Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā



KURSĪŠNIEKS


Nr.11 (123)

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

2016, Decembris

Biedrība guvusi atbalstu projektam “Prieku sirdij rodi”
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” izstrādājusi projekta pieteikumu, kurš guvis atbalstu 300.00
euro apmērā no Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda. Projekta-aktivitātes nosaukums “Prieku
sirdij rodi”.
Aktivitātes mērķis ir pilnveidot kultūrvidi un norises
pagastā pieaugušo un senioru auditorijai un attīstīt brīvprātīgā darba iemaņas bērnu un jauniešu vidū, organizējot
koncertu Ziemassvētku laikā.
Sadarbībā ar kultūras darba organizatori un Kursīšu

Kultūras notikumi novembrī
4.novembrī, starp Helovīniem un Mārtiņiem, tika
rīkota spocīgā disenīte bērniem un jauniešiem. Mūzikas
ritmos un atrakcijās varēja jautroties, dancot un interesanti pavadīt laiku.
12.novenbrī Kursīšu pagasta kapsētās notika mirušo
piemiņas brīdis “Svecīšu vakars”, kurā dziesmas dziedāja, dzeju un siltus vārdus lasīja Tonija Spēlmane, Mārtiņš Lagzdons, Ilzīte Griķe, Daiga Buka un Viesturs
Upenieks. Paldies Inārai Balsei par tekstu un dzejas rindu sagatavošanu!
17.novembrī par godu Latvijas 98. dzimšanas dienai
Kursīšos notika pasākums „Mana dziesma Latvijai”,
kuru kopā organizēja pagasta kultūras darba organizato-

Bibliotēkas notikumi novembrī
4.novembrī Kursīšu bibliotēkas vadītājam Mārtiņam
Lagzdonam bija tas gods piedalīties pasākumā Raiņa un
Aspazijas vasarnīcā Majoros, kur pulcējās Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku vadītāji, Kultūras ministrijas, pašvaldību, kultūras un IT nozaru pārstāvji, lai atzīmētu Publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais
tēva dēls” 10 gadu jubileju. Pasākumā uzstājās akustiskās ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis un stīgu kvartets,
kā arī aktrise un dziedātāja Madara Botmane un komponists, mūzikas žurnālists Edgars Raginskis. Muzeja speciālistu vadībā bija iespēja iepazīt Raiņa un Aspazijas
atjaunoto muzeju.
No 6.novembra līdz gada beigām Kursīšu bibliotēkā
apskatāma izstāde “Rozentāls manā pagastā – Indra Roberta un Krista Tumova”, kurā eksponēti abu kursīšnieču darbi – gleznas, zīmējumi, grāmatu ilustrācijas un
keramikas darbi.
6.novembrī Kursīšu bibliotēkā pulcējās interesenti,
draugi, bijušie un esošie kursīšnieki, radinieki, lai atklātu Indra Roberta (Tumovas) un Kristas Tumovas darbu
izstādi. Pasākuma laikā meitenes pastāstīja par sevi, savām darba gaitām, iepazīstināja ar savu ceļu mākslā.

Mazpulku “Bitīte” bērniem un jauniešiem notiks radošā nodarbība,
kuras laikā taps telpu dekori un ielūgumi senioriem uz
Ziemassvētku koncertu ar aktiera un dziesminieka Vara
Vētras piedalīšanos. Bērni un jaunieši tiks iesaistīti
telpu dekorēšanā un pasākuma sagatavošanā.
Aktivitāti finansiāli atbalsta - Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda, biedrība “KABata”
un Kursīšu pagasta pārvalde.
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs

