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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Pārvaldes ziņas

Sociālā darbiniece
informē
Aprīlis ir atnācis ar
pārmaiņām. No 1. aprīļa
Kursīšu pagasta pārvaldē
sociālā darbinieka pienākumus uzņēmusies pildīt
esmu es, Inese Pērkone!
Un tas nav nekāds aprīļa
joks!
Klientu pieņemšanas
laiki paliks nemainīgi –
pirmdienās 8.00-12.00 /
13.00-18.00 un ceturtdienās 8.00-12.00 / 13.00
-15.00.
Pēc apmeklētāju lūguma būs izmainīts Dienas
centra darba laiks. Turpmāk tas būs atvērts
Pirmdienās 9.00 - 13.00
Otrdienās 9.00 -13.00
Trešdienās 9.00-13.00
Ceturtdienās
13.0017.00
Piektdienās 9.00-13.00
Bērni turpmāk tiek
gaidīti pirmdienu un ceturtdienu pēcpusdienās,
būs radošas nodarbības,
kā arī citas aktivitātes.
Gatavosimies Mātes
dienas pasākumam, kurš
tiek plānots maijā.
Ceru uz veiksmīgu
sadarbību un uz jūsu atsaucību!
Ar cieņu, Inese Pērkone, 26656559

17.martā Kursīšos notika Saldus
novada Līdzsvarotas attīstības un
autoceļu fonda komisijas izbraukuma sēde. Komisijā darbojas
visi Saldus novada pagastu pārvalžu vadītāji. Darba kārtībā bija dažādu jautājumu izskatīšana un iepazīšanās ar Kursīšu pagasta pārvaldes
iestāžu darbu. Viesi apmeklēja pirmskolas izglītības grupas, dienas
centru, trenažieru zāli, Kursīšu depo,
pamatskolu, bibliotēku un iepazinās
ar iestāžu telpām, jaunumiem, uzklausīja darbinieku stāstījumu. Dziesmotus priekšnesumus sniedza bērnudārza
bērni, sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro” un amatierteātra “Kodols”
dalībnieki.
Kursīšu pagasta pārvalde un tās
ēka ir viena no 3 Saldus novada pašvaldības iestādēm, kuras, sākot ar
2016. gada martu, divpadsmit mēnešu
garumā piedalīsies EnergoKomandu
jeb enerģijas taupīšanas sacensībās
pašvaldību darbiniekiem projekta save@work
ietvaros
(www.saveatwork.lv), kuru līdzfinansē ES programma “Horizon 2020”.
Sacensības vienlaicīgi tiek organizētas deviņās ES dalībvalstīs. No Lat-

Skolas notikumi martā
Pirmais pavasara mēnesis skolā
pavadīts, aktīvi piedaloties pasākumos
gan skolā, gan pagastā, gan novadā.
Marta mēnesī sākumskolēni pulcējās skolas bibliotēkā ritināt brāļu
Grimmu pasaku kamoliņu. Jau pirms
pasākuma bērni bija iepazinušies ar
bibliotēkā izliktajām brāļu Grimmu
pasaku grāmatām, lasījuši tās, zīmējuši ilustrācijas sev mīļākajām pasakām.
Tad nu pasākuma laikā, lēni ritinot
pasaku kamolu, varēja savā starpā mēroties zināšanām par brāļiem Grimmiem, burtu režģī atpazīt Grimmu pasaku varoņus, salikt puzli ar pasaku

