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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

INFORMĀCIJA
No 5.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. 11.00 līdz 15.00.
Trešdienas metodiskā
diena — lasītājus neapkalpo.
SENLIETAS AR
STĀSTU
Novembrī, kad Latvija svin svētkus, Kursīšu
bibliotēkā vēlamies izveidot izstādi “Senlietas
ar stāstu”, kurā būtu
apskatāmi seni priekšmeti. Aicinu brīvajā
laikā paskatīties māju
pažobelēs, sienas skapjos lietas, kuras varētu
aizdot bibliotēkai. Ļoti
gaidīšu izstāstītu vai uzrakstītu stāstu par šo lietu. Pēc izstādes savus
dārgumus atgūsiet! Der
jebkas - fotogrāfijas,
trauki, apģērbs, rotaļlietas un rotaslietas, darbarīki un aparāti. Priekšmetus aicinu nest uz
bibliotēku
līdz
31.oktobrim. Jautājumu
gadījumā sazināties ar
bibliotēkas
vadītāju
Mārtiņu
par
tālr.
63846680 vai e-pastā
bibl.kursisi@saldus.lv.
Mārtiņš Lagzdons.

2016. Augusts

Projektā spēlēs un veidos spēles

darbiniekus, projekta komandu, gan dažādu paaudžu
cilvēkus, pasākuma apmeklētājus, spēļu lietotājus un veidotājus. Ar
spēļu palīdzību tiks saglabāts un popularizēts Kursīšu kultūrvēsturiskais mantojums (senā apbūve), radīts produkts Saldus novada iepazīšanai, sekmēta sadarbība starp pagasta un novada iestādēm un
organizācijām, noorganizēti spēļu svētki
pagasta iedzīvotājiem.
Projekta laikā tiks izgatavotas puzles,
dažādas āra lielformāta spēles, intelektuāla spēle “Saldus novads”, noorganizēta
“Spēļu diena” Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. Iegādātas tehnika, lai spēles varētu
izgatavot, – A3 laminators un papīra giljotīna.

Kursīšu
attīstības
biedrība
„KABata” sadarbībā ar kultūras darba
organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkasinformācijas centra vadītāju Mārtiņu
Lagzdonu izstrādājusi projektu „Spēlē
spēli – senu, jaunu, veidotu””, kas tika
iesniegts biedrības „KIT” izsludinātajā
projektu konkursā „Radošā ideja vieno…” (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds biedrības projektā
„Radošā ideja vieno…”). Projekts guvis pilnīgu atbalstu 540.72 euro apmērā.
Projekta mērķis ir saturīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju dažādošana
un radošo spēju attīstīšana bērniem un
jauniešiem Kursīšu pagastā, izmantojot dažāda veida spēles.
Mārtiņš Lagzdons, Kur sīšu attīstīProjekta vienojošais elements ir bas biedrība „KABata” valdes priekšsēspēle, kas apvieno gan dažādu iestāžu dētājs, projekta vadītājs

pagasta bibliotēku darbu un baudītu
Sēlijas kultūrvēstures jaukumus un
piedāvājumu. Viesītes pilsētas bibliotēkā runājām par pasākumu un izstāžu
darbu, sadarbību ar kultūras namu, iepazinām telpas. Gārsenes bibliotēkā - darbs
skolas reorganizācijas apstākļos un nākotnes attīstības iespējas. V.Ancīša Aknīstes pilsētas bibliotēkā - novadpētniecības istaba un darbības virzieni. Sproģu
bibliotēkā - darbs pagasta bibliotēkā un
latviešu rakstnieku daiļrades popularizēšana.
Apmeklējām Sunākstes Balto baznīcu, apskatījām Vecā Stendera kapu un
“Alfabēta taku”, iepazinām kultūrvēsturi,
daiļamatniecību Viesītes muzejā “Sēlija”
un Aknīstes novadpētniecības muzejā,
redzējām Bebrenes trauku kolekciju un
melnās keramikas podu gatavošanu pie
Mareka Zavodnoja. Baudījām cigoriņu
kafiju degustācijā “Alīdes kafeja” un vīnu pie z/s “Rūdupes” saimnieka. Vakaru
pavadījām Gārsenes pilī, iepazīstot vēsturi, dabas takas un skaisto dabu. Atcerējāmies J.Jaunsudrabiņu, viesojoties viņa