re un Kursīšu pamatskolas kolektīvs un skolēni.
18.novembrī visi kursīšnieki tika aicināti piedalīties
“Gaismas ceļa” veidošanā J.Rudzutaka ielā Kursīšos. Aicinājumam atsaucās gandrīz 50 lieli un mazi kursīšnieki,
kuri palīdzēja aizdegt svecītes, nesa burciņas, pielika roku, lai izgaismotu pagastu valsts svētkos. Paldies tiem,
kuri ne tikai šajā ielā, bet arī pie savām mājām veidoja
gaismas ceļu. Nu jau trešo gadu “Gaismas ceļš’ dara gaišāku un patīkamāku valsts svētku dienu ne tikai kursīšniekiem, bet arī ciemiņiem un garāmbraucējiem.
29.novembrī Kursīšu kultūras centrā notika Kino diena, kuras laikā lieliem un maziem kursīšniekiem bija iespēja noskatīties divas filmas – bērniem “Polārlācis
Norms” un pieaugušajiem “Melānijas hronika”. Kino bija
kupli apmeklēts.
Ilzīte Griķe.
Pasākuma laikā skanēja apsveikuma vārdi un paldies.
Prieks, ka Indra un Krista piekrita bibliotēkas avantūrai
un iesaistījās, jo, kā pašas atzina, ka, sākot meklēt materiālus, gleznas un skatoties, ko izstādei varētu piedāvāt,, ir
diezgan daudz paveikts, kaut sākumā tā nelikās. Izstādes
tapšanā un materiālu gatavošanā tika iesaistīts arī Indras
vīrs Andris Roberts, gan abu meiteņu brālis Kaspars Tumovs. Pasākumu vērtēja un tajā piedalījās arī SPB galvenā metodiķe Aija Pelīte.
Izstāde un pasākums notika Saldus pilsētas bibliotēkas
organizētā novadpētniecības konkursa Saldus un Brocēnu
novadu bibliotēkām „Rozentāls manā pagastā” ietvaros.
22.novembrī Kursīšu bibliotēka lasītājiem, atbalstītājiem, draugiem un sadarbības partneriem organizēja braucienu uz Dailes teātra izrādi “Frankenšteins”. Kopā piedalījās 18 cilvēki.
24.novembrī biedrības “KABata” valdes priekšsēdētājs
un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons, biedrības
biedre un kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe piedalījās biedrības “KIT” īstenotā projekta “Radošā ideja vieno…” noslēguma pasākumā un prezentēja projektu
“Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu”. Pasākumā tika prezentēti 9 dažādi projekti, kurus realizējušas biedrības pagastos un Saldū. Projekti bija saistīti ar svētku organizēša-
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nu, radošo darbnīcu un gadskārtu
svētku norisi, siet spiedes tehnikas un
aušanas darbnīcas piedāvājumu, ar
jaunu tūrisma produktu un vēstures
materiālu izveidi, tērpu izgatavošanu,
radošumu muzejā.
24.novembrī bibliotēkā notika
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 3.kārta, kurā piedalījās
9 dalībnieki, kuriem stundas laikā bija

jāatrisina četras dažādas mīklas –
klasiskā, zviedru, rozete un riņķvārdu mīkla. Trešās kārtas rezultāti –
1./2.vieta – Aija Jēkabsone un Vija
Gotfrīde (138 p.), 3. - Jautrīte Līdaka (131 p.), 4. – Valdis Bolšteins
(127 p), 5. – Ina Bergmane (118
p.), 6. – Dace Meļķerte (100 p.), 7.
– Maiga Lazda (85 p.), 8. - Arnolds
Lazda (78 p.), 9. – Ruta Rozentāla
(27 p.). Apkopojot pirmo trīs kārtu

Kopkoncerts „Mana dziesma Latvijai”
Jau otro gadu Kursīšu pagastā notiek pagasta pašdarbības un skolas
kolektīvu kopkoncerts par godu mūsu
Latvijai.
Par godu Latvijas 98. dzimšanas
dienai mūsu pagasta Jaunajā zālē notika pasākums „Mana dziesma Latvijai”. Pasākuma sākumā visi kopā nodziedājām valsts himnu ''Dievs, svētī
Latviju!''. Pasākumu atklāja kultūras
darba organizatore Ilzīte Griķe, kura
aicināja pagasta priekšsēdētāju Viktoru Drukovski teikt svētku runu, pēc
priekšsēdētāja runāja mūsu skolas
direktore Irēna Lagūna. Runātāji aicināja mūs būt lepniem par mūsu dzimto vietu, būt lepniem par savu Latviju,
lepoties ar Kursīšu cilvēkiem, aicināja darīt labus darbus un būt aktīviem.