2016, Aprīlis

vijas sacensībās piedalīsies septiņas pašvaldības (Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus,
Skrundas, Smiltenes un Tukuma) ar 20
pašvaldības īpašumā esošajām publiskajām ēkām. Sacensību galvenā ideja ir panākt enerģijas patēriņa samazinājumu biroja tipa pašvaldības ēkās, mainot darbinieku ikdienas paradumus, rādīt piemēru
iedzīvotājiem un uzlabot vidi. Lai to panāktu, katrā no ēkām ir izveidota EnergoKomanda, kas apvieno 3 – 10 darbiniekus,
kas būs atbildīgi par esošās situācijas novērtēšanu, enerģijas datu uzskaiti un monitoringu, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkā.
Kursīšos EnergoKomandā darbojas
pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis,
komunālās daļas vadītājs Valdis Bolšteins
un bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons. 22.martā Saldū notika
otrais komandu apmācību seminārs, kurā
tika runāts par sacensību norisi un vērtēšanu, kā iesaistīt darbiniekus un motivēt taupīt enerģiju, energotesta “Zaļais klikšķis”
aizpildi, notika komandu saliedēšanas treniņš, kura laikā no dotajiem materiāliem
bijā jāuzceļ visaugstākais tornis, uzsākts
darbs pie sacensību rīcības plāna izstrādes. Pārvaldes ēkā tiek izvietota informācija un norādes ar atgādinājumiem par
elektroenerģijas taupīšanu.
Mārtiņš Lagzdons.
varoņu attēliem. Pasākuma noslēgumā
mūsu ciemiņš un BIC vadītājs
M.Lagzdons nolasīja pasaku par Brēmenes muzikantiem un visi korī dziedājām Brēmenes muzikantu dziesmu!
Latviešu valodas olimpiādē Saldus
novadā piedalījās 5.klases skolniece
L.Kinča
un
7.klases
skolniece
A.Romane. Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē piedalījās 6.klases skolniece
E.Buraka, ģeogrāfijas olimpiādē 9.klasei
piedalījās E.Romanis, R.Madžulis. Paldies skolotājām S.Vītolai, D.Rožkalnei
un A.Slūtiņai par skolēnu sagatavošanu
olimpiādei.
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24.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumā piedalījās pagasta pārvaldes vadītājs
V.Drukovskis, visi skolas skolēni
un skolotāji. Skarbo notikumu sajūtas izrunāja un izdziedāja skolas
koris, skolēni, skolotāji un pagasta
kultūras dalībnieki. Gan vārdos,
gan sirdī viens otram vēlējām, lai
nekad nevienam vairs nebūtu jāpiedzīvo tik daudz bēdu un pazemojuma kā izsūtītajiem tautiešiem.
29.martā Lieldienu zaķēns Čikiņš sagaidīja sākumskolas skolēnus uz jautru pasākumu. Skolēni
runāja tautasdziesmas, stāstīja ticējumus par Lieldienām. Mācīja

viens otram, kā nokrāsot olas
dažādās krāsās. Vislielāko prieku sagādāja olu ripināšana. Skolēni azartiski vēroja savu olu
veiksmes. Bet īpaši nesaskuma,
ja neizdevās iegūt sev vēl kādu
olu. Nākamgad taču atkal būs
Lieldienas un tad veiksies labāk!
31.martā visi bijām Teātra
dienas noskaņās. Katra klase
bija izvēlējusies sev tīkamu
priekšnesumu, ar kuru iepriecināt skatītājus. Daudzi dalībnieki
bija padomājuši par lomai atbilstošu apģērbu, īpaši krāšņi tērpi
bija 1. un 2.klases skolēniem.

Bērnudārza notikumi martā
“Sen dzirdēju, nu ieraugu”
16.martā bērnudārza skolotājas
piedalījās Saldus novada pirmsskolas
izglītības
skolotāju
5.konfrencē “Sen dzirdēju, nu ieraugu…”. Tā kā šajā laikā notika
Jaņa Rozentāla 150 jubilejas pasākumi, dalībniekus uzrunāja muzeja
pedagoģe Sandra Leitholde. Savā
pieredzē darbā ar bērniem dalījās
trīs lektores, stāstot par dabas nozīmi bērna dzīvē un attīstībā, par
cilvēka un dabas savstarpējo mijiedarbību, pār bērnu ieinteresēšanu
ar dabu saistītos jautājumos. Konferences turpinājumā visi novada
bērnudārzu kolektīvi prezentēja
metodisko materiālu par tēmu
“Sen dzirdēju, nu ieraugu”. Katrs