Vasaras sākumā bibliotēkā
Visu jūniju bibliotēkā bija apskatāma kursīšnieces Intas Plāces alus kausu kolekcijas izstāde “Kausi lieli, kausi mazi”. Kolekcijā ir gan stikla, gan
māla, gan dažāda lieluma kausi no
Latvijas un ārzemju ceļojumiem.
Tāpat visu jūniju bibliotēkā bija
apskatāma J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas gleznu izstāde „Klusā
daba”.
4.jūnijā Kursīšu bibliotēkas lasošais runcis viesojās Lutriņu pagasta
svētkos “Māksla radīt”, kur Lutriņu
bibliotēkas teltī vadīja atrakcijas, uzdevumus par un ap grāmatām. Grāmatu attēlu un vāku pužļu likšana, grāmatu tēlu meklēšana, grāmatu nosaukumu un autoru šifrēšana un citas.
28. un 29.jūnijā Saldus un Brocēnu
novadu pagastu bibliotekāri devās pieredzes braucienā uz Sēliju, lai iepazītu
Viesītes pilsētas, V.Ancīša Aknīstes
pilsētas, Gārsenes pagasta un Zalves
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dzimtajās mājās un muzejā
“Riekstiņi”.
No 12.07. līdz 13.07. jau septīto
reizi Kurzemes novada bibliotekāri tikās ikgadējā vasaras konferencē – saietā “Dzīvesziņa jaunajai
paaudzei”, kas vienuviet pulcēja
59 Talsu, Ventspils, Liepājas, Saldus, Kuldīgas un šogad arī Tukuma bibliotēku pārstāvjus. Saldus
novadu pārstāvēja Mārtiņš Lagzdons
(Kursīšu
bibliotēkainformācijas
centrs),
Ligita
Popsujēviča (Lutriņu bibliotēka),
Līga Ņikitina (Zirņu bibliotēka),
Māra Ēberliņa (Nīgrandes bibliotēka), Valda Valaika (Saldus pagasta bibliotēka), Aija Pelīte un
Zaiga Freiberga (Saldus pilsētas
bibliotēka).
Saietu organizēja Talsu Galvenā bibliotēka, par pasākuma norises vietu izvēloties Valdemārpili.
2010. gadā tika aizsākta un iedibināta tradīcija ik gadu rīkot izglītojošu Vasaras nometni Kurzemes
reģiona bibliotekāriem, kurā bibliotekāri pulcējas divu dienu nometnē kādā no Kurzemes novadiem, lai iepazītu konkrētās vietas

kultūrvēsturiskās, dabas vērtības, mācītos tās apzināt, nodot
informāciju sabiedrības vajadzībām un izglītošanai. 2010. gadā
pirmā Vasaras nometne notika
Saldus novada Nīgrandē, 2011.
gadā Talsu Galvenā bibliotēka
turpināja ar nometni Kolkā.
Pirmais nometņu rotācijas cikls
ar ievirzi novadpētniecībā noslēdzās 2014. gadā ar nometni Kuldīgā. Ar 2015. gadu sākās otrais
cikls, kura kopējā tēma un ievirze ir darbs ar bērniem.
Pirmā konferences diena bija
veltīta izzinošām lekcijām, kas
bija vairāk domātas pašiem konferences dalībniekiem, kā arī
konkrētās norises vietas iepazīšanai. Rīgas Lutera draudzes
mācītāja Kaspara Simanoviča un
žurnālista un biologa Māra Oltes
lekcijas organiski savijās kopīgā
pamatdomā – “..jo labāk mēs
spēsim tikt galā ar sevi, jo labāk
mūsu bērniem..”. Abas sarunas
var saslēgt vienotā atslēgas vārdā “apzinātība” – savas un līdzcilvēku rīcības, vārdu, domu,
emociju saprašanu un apzināša-

nos.
Pēc sarunām Kurzemes bibliotekāri iepazinās ar Valdemārpils
nozīmīgākajām kultūrvietām un
baudīja vējainu vakara atpūtu Sasmakas ezera krastā, kur konferences dalībniekus ar nelielu koncertu
priecēja grupa “Roja”.
Otrā konferences diena jau tradicionāli paredzēta savstarpējās
pieredzes apmaiņai – nometnes
dalībniekiem bija iespēja klausīties
katra novada bibliotēku pārstāvju
stāstos par pieredzi ikdienas darbā
un pasākumu organizēšanā. Ar
aktualitātēm bibliotekāru biedrībā
iepazīstināja Latvijas Bibliotekāru
biedrības valdes priekšsēdētāja
Kristīne Pabērza.
Konference noslēdzās Igurda
Baņķa amatnieku sētā “Kauliņi”,
no kuras stacijas visus nometnes
dalībniekus simboliski mājup aizveda Ārlavas mazbānītis, lai jau
nākamgad tiktos vasaras nometnē
Liepājas novadā.
Mārtiņš Lagzdons, Kur sīšu
bibliotēkas-informācijas
centra
vadītājs.