Pēc
svētku
uzrunām koncertā piedalījās ne tikai mūsu skolas
skolēni - mazo klašu koris, ansamblis, dzejoļu deklamētāji, dejotāji -,
bet arī pagasta amatierteātris
''Kodols'', sieviešu vokālais ansamblis ''Allegro'' un bērnu vokālais
ansamblis „Notiņas”. Mūs priecēja
mūsu bērnudārza mazie resgaļi,
kuri dziedāja dziesmas Latvijai. Pēc
katra kolektīva uzstāšanās viens no
kolektīva dalībniekiem ielika kopējā tīnē savu dzijas kamoliņu, kurš
simbolizēja dziesmu kamolu. Šogad pirmo reizi mūsu skolas skolēni
bija sagatavojuši tautisko deju
priekšnesumu, jo tikai šogad mūsu
skolā sāka darboties pulciņš, kur
var apgūt tautiskās dejas. Pasākuma
beigās visi kopīgi nodziedājām

rezultātus, kopvērtējums šāds - 1.vietā
Aija Jēkabsone (434 p.), 2. - Vija
Gotfrīde (427 p.), 3. - Jautrīte Līdaka
(424 p.), 4. – Valdis Bolšteins (403
p), 5. – Ina Bergmane (365 p.), 6. –
Dace Meļķerte (335 p.), 7. – Maiga
Lazda (177 p.), 8. - Arnolds Lazda
(170 p.), 9. – Ruta Rozentāla (98 p.)
Mārtiņš Lagzdons.
dziesmu ''Piena ceļš'', tā aicinot nekad
neaizmirst savas mājas, ģimeni un
tautu.
Pasākuma izskaņā pagasta pārvaldnieks un kultūras darba organizatore pateicās kolektīvu vadītājām un
dalībniekiem par ieguldīto darbu sirsnīgā koncerta sagatavošanā. Paldies
tika teikts skolas direktorei I.Lagūnai,
direktores vietniecei ārpusstundu darbā A.Rorbahai, mūzikas skolotājai
G.Rumbai, deju skolotājai L.Mickus,
pirmsskolas skolotājām V.Ābolkalnai
un M.Rorbahai, ansambļa „Allegro”
vadītājai E.Lucei, amatierteātra režisorei S.Vītolai.
Skolēnu vārdā saku paldies par
sarūpēto cienastu māksliniekiem!
Amanda Patrīcija Granta, mediju pulciņa reportiere.

Skolēni prezentē savu veikumu mazpulka forumā Kandavā
22. oktobrī mūsu skolas mazpulcēni Alīna Slūtina, Arta Romane, Alise
Circene brauca uz Kandavas tehnikumu aizstāvēt savus projektus, ko bija
vasarā audzējuši, savākuši. Meitenes
pavadīja mazpulka vadītāja Dace
Melķerte, un kā atbalstītājs brauca
līdz bijušais skolnieks Andris Meļķerts.
Diena Kandavā iesākās ar laipnu
sagaidīšanu un tirgošanos Kandavas
tirgū. Pēc stundas notika svinīgā at-

klāšana. Tad sākās intensīvs darbs
grupās - projektu aizstāvēšana, ekskursija pa Kandavas tehnikumu.
Alīnas projekts bija ”Ķiploki”.
Artas projekts bija “Lilijas mazpulcēna dārzā”. Alises projekts bija
“Ārstnieciskie augi”. Beigušas prezentēt savus projektus, meitenes
devās uz zāli, kur notika dažādas
spēles, kamēr skolotāji iepazinās ar
Kandavas tehnikumu. Pēc launaga

Lāčplēša dienā viesojāmies O.Kalpaka muzejā
11.novembrī Kursīšu pamatskolas
skolēni devās uz O.Kalpaka muzeju
Airītēs, lai piedalītos 2 pasākumos militārajā šķēršļu joslas skrējienā un
noslēguma pasākumā projektam
„Vēstules Latvijai”.
Vēstules Latvijai rakstīja visa
8.klase, bet sirsnīgākās, veiksmīgākās
uzrakstīja Zane Signe Krasauska, Arta Romane, Airita Kurakova un skolotāja Dace Rožkalne. Savukārt par
labām sekmēm vēsturē uz pasākumu
skolotāja aicināja Lindu Romani, Jāni