kolektīvs interesantā
un radošā veidā prezentēju savus izveidotos materiālus. Varējām iepazīties ar Saldus skaistākajām vietām, iepazīt
Cieceres
upītes
vēsturi,
J.Rozentāla dzimtās vietas un
daudz ko citu. Mūsu kolektīvs
prezentēja pašgatavotu koka
puzli “Mans pagasts – Kursīši”,
kurā attēlotas skaistākās vietas
Kursīšu pagasta centrā – dīķis,
bērnudārzs, bibliotēka un citi
objekti. Konferences noslēgumā
katrs bērnudārzs tika apbalvots
ar pateicību un žūrijas labajiem
vārdiem par veikto darbu.
Vecvecāku rīts bērnudārzā
31.martā visi vecvecāki bija
mīļi gaidīti bērnudārzā, lai kopā

skolas bibliotēkā apskatāma Grimmu pasaku grāmatu izstāde un bērnu
veidotie zīmējumi.
Visu martu bibliotēkā varēja
piedalīties balsojumā “Latvijas
gada monēta 2015” un konkursā
“Izzini Latvijas monētās iekaltās
kultūrīmes” datubāzē Letonika.lv.
Martā bibliotēkā lieliem un maziem notika informatīvā stunda
“letonika.lv”, kuras laikā varēja
uzzināt par datubāzē piedāvātajām iespējām, materiāliem mācībām, meklēšanas iespējām. Kopīgi meklējām atbildes uz konkursa
“Izzini Latvijas monētās iekaltās
kultūrīmes” jautājumiem.
15.marta vakarā bibliotēkā in-

Bibliotēkas aktivitātes martā
10. martā Kursīšu pamatskolā
notika pasākums “Pasaku kamolīti
ritinot”, kura laikā godinājām brāļus Grimmus un viņu pasakas. Pasākuma laikā 1.-4.klašu skolēniem
bija sagatavoti uzdevumi par
Grimmu pasākām – bija jāatrod
pasaku nosaukumi burtu jūklī, jāsaliek puzle un jāatmin pasaka,
skolas bibliotekāre Sandra Kilevica bija sagatavojusi stāstījumu par
Brāļiem Grimmiem, un pagasta
bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons izstāstīja pasaku “Brēmenes
muzikanti”. Noslēgumā, atbildot
uz dažādiem jautājumiem, varēja
nopelnīt konfektes. Visu martu