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2016” sākas
Ar prieku paziņojam, ka Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrija 2016 ir
klāt. Kursīšu pagasta bērni, jaunieši un pieaugušie aicināti iesaistīties akcijā – „Bērnu/Jauniešu/
Vecāku žūrija 2016” pagasta bibliotēkā un skolas bibliotēkā. Akcijas sākums 2016.gada 1.augusts.
Katrai vecuma grupai ir atlasītas sešas interesantas un aizraujošas grāmatas. Tās jāizlasa un pēc
visu grāmatu izlasīšanas tās jānovērtē un jāaizpilda anketa!
Bērnu / Jauniešu žūrijas kolekcija būs pieejama Kursīšu pagasta bibliotēkā un Kursīšu pamatskolas bibliotēkā (sākot ar
septembri). Vecāku žūrijas kolekcija - pagasta bibliotēkā.
Noteikumi:
Piereģistrējies akcijai un izlasi
savas vecuma grupas 6 grāmatas,
drīkst mainīt 2 savas vecumgrupas
grāmatas ar citām Bērnu / Jaunie-

šu žūrijas kolekcijas grāmatām,
ja tās žūrijas ekspertam šķiet
interesantākas.
Piekto un sesto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no Bērnu un jauniešu
žūrijas grāmatu klāsta.
Pēc visu grāmatu izlasīšanas
tiek aizpildīta viena anketa, kura
katrai vecuma grupai ir atšķirīga.
Neskaidrību gadījumā jautāt
skolas vai pagasta bibliotēkā.
Informācija galerijā - http://
www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/?
aid=63866159
Vairāk informācijas - http://
www.kursisi.lv/112494/sakasbernu-jauniesu-un-vecaku-zurija
-20/
Šeit arī grāmatu saraksts, kas
ir jāizlasa:
5+

Lina Žutaute. Kika Mika un
lielā tumsa.
Māra Cielēna. Bērzu ballīte.
Lūsa Riphāgena. Vieni paši mājās.
Ieva Samauska. Muša, kura gribēja būt lidmašīna.
Inese Zandere. Lupatiņu rīts.
Juris Zvirgzdiņš. Lauvas rūciens.
9+
Astrida Lindgrēne. Emīls un
Īda no Lennebergas.
Rasa Bugavičute-Pēce. Mans
vārds ir Klimpa, un man patīk
viss.
Leons Briedis. Saputrotā putra.
Timo Parvela. Ella un draugi.
Pireta Rauda. Princese pa pastu.
Pjērs Gripari. Labais velniņš un
citas Brokā ielas pasakas.
11+
Džeikobs
Grejs.
Zvērači:
kraukļu vārdotājs.
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Māris Rungulis. Sāļās pankūkas.
Pēters Brūveris. Grāmata Gundegai: dzejoļi ne tikai bērniem.
Keilebs Krisps. Tikai ne Aivija
Pokita!
Henriks Tamms. Nindzja Timijs un nozagtie smiekli.
Džila Lūisa. Sarkanais ibiss.
15+
Elizabete Eglīte. Tikšanās laikā.
Emīlija Lokhārta. Mēs bijām
meļi.

Reinbova Rouela. Eleonora un
Pārks.
Holija Bleka, Kasandra Klēra.
Dzelzs pārbaudījums.
Patriks Ness. Septiņas minūtes
pēc pusnakts.
Justīne Janpaule. Tālsaruna.
Vecāku žūrija
Haruki Murakami. Par ko es
runāju, runādams par skriešanu.
Gabriela Zevina. Grāmatnieks,
kurš atrada dzīvi.
Kārlis Vērdiņš. Pieaugušie.

