata un dzejolis.
Velgai Krilei - 70 (1945-1991))
„Vēl pavardos ugunis dzied” (dzejniecei Ritai
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
Gālei - 90 (1925))
„Otas triepieni… nospiedumi” (gleznotājai
22.09.2015. plkst. 16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas Džemmai Skulmei - 90 (1925))

čempionāts – 1.kārta
Aicināti visi interesenti!

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
03.09.-30.09.2015.
J.Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja tematiska izstāde

“Svešumā”

Dzejas dienas Kursīšos

24.septembrī plkst. 19.00
Dīķmalā pie šūpolēm
(estrādes pusē)

Pasākums “Saldus novada saule pār Kursīšiem”

aicina Kursīšu amatierteātris “Kodols”.
Ērika Ķiģela dziesmas un Māra Čaklā dzeja, silta tēja
un kopā būšanas prieks!

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma
bērniem - H”
„Latviešu un ārzemju rakstnieki jauniešiem B”

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
01.09.-30.09.2015.

Kursīšnieku Indras un Jura Lagūnu kolekcijas izstāde

“Gudrības simbols — pūce” - pūču un pūcīšu kolekcija.

Izstāde notiek jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā
“Kolekciju stāsti”.
Par izstādi – izstādē apskatāmas dažāda lieluma, materiālu un krāsu pūcītes.

Kursīšu bibliotēkā 3.oktobrī (laiks tiks
precizēts)
Pasākums notiek projektā “Saldus novada saule pār pasākums “Paturēt sevī mirkļus gaišos”.

Kursīšiem”.

Tikšanās ar rakstnieci un sabiedrisku darbinieci

Annu Žīguri.

Projektu „Saldus novada Saule pār Kursīšiem”
īsteno biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkassadarbībā ar Kursīšu kultūras darba organizatori un
informācijas centra izstrādātā projekamatierteātri “Kodols”. Projekta mērķis - organizēt orita “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros
ģinālu un neierastu dzejas dienu pasākumu netradicioar VKKF finansiālu atbalstu!
nālā vietā Kursīšu pagastā. Projekts notiek ar biedrības
“KIT” finansiālu atbalstu projektu programmā “Riteņa Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību
izgudrošana”.
un ticamību atbild raksta autors!