Pasākuma noslēgumā uzstājās
skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki ar ludziņu „Trīs laimīgi zaķi” skolotājas D.Rožkalnes vadībā. Lai nākamajās Teātra dienās
vairāk drosmīgo tēlot gribētāju!
Direktores vietniece ārpusstundu darbā Andra Rorbaha, bibliotekāre Sandra Kilevica.
Paldies Skolas padomes vecākiem par 1.aprīlī organizēto spēļu
pēcpusdienu skolēniem un viņu
vecākiem! Pasākums bija interesants, spēles aizraujošas, komandu
dalībnieki saliedēti.
Skolotāju vārdā Sanita Vītola.
ar mazbērniem pavadītu jaukus
mirkļus. Kopā ar mazbērniem,
skolotājām un auklītēm vecvecāki
baudīja bērnu sniegto koncertu,
kurā bērni skaisti dziedāja dziesmas, dejoja dejas un izspēlēja dramatizētās latviešu tautas pasakas
“Zvēri un abru taisītājs”, “Vecīša
cimdiņš” un “Kukulītis”. Pārsteigums bija liels, kad omes pašas
iejutās pasaku varoņu lomās un
izspēlēja pasakas - “Rācenis”,
“Sarkangalvīte un vilks” un
“Mammu, kur lielā karote”. Svētku
noslēgumā visas omes un opji kā
dāvanas no bērniem saņēma pašgatavotus pavasara ziedus un mīļas
bučas.
Maija Rorbaha, Baiba Griķe.
teresenti devās neklātienes ceļojumā uz Itāliju Viestura Upenieka
vadībā. Bibliotēkā notika pasākums “Ceļojuma piezīmes – Itālija”. Viesturs Upenieks mums
pastāstīja par ceļojuma iespaidiem,
piedzīvojumiem,
interesantiem
atgadījumiem, demonstrēja fotogrāfijas. Paviesojāmies Sorento,
pie Vezuva un citās skaistās vietās.
16.martā Kuldīgas bibliotēkā
notika trešā Kurzemes reģionālā
latviešu oriģinālliteratūras konference ”Latviešu rakstniecība vēstures griežos un šodienas attīstības
tendences”, kura bija veltīta latviešu literatūras vēstures dažādiem
aspektiem un mūsdienu rakstniecī-
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bas attīstības tendencēm, tajā piedalījās arī Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons. Konferencē varēja uzzināt jaunu informāciju un iegūt zināšanas. Notika
vairāki interesanti priekšlasījumi,
kuros paustās domas tiks izmantotas lasītāju kluba darbā. Priekšlasījumos varēja uzzināt par Kurzemes tēmu Jāņa Akuratera daiļradē,
par latviešu vēsturiskā romāna vietu un nozīmi latviešu literatūrā,
par sadarbību/pretdarbību starp
padomju varu un rakstniekiem
Latvijā/trimdā, par 2015.gada devumu latviešu literatūrā.
17.martā bibliotēkā notika pasākums “Kolekciju stāsti”, kurā
par savām kolekcijām, to veidošanu, interesantiem objektiem dalījās
kursīšnieces
Iveta
Spēlmane
(krūzīšu kolekcija), Aira Vaitkus
(pildspalvu kolekcija), Sandra Vītiņa (mazo alkohola pudelīšu kolekcija), Indra Lagūna (pūču kolekcija). No stāstīta – krūzīte ir no
manas vecmāmiņas, tā bija visdār-

gākā piemiņa un mums, bērniem,
to neļāva aiztikt, lai nesaplēšama, tā piedzīvojusi daudzus notikumus; man tuvs ir māls, tādēļ
arī tik daudz lielu un mazu māla
krūzīšu. Šo pūci es pirku, lai parādītu, vai es tiešām tā izskatos,
un tā aizsākās kolekcionēšana,
interesējos par pūcēm, lasu. Kolekcijas priekšmeti tiek dāvināti,
iegādāti veikalos, bērni atved, ja
kaut kur braucu, ja citi meklē
saldumu veikalus, tad es alkohola veikalus, citi droši vien padomā, baigā alkoholiķe. Ar pildspalvu kolekciju patīk spēlēties
arī manai meitai, skaitīt, likt atpakaļ traukā, kolekcijas eksponātus dod arī svešinieki, īpaši pēc
izstādes bibliotēkā.
No
15.februāra
līdz
31.martam bibliotēkā bija apskatāma Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde “Māra
Čaklā dzeja gleznās”. Divu mākslu sintēze izstādē mūsu novadnieku izpildījumā. Dzeja papildi-

Kultūras notikumi un aktualitātes
12.martā visi kursīšnieki tika
aicināti uz balli kopā ar grupu
“KAS”.
22.martā Kursīšos notika kino
vakars, kurā tika izrādītas divas
filmas – bērniem “MINIONI” un
pieaugušajiem jaunākā latviešu
filma “Es esmu šeit”. Kino seansus apmeklēja diezgan kupls bērnu
pulciņš, bet ne tik daudz pieaugušie- kā būtu gribējies.
24.martā pie totalitāro režīmu
upuru piemiņas vietas Kursīšos
notika atceres pasākums, kurš bija
veltīts komunistiskā terora upuru