Jauniešu un kultūras lietas vasarā
4.jūnijā pagasta jauniešiem tika
dota iespēja piedalīties Saldus novada jauniešu iniciatīvu dienā
“Izcel!”. Šajā dienā estrādē pie
ugunskura tika pulcināti jaunieši,
lai kopīgi runātu, spriestu un domātu, ko un kā uzlabot jauniešu
dzīvē, ko vēlētos darīt, kādas aktivitātes organizēt. Pasākums nebija
kupli apmeklēts un īpašu iniciatīvu
no bērnu un jauniešu puses neradu.
14.jūnijā ar ziedu nolikšanu pie
totalitāro upuru piemiņas akmens
Kursīšos tika godināta izsūtīto
kursīšnieku piemiņa.

Sports vasarā
10.jūlijā Kursīšos notika pludmales volejbola turnīrs jauniešiem
un jaunietēm! Komandā vismaz
vienam dalībniekam bija jābūt 25
gadus vecam vai jaunākam. Turnīru organizēja jaunatnes lietu koordinatore Ilzīte Griķe un sporta darba organizators Kaspars Circenis.
Sieviešu spēlēs piedalījās 6 komandas - 2 Kursīšu komandas, 2
Nīgrandes komandas, 1 apvienotā
Kursīšu/Zaņas komanda un viena
apvienotā Ezeres/Zaņas komanda.
Sieviešu komandas spēlēja katra ar
katru.
1.vietu
izcīnīja
komanda
„Mazuļi” (Ieva Berga un Beāte
Berga) ( Nīgrande).
2.vietu
izcīnīja
komanda
„Māsiņas” (Karīna Romaņuka un
Alīna Romaņuka) (Nīgrande)
3.vietu
izcīnīja
komanda
„Rupuces” (Dita Gedominska un

Nora Ikstena. Mātes piens.
2 grāmatas no “Bērnu un jauniešu žūrija 2016” kolekcijas
Grāmatu kolekcija iegādāta par
Kursīšu pagasta pārvaldes līdzekļiem un piedaloties LBB/VKKF
projektā.
Aicinām lielus un mazus, bērnus, jauniešus un pieaugušos iesaistīties akcijā - lasīt un vērtēt,
bagātināt iztēli un diskutēt par
izlasīto!
Mārtiņš Lagzdons.
veikali „Linda”, „Mazais Elvi”,
SIA „Baron Soleil”, Kursīšu pagasta pārvalde. Pasākums bija kupli apmeklēts. Visi svētku svinētāji
varēja izdancoties ballē līdz rīta
gaismai grupas “KAS” pavadībā.
Paldies visiem: gan kolektīvu vadītājiem, pārvaldes darbiniekiem,
brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja, lai
svētki izdotos godam.
10.jūlijā sadarbībā ar sporta darba organizatoru tika rīkotas sacensības pludmales volejbolā jauniešiem. Sacensības notika jau trešo
gadu pēc kārtas.

23.jūnijā Kursīšu estrādē notika Līgo vakara pasākums „Arī
tādi ir Jāņi...”, kurā piedalījās
amatierteātris „Kodols”, vokālais
ansamblis „Allegro” un bērnu
ansamblis „Notiņas”. Pasākumā
Līgo vakaru pie jaunā TV pavadīja Nadežda un Žube, lai dažādās pārraidēs baudītu dziesmas,
dejas, teātri un jokus. Trīs kārtās
notika Lielā Līgo loterija, kur
laimes ratu grieza un pie balvām
tika 50 kursīšnieki un viesi, kuri
bija iegādājušies loterijas biļetes.
Lielās Līgo loterijas norisē atbalIlzīte Griķe, kultūr as dar ba
stu un balvas palīdzēja sarūpēt organizatore un jaunatnes lietu koordinatore.
Alise Karlsone) (Kursīši/Zaņa)
Vīriešiem piedalījās 7 komandas – 3 Kursīšu komandas, 3
Ezeres komandas, 1 Remtes komanda. Vīriešu komandas spēlēja
grupās - vienā grupā 4 komandas
un otrā 3 komandas. Labākās divas komandas no grupas tika tālāk, kuras tikās savstarpējās spēlēs. A grupas pirmā vieta ar B
grupas otro vietu un B grupas
pirmā vieta ar A grupas otro vietu, kurās noskaidroja, kas cīnīsies
par 1.-2. vietu un 3.-4.vietu.
1.vietu izcīnīja komanda
„Remte” (Oskars Tiļļa un Edijs
Dūklavs) (Remte).
2.vietu izcīnīja komanda
„Everests” (Toms Kormis un
Kaspars Circenis) (Kursīši).
3.vietu izcīnīja komanda
„Brālīši” (Eduards Sipenieks un
Emīls Sipenieks) (Ezere).
Lielu PALDIES gribu teikt