Upenieku, Alīnu Slūtiņu, Edvīnu
Galanu, Alisi Circeni.
Skolas
puiši
R.Griķis,
A.Pietuška, A.Kļava, K.Krūmiņš
piedalījās komandu šķēršļu joslas
skrējienā ar sarežģītiem uzdevumiem. Vēlāk uzzinājām, ka ieguvuši 2. vietu. Komandu organizēja
skolotājs Mārtiņš Laubergs. Apsveicam!
Pārējie skolēni un skolotāja Dace Rožkalne piedalījās dažādās radošajās darbnīcās. Vienu darbnīcu

sākās apbalvošana, kur
apbalvoja ģimenes, kas
ir veicinājušas mazpulka attīstību. Ar
dažādām balvām tika apbalvoti čaklākie mazpulcēni, projektu aizstāvētāji.
Alīna savā grupā ieguva atzinību, Arta
savā grupā izcīnīja 1. vietu.
Mājās devāmies priecīgas un gandarītas par paveikto. Aicinām arī citus
skolēnus iesaistīties mazpulkā!
Medija pulciņa reportiere Arta Romane.
vadīja Dace Pavloviča, rakstniece
stāstīja par sevi un lasīja savu vēstuli
Latvijai, dzirdējām viņas dzejoļus un
pasakas. Citā darbnīcā veidojām apsveikuma kartiņas Lutriņu pansionāta
iemītniekiem. Vēl mēs gatavojām
piespraudes ar sevis izvēlētu rakstu
un uz dēlīšiem iededzinājām novēlējumus Latvijai.
Viss pasākums bija ļoti patriotisks,
sirsnīgs un aizraujošs.
Zane Signe Krasauska, mediju
pulciņa reportiere.
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Mārtiņus svin 1.-4.klases skolēni stāstījuma visi drau- tīt jeb palielīties par savu uzzīmēto
Mārtiņos daudzina gaili, sāk iet
budēļos, pievēršas ticējumiem,
tautasdziesmām un rotaļām.
Kursīšu pamatskolā notika
Mārtiņu dienas pasākums 1.-4.
klasei. Pasākums iesākās ar skolotājas Andras Rorbahas stāstījumu
par Mārtiņiem. Pēc skolotājas

dzīgi nostājās lielā
aplī, jo katrs bērns bija iemācījies
vienu tautasdziesmu un zināja
vienu ticējumu par Mārtiņdienu,
kurā noskandēja pārējiem skolēniem, pēc tam sadalījās trijās
grupās, katrai grupai bija jāsaliek
tautasdziesma pareizā secībā.
Nākamais uzdevums bija pastās-

Notikumi skolā novembrī īsumā
Novembris mūsu skolā iezīmējās
kā svētku, patriotisma, konkursu, radošu ideju paušanas mēnesis.
1.novembrī mūsu skolas skolēni
Jānis Upenieks, Edvīns Galans, Armands Kļava un direktore Irēna Lagūna devās uz pasākumu ‘’Tehniskās
jaunatnes diena’’ Saldū. Darbs notika
4 stacijās. Vienā no stacijām bija jātaisa mašīna no papīra glāzītēm, kartonam gabala un skoča. Otrajā stacijā
bija jātaisa katapults no saldējuma
kociņiem ar gumiju. Tad notika sacensības. Trešajā stacijā bija jātaisa
atlecošā bumbiņa. Un ceturtajā stacijā
bija grupu darbā jātaisa instalācija
pēc kāršu namiņa principa.
4.novembrī mūsu 8. klases skolas
meitenes Ance Griķe un Arta Romane devās uz jauniešu apmācību
‘’Kritiskās domāšanas aspekti’’ Saldū. Viņas klausījās lekciju. Aktivitāšu
rezultātā skolnieces secināja, ka jauniešiem jāļauj izpausties un jāliek rīkot
pasākumus. Skolnieces mācījās no
lielas problēmas izvedot kādas mazas
problēmas un domāt, kā tās varētu
risināt. Mācījās veidot teicienus no
problēmām un risinājumiem.
4.novembrī Saldū tika sumināti
‘’Gada skolotāji 2016’’. No mūsu
skolas gada skolotāju titulu ieguva
mūsu erudītā vēstures, ģeogrāfijas,
sociālo zinību skolotāja Dace Rožkalne. No sirds apsveicam!
9.novembrī 6.klases skolnieks Aigars Rītiņš piedalījās Saldus un Brocēnu novada mājturības konkursā.
Aigars ieguva 6. vietu (pavisam bija
29 dalībnieki). Apsveicam Aigaru un
skolotāju Gunāru Gunti Baronu!
14.-17.novembrī skolas bibliotēkā
valdīja Ziemeļvalstu literatūra, jo
3.un 6.klase piedalījās Ziemeļvalstu
literatūras lasīšanas pasākumā. Šī gada tēma „Nākotne Ziemeļos” Pasākums noritēja Rīta stundā, kad sveču
gaismā, dzerot tēju, tika lasīti somu
autoru darbu fragmenti. Pēc tam noti-