“Kursīšos pirms…”
Kursīšu draudžu dzīve
Šogad ritējusi ļoti strauji un, cik
zināms, tas nekad tā nav noticis: Pagājušā 1932 g. uzsāka savu darbību
tagadēja valde ar draudzes baznīcas
priekšnieku skolotāju Robertu Meiju
priekšgalā. Vecā valde bija izsaimniekojusi visu draudzes kasi, daļa iztrūkuma vēl līdz šai dienai nav segta,
bija atstāti daudzi nenokārtoti maksājumi, visā darbvedībā valdīja haoss
un to visu tagadēja valde pārvarējusi,
iegūstot ar savu darbību plašas sa-

na gleznas un otrādi. Darbi tapuši
dažādās tehnikās un noskaņās.
Aizvadīta Krutvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. sezonas 7.kārta,
kurā piedalījās 9 interesenti un stundas laikā risināja 5 dažādas mīklas –
rozeti, riteni, klasisko un zviedru
mīklu, riņķvārdu mīklu.
29.martā bibliotēkā notika Lasītāju kluba kārtēja tikšanās, kuras tēma
bija stāsts. Literatūras skolotāja Sanita Vītola iepazīstināja ar stāsta uzbūvi, veidošanas principiem un analīzi.
Kopīgi lasījām Noras Ikstenas stāstu
“Šūberts”, pēc dotajiem kritērijiem
analizējām un pārrunājām, dalījāmies
iespaidos un sajūtās. Runājām par
stāsta norises vietu un laiku, galveno
varoni un pakārtotajiem tēliem, tā
rakstura īpašībām, par stāsta notikumu un problēmām, kas pieteiktas
stāstā. Visi kā viens atzina, ka lasītais
stāsts uzrunājis un raisījis pārdomas.
Noslēgumā iepazinām un lasījām arī
divus citus īsās formas darbus – miniatūru un epifāniju.
Mārtiņš Lagzdons.

piemiņai.
Pasākumā
piedalījās Kursīšu pamatskolas
skolēni, skolotāji un pagasta pašdarbnieki, pagasta pārvaldes vadītājs V.Drukovskis.
27.martā pagasta Jaunajā zāle
Zaķis un Runcis lielus un mazus
kursīšniekus aicināja uz Lieldienu svinēšanu un lustēm. Bija sagatavoti dažādi konkursi, mīklas
uzdevumi, radošā darbošanās,
notika olu kaujas un olu ripināšana. Stundas jautrā gaisotnē pagāja nemanot.
Ar 2016.gada 5.aprīli kultūras

darba organizatores pienākumus sākusi pildīt esmu es, Ilzīte Griķe. Aicinu uz sadarbību pagasta iedzīvotājus,
iestādes, izteikt ierosinājumus, vēlmes, lai pilnveidotu kultūras dzīvi
pagastā. Emu atvērta idejām, ierosinājumiem. Ar mani var sazināties pa
telefonu 28328320 vai e-pastu ilzite.grike@saldus.lv.
Paldies Laimai Tiļļai par darbu un
ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidē
Kursīšu pagastā, par organizētajiem
pasākumiem, jaunajām iniciatīvām,
sadarbību ar kolektīviem.

biedrības uzticību.
Draudzes baznīcas valde līdz ar
sieviešu komiteju sarīkojusi šogad
vienu bazāru un bērnu svētkus. Valde izvedusi šādus lielākus darbus,
par ko izdoti vairāki tūkstoši latu: 1)
atjaunots dr. mācītāja Vējiņa kunga
dzīvoklis un konfirmandu zāle; 2)
uzcelta jauna kūts; 3) izremontēts
labības šķūnis; 4) uzcelts bijušam
mācītājam T.Ramoliņam piemineklis Kursīšu baznīcas kapsētā; 5) iegādāts un iesvētīts 12 pudu smags
zvans „Sauļu” kapsētai, kur gadiem
nauda vākta, iztērēta un bija atlicies

tikai Ls 10, bet tagadējais kapu uzraugs
Fr. Kraulis savāca 2 mēnešos vairāk kā
Ls 200,— jaunu ziedojumu un tā pēc
gadu desmitiem darbs tika nobeigts pāris
mēnešos; 6) 3. dec. šī. g. tika iesvētīts
„Grietēnu" kapsētas jaunais 12 pudu
smagais zvans, pateicoties kapu uzrauga
Grietēnu saimnieka I. Džipnera gādībai.
Tagad uz Ziemassvētkiem sāk rīkoties jo
enerģiski draudzes sieviešu komitejas
priekšniece U.Saujas kundze vācot ziedojumus nespējniekiem un trūcīgiem
pieaugušiem un bērniem, lai arī viņiem
sagādātu Ziemassvētku prieku. Kursīšnieks.
“Saldus Avīze”, Nr.77, 12.12.1933