Kursīšu pagasta pārvaldei, kas parūpējās, lai mums būtu smiltis. Jānim Rītiņam, kas palīdzēja savest
kārtībā laukumu. Liels PALDIES
viesiem, kas piedalījās un palīdzēja sagatavoties šim turnīram!
Kaspars Circenis.

SLUDINĀJUMS

Kursīšu pamatskola UZ NOTEIKTU LAIKU, aicina darbā audzinātājas palīdzi no
3.oktobra. Pieteikties pie direktores Irēnas Lagūnas
t.29285434

SLUDINĀJUMS

Atdos bezmaksas remontējamu lietotu veļas automātu.
Interesēties pa tālruni
29135724
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Aicinām atsaukties bijušos un esošos kursīšniekus pašdarbniekus
Biedrība “Kursīšu attīstības
atsūtīt šādas ziņas:
biedrība “KABata” aicina atsauk- 1. Vārds, uzvārds;
ties bijušos un esošos kursīšnie- 2. Kolektīva nosaukums, darbīkus, kuri šobrīd darbojas kādā
bas veids un darbības vieta
amatiermākslas vai profesionālajā
(piem., vokālais ansamblis
kolektīvā (dejās, teātrī, folklorā,
“Raksti” Brocēnu novads);
korī, ansamblī, mūzikas grupā, 3. Saistība ar Kursīšu pagastu
lietišķas mākslas pulciņā, u.tml.)
(piem., dzīvojis no 1975. līdz
Saldus novadā vai citur Latvijā.
1985. gadam, mācījies KursīAicinām
uz
ešu
pamatskolā,
strādājis
pastu: biedriba.kabata@inbox.lv
u.tml.);
4. Kontakti (adrese, e-pasts, tāl-

Fotokonkurss “Noķerts mirklis”
Fotokonkursa „Noķerts mirklis”
NOLIKUMS
I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. Konkursu rīko Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs (turpmāk tekstā – Rīkotājs), Kalna iela 1, Kursīšu
pag., Saldus nov., LV-3890.
2. Konkursa mērķis ir iesaistīt dažāda
meistarības līmeņa fotogrāfus mākslinieciski kvalitatīvu un interesantu Kursīšu pagastu raksturojošu fotogrāfiju
radīšanā un fotoattēlu krājumu papildināšanā. Fotogrāfijas tiks izmantotas
informatīvo izdevumu veidošanai,
ievietošanai Kursīšu pagasta pārvaldes
mājaslapā, sociālajos tīklos, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes
„Noķerts mirklis…” izveidošanai. Veicināt interesi un mīlestību pret savu
dzimto vietu.
3. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu dalībai fotokonkursā atbilstoši konkursa
nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums)
noteikumiem.
4. Ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Kursīšu pagasta pārvaldes mājaslapā www.kursisi.lv.
5. Konkursa norises laiks no 2016.gada
25.janvāra
līdz
2016.gada
1.novembrim.
II. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, NOFORMĒŠANA UN PRASĪBAS FOTOGRĀFIJĀM
1. Pieteikumi iesniedzami elektroniski,
sūtot tos uz e-pastu:
bibl.kursisi@saldus.lv vai martins_lagzdons@inbox.lv ar norādi –
fotokonkursam “Noķerts mirklis…”
vai jānogādā personīgi Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā USB zibatmiņas datu nesējā visā konkursa norises laikā.
2. Fotoattēli iesniedzami to oriģinālajā
izmērā (nesamazinot). Fotoattēliem
jābūt reālistiskiem.
3. Katrs pretendents konkursa norises
laikā var iesniegt līdz 20 (divdesmit)

fotoattēliem, pievienojot tiem klāt
aizpildītu konkursa pieteikuma anketu (skat. Pielikumu Nr.1).
4. Fotoattēliem jāraksturo Kursīšu
pagasts un tā sabiedriskās aktivitātes un jāaptver viena un/vai vairākas sekojošās tēmas:
4.1. Kursīšu pagasta kultūrvēsturiskie
objekti;
4.2. Kursīšu pagasta vide (ēkas, vietas,
objekti);
4.3. Kursīšu pagasta dabas objekti un
ainavas;
4.4. saimnieciskā darbība un tradicionālās prasmes Kursīšu pagastā
(lauksaimniecība, lopkopība, amatniecība u.c.);
4.5. pasākumi Kursīšu pagastā;
4.6. sports un aktīvā atpūta;
4.7. Kursīšu pagasts četros gadalaikos.
5. Fotoattēli nedrīkst būt uzņemti agrāk
par 2016.gada 1.janvāri.
6. Obligātas prasības:
6.1. fotogrāfijas iesniedzējam obligāti
ir jābūt fotogrāfijas autoram;
6.2. par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs;
6.3. fotogrāfijai jābūt tehniski kvalitatīvai, ne mazākām kā 5Mp izmērā;
6.4. fotogrāfijai jābūt taisnstūrveida
(horizontāli, vertikāli, kvadrāts);
6.5. fotogrāfijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu;
6.6. fotogrāfijā nedrīkst būt attēlota
vardarbība, pornogrāfija un cita veida
aizskarošs un amorāls saturs;
6.7. fotogrāfija nedrīkst būt uzņemta
studijā;
6.8. fotogrāfija var būt krāsaina vai
melnbalta;
6.9. uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi
datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos,
kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai
paraksti;
6.10. fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi
rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta
individuāla pārveidošana).

runis).
Aicinām ar šo ziņu padalīties,
ja zināt kādu, kurš darbojas kādā
kolektīvā, mudiniet atsūtīt ziņas.
Mārtiņš Lagzdons, biedr ības
“Kursīšu
attīstības
biedrība
“KABata” vadītājs, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs.

III. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU
IZVĒRTĒŠANA
1. Konkursa norises laikā iesniegtos
piedāvājumus izvērtēs Kursīšu pagasta pārvaldes vadītāja apstiprinātā
nolikuma kārtībā izveidotā fotokonkursa rezultātu izvērtēšanas komisija.
2. Iesniegtās fotogrāfijas komisija izvērtē divu nedēļu laikā pēc fotokonkursa
noslēguma un nosaka 3 labāko fotogrāfiju autorus, kuri tiek paziņoti un
apbalvoti fotoizstādes atklāšanas dienā.
3. No konkursam iesniegtajām fotogrāfijām tiek atlasītas labākās, kas tiks
izmantotas informatīvo izdevumu
veidošanai, ievietošanai Kursīšu pagasta
pārvaldes
mājas
lapā
www.kursisi.lv, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādei, kura tiks izvietota
Kursīšu
bibliotēkāinformācijas centrā, Kursīšu pagasta
pārvaldes ēkā.
4. Konkursa izvērtēšanas komisijas pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju
noteikšanu un balvu piešķiršanu
pirmo trīs vietu ieguvējiem un skatītāju simpātijas balvas ieguvējam.
IV. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. Konkursa izvērtēšanu veic ar pārvaldes vadītāja rīkojumu apstiprināta
komisija 5 cilvēku sastāvā.
2. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar
konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu.
3. Komisijai ir tiesības:
3.1. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus;
3.2. neizskatīt piedāvājums, kas neatbilst
konkursa Nolikuma prasībām;
3.3. pieprasīt papildus informāciju no
pretendentiem, kas piedalās konkursā;
3.4. piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas;
3.5. no iesniegtajiem pieteikumiem izvēlēties fotoizstādei piemērotākos darbus.
4. Komisijas pienākumi:
4.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
4.2. noteikt konkursa uzvarētājus un piešķirt balvas;
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4.3. konkursa komisijas locekļi nevar būt
konkursa dalībnieki;
4.4. konkursa komisijas lēmumu ieraksta
protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.
V. PRETENDENTU TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI
1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks
var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.