Mārtiņš Lagzdons, Ilzīte Griķe.
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Dienas centra aktivitātes APRĪLĪ
SVEICAM JUBILEJĀS
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!
Aprīlī nozīmīgas jubilejas svin
50 gadus
Sandra Kilevica

60 gadus
Vladimirs Gūtmanis
87 gadus
Gunārs Kuģevics

Izstādes Kursīšu bibliotēkā MARTĀ!
Līdz 30.04.2016.
kursīšnieces Maigas Zaķes zaķu kolekcijas
izstāde

“Lieli mazi garauši”
No 07.04. līdz 07.05.2016.
J.Rozentāla Saldus vēstures un māklsas
muzeja izstāde „Saldus Sadraudzīgās
biedrības ēkas vēsture”

No 16.04. līdz 30.04.2016.
Literātu biedrības „Saldus saulesstīga”
izstāde „Mīlestības dzejas siena”
Literātu pašu rakstīta dzeja rokrakstā.

12.aprīlī plkst.10.00
Nūjošanas ievadstunda.

-

Aicināti visi nūjot gribētāji uz
informatīvu pasākumu, pārrunāsim par nūju pareizu izvēli un
citus ar nūjošanu saistītus jautājumus. Vienosimies par praktiskas nūjošanas apmācības laiku.

13.aprīlī plkst.10.00 - Joku pasākums
pensionāriem.
27.aprīlī plkst.10.00 - Krustvārdu
mīklu minēšanas turnīrs.
No
25.aprīļa
līdz
30.aprīlim akcija “Pavasara lielā skapja
tīrīšana”
Tajā varēs sev nederīgās, bet vēl pietiekami
labās drēbes un citus mājsaimniecības priekšmetus ziedot, apmainīt vai pārdot. Akcija notiks Dienas centra telpās. Sīkāku informāciju var uzzināt,
zvanot vai personīgi atnākot uz Dienas centru.

Cikla pasākumi Kursīšu bibliotēkā
APRĪLĪ!
21.04.2016. plkst.16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2.posma 8.kārta

26.04.2016. plkst.19.00

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" lauku attīstības konsultantes Ineses Mālas konsultācijas Kursīšu pagastā

22.aprīlī un 6.maijā no
plkst. 9.00. līdz 12.00.

Iespēja saņemt:

*bezmaksas konsultācijas par platībmaksājumu pieteikuma aizpildīšanu vai
*maksas pakalpojumu (no 10 EUR) sagatavot un iesniegt platībmaksājumu pieteikumu elektroniski (EPS).
Lauksaimniekiem, kas vēlas, lai pieteikumu sagatavo
un iesniedz konsultants, līdz iesnieguma iesniegšanas
dienai:
 Jānoslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu par elektronisku datu ievadi
 Jānoslēdz līgums ar lauku attīstības konsultantu par
piekļuvi saimniecības datiem.
Līguma veidlapas ar konsultantu var saņemt, rakstot
epastu vai zvanot: mob.tālr. – 28685672, epasts inese.mala@llkc.lv

Lasītāju kluba pasākums - redzeslokā N.Ikstenas grāmata
“Mātes piens”

Pasākumi Kursīšu bibliotēkā APRĪLĪ!
09.04.2016. plkst.14.00
tematisks pasākums
“Senās rotas sargā savu
nēsātāju tāpat kā pirms
tūkstoš gadiem”
tikšanās ar diplomētu rotkali Hariju Jaunzemi.
16.04.2016. plkst.16.00
Literārs pasākums
"Mīlestības noskaņās"
Piedalās Saldus un Brocēnu
novadu literātu biedrības
"Saldus saulesstīga" literāti.
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors!