2. Katrs pretendents var iesniegt ne 1. Rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas
vairāk kā 20 (divdesmit) fotoattēlus
tiesības fotoattēliem un digitālajiem
konkursa norises laikā.
failiem, kurus iesniedzis konkursa
3. Iesniedzot pieteikuma anketu kondalībnieks.
kursam, pretendents pieņem un piek- 2. Fotogrāfs, iesniedzot darbus Rīkotārīt visām konkursa nolikumā noteikjam un parakstot pieteikumu, piekrīt
tajām prasībām.
visiem iepriekšminētajiem punktiem
4. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir
foto konkursa Nolikumā.
jābūt fotogrāfijas autoram.
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs,
VI. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS
Mārtiņš Lagzdons
TIESĪBAS

Sociālā darbiniece informē

ces.
2. No septembra mēneša Dienas centrā atsāksies
Labdien, šīs vasaras pēdējā mēnodarbības bērniem pirmdienesī!
nu un ceturtdienu pēcpusdieGribu informēt par svarīgāko:
nās.
1. Šī gada 27. maijā stājās spēkā
jauna kārtība, kas nosaka, kādi 3. No oktobra Dienas centrā vienu reizi nedēļā būs nodarbīdokumenti iesniedzami, piebas arī pieaugušajiem. Sekoprasot veselības, ģimeņu un
jiet līdzi afišām!
dzīvokļa pabalstus. Tuvāk ar
Un,
kas tad tā būtu par vasaru,
šo kārtību var iepazīties Dienas
centrā pie sociālās darbinie- ja pirms skolas sākuma, nebūtu

“Kursīšos pirms…”
Draudzes bazārs Kursīšos

9. dec. Kursīšu lauksaimniecības biedrības namā deva līdz ar
Bērziņa 4 cēlienu drāmu “Dzīves
maldi" izrādei Ls 687,88 ienākuma, tā kā tīrs atlikums pēc visu
izdevumu slēgšanas būs Ls 500

kāds
pasākums.
Tātad
30.augustā visi bērni un viņu vecāki tiek aicināti uz jautru pasākumu, kurā būs dažādas stafetes
un noslēgumā disenīte. Par laiku
un norises vietu būs informācija
afišās!
Uz tikšanos pasākumā!
Un lai labas sekmes jaunajā
mācību gadā visiem, kas mācās!
Ar cieņu, sociālā darbiniece
Inese Pērkone.

apmērā. Jāpiezīmē, ka Kursīšos
(“Saldus
Avīze”,
Nr.129,
sabiedriskā dzīve sāk iemigt. Tikai draudzes jaunatne nenogur- 18.12.1934.)
stoši pulcējas ap savu mācītāju
Vairāk rakstu Latvijas nacioVējiņu, tur ari viens no jauniešiem — A. Genavs nodibina nālās bibliotēkas Digitālajā bibjaunu dziedātāju kori. Labas sek- liotēkā — www.peridoka.lv
mes!

SPORTA SVĒTKI 2016

Kursīšu pagasta Sporta svētki 2016

Sporta veidi:
27.augustā plkst. 10.00
Futbols: komandā – 5 + 1 + 1. Pieteikšanās no plkst.
Kursīšu pamatskolas sporta laukumā
9.30 līdz 9.50 futbola laukumā.
Volejbols (sievietēm): komandā 1 + 1. Pieteikšanās Būs iespēja piedalīties:
 Futbolā
no plkst. 9.30 līdz 9.50 volejbola laukumā.
Volejbols (vīriešiem): komandā 1 + 1. Pieteikšanās  Volejbolā
sāksies, kad sievietēm tiks spēlētas pēdējās spēles volej-  Tāllēkšanā
bolā. Informācija tiks pateikta uz vietas sporta laukumā.  Basketbola soda metienos
Tāllēkšana (sievietēm, vīriešiem un bērniem līdz 14

Šautriņu mešanā
gadu vecumam): pieteikšanās no plkst. 12.00 ,un pārējā

Šaušanā ar pneimainformācija uz vietas pasākuma dienā.
tikso
ieroci
Basketbola soda metieni (sievietēm, vīriešiem): pieteikšanās no plkst. 12.00, un pārējā informācija uz vietas  Stafetē
pasākuma dienā.
Pēc sporta spēlēm apbalvošana skolas stadionā.
Šautriņu mešana (sievietēm, vīriešiem, bērniem līdz
Sīkāka informācija pie sporta darba organizatora
14 gadu vecumam un bērniem līdz 7 gadu vecumam):
Kaspara Circeņa (26160833)
pieteikšanās no plkst. 12.00 ,un pārējā informācija uz
vietas pasākuma dienā.
Šaušana ar pneimatisko ieroci (sievietēm, vīriešiem): pieteikšanās no plkst. 12.00, un pārējā informācija
uz vietas pasākuma dienā.
Stafete (komandā 5dalībnieki): pieteikšanās laiks tiks precizēts pasākuma dienā, un tas tiks paziņots.
Pieteikšanās laiki individuālajām sacensībām var tikt mainīti (bet nebūs ātrāk par plkst. 12.00). Par to viss
tiks paziņots!
Sportisti pasākuma dienā paši atbild par savu veselību un drošību!
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SVEICAM JUBILEJĀS

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
22.08.-30.09.2016.

Pacelsim glāzes par gadiem,
Tie kā svīres aiz apvāršņa zūd.
Par draugiem, par darbiem labiem,
Par brīžiem kopā būt.

Kursīšnieces Sniedzītes Bicānes kolekcijas izstāde

Jūlijā nozīmīgas jubilejas svinēja

Izstāde notiek jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā
“Kolekciju stāsti”.
Par izstādi – izstādē apskatāmi 174 dažāda lieluma, formas un dizaina zīmuļi.

50 gadus
Leons Kļava
Dace Meļķerte
Aldis Plācis
60 gadus
Alfrēds Grinkevičs

55 gadus
Alma Kinča
70 gadus
Olga Audzēviča
Antans Želvis
75 gadus
Malda Krūmiņa
Iveta Spēlmane

“Pildspalvas brālis” - zīmuļu
izstāde.

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ
No 22.08. līdz 26.08.2016.
Dāliju izstāde
Aicināti visi kursīšnieki piedalīties dāliju izstādes veidošanā un 22.augustā uz
bibliotēku atnest savos dārzos izaugušos ziedus.

Augustā nozīmīgas jubilejas svin
55 gadus
65 gadus
Dzejas dienas 2016
Romualds Skeivis
Ārija Grizāne
70 gadus
83 gadus
9.septembrī plkst. 18.00 Kur sīšu J auModris Gailītis
Ināra Ķilevica
najā zālē – “Radošā dzejas stunda” kopā
Dzintra Pavāra
ar Ivetu Strikasu. Lasīsim, klausīsimies

dzeju un veidosim augu un dzijas gobelēnus, smilšu gleznas.
LĪDZJŪTĪBA
16.septembrī plkst. 18.00 Kur sīšu paTiem, kas atnāks pēc manis,
Atstāšu grūšļainā vālā gasta pārvaldes zālē – pasākums “Par
Atrastu kameņu medu, zvaigznēm, puķēm un…” kopā ar rakstNeizsmeltas, medpilnas krūkas. nieci, režisori un aktrisi Daci Priedi un pia(S.Kaldupe.)
nistu Zigurdu Tursu.
Skumjās esam ar piederīgajiem,
23.septembrī plkst. 18.00 Kur sīšu bibGuntu Freimani
liotēkā-informācijas centrā - pasākums
„Maigi gari rīti” tikšanās ar dzejnieku An(21.01.1952 - 08.06.2016),
Jāni Turku dri Akmentiņu. Piedalās Kursīšu amatierte(06.06.1941 - 14.07.2016) ātra “Kodols” aktieri. Pasākums notiek ar
finansiālu atbalstu projekta
smilšu kalniņā pavadot! VKKF
“Portrets tuvplānā (4)” ietvaros.
Svētdien, 21. augustā
Kursīšu pagasta pludmales volejbola laukumā
Pludmales volejbola turnīra ot-

rais posms
Plkst. 10.00 – izspēles sievietēm. Komandā
divas dalībnieces (pieteikšanās no plkst. 9.30 –
9.50)
Plkst. 13.00 – izspēles vīriešiem. Komandā
divi dalībnieki (pieteikšanās no plkst. 12.30 –
12.50)
Sīkāka informācija pa tālruni 26160833 (Kaspars) vai
22453981 (Marta)

Pasākumus organizē kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš
Lagzdons.

Senās spēles

Aicinām atsaukties visus kursīšniekus,
īpaši seniorus, kuriem mājās ir saglabājušas
spēles (galda, sporta, u.c.) vai varat dalīties
pieredzē par spēlēm, kādas esat spēlējuši
bērnībā. Projektā „Spēlē spēli — senu,
jaunu, veidotu” veidojam izstādi par senajām spēlēm. Sazinieties ar kultūras darba
organizatori Ilzīti Griķi vai bibliotēkas vadītāju Mārtiņu Lagzdonu.