ka diskusijas un radoši
uzdevumi par izlasīto.
Skolas bibliotekāre Sandra Kilevica
šos lasījumus organizē jau vairākus
gadus. Un katru reizi ir kas jauns un
interesants. Paldies viņai par to!
Patriotu nedēļā katra klase veidoja instalāciju „Mana dziesma Latvijai”, kurā attēloja kādu sev mīļu
dziesmu.
23.novembrī skolas komanda
Arta Romane, Zane Signe Krasauska, Jānis Upenieks, Armands
Kļava piedalījās Erudītu konkursā
Saldū. Mūsu komanda 8 komandu
konkurencē izcīnīja 1.vietu! Komandai sagatavoties palīdzēja skolotāja Dace Rožkalne. Apsveicam!
24.novembrī mediju pulciņa dalībnieki Aivars Pietuška, Jānis Krasauskis un Zane Krasauska organizēja atpūtas vakaru- diskotēku
„Cepuru balle” ar jautrām atrakcijām.
25.novembrī 3.-5.klases skolēnu
komanda (skolotājs M.Laubergs)
startēja novada sacensībās tautas
bumbā.
Līdz 30.novembrim 7.-9.kl. komanda
un
viņu
audzinātāji
(A.Slūtiņa,
M.Laubergs,
D.Rožkalne) veidoja kopīgu video
spēlei ’’Vai tu pazīsti mežu?’’ brīvā
dabā Mammasdabas olimpiādei.
LVM olimpiāde ir radošs un veselīgs āra mācību spēļu ideju konkurss, kurā piedalās arī mūsu skolas
astoņi aktīvi un zinātkāri jaunieši no
7.-9.klases, komandas uzdevums ir izdomāt spēli par mežu un izspēlēt
to kopā ar klases biedriem brīvā
dabā, izmantojot dabas materiālus.
Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jāparāda 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama spēles
norise.
30.novembrī 6. klases komanda –
Linda Romane, Loreta Kinča, Edvīns Galans un skolotāja Ina Bergmane - piedalījās Saldus novada
matemātikas pasākumā „Dators un

gaili. Katra uzzīmētais Mārtiņdienas
gailis bija ļoti krāšņs un skaists. Bija
vēl rotaļas, bija budēļu maskas. Pasākums beidzās ar draudzīgu kopdziesmu- rotaļu. Pasākumā valdīja
sirsnīga, draudzīga atmosfēra.
Mediju pulciņa reportiere Ance
Griķe.
mans mobilais – esam nešķirami!”

Zane Signe Krasauska, Arta Romane, Mediju pulciņa r epor tier es.

Dāvana skolēniem
Mūsu skolā ir tradīcija, ka decembrī mēs dodamies mācību ekskursijā,
lai apmeklētu kultūras pasākumu.
Iepriekšējos gados esam bijuši Nacionālajā teātrī, cirkā. Šogad - pabijām
Liepājā, „Lielajā dzintarā” - uz mūsdienīgu muzikālu izrādi - pasaku.
Decembra sākumā visiem 5.9.klases skolēniem tika dota iespēja
braukt uz Liepāju, šo iespēju 4. decembrī izmantoja 28 skolēni. Ceļu un
biļetes apmaksāja skola un pagasts.
Līdzi devās sk. Aija Slūtiņa un sk.
Irēna Lagūna.
Ekskursija sākās ar labiem un
draudzīgiem vārdiem. Pirmais punkts
apskatē bija Stefana Sudjēra izstāde
“Latvijas ceļojums”, tur varēja skatīt,
kā viņš ar savām acīm redz Latviju.
Pēc tam mēs devāmies uz jūru. Pie
jūras bija ļoti auksts un vējains laiks.
Taču guvām pozitīvas emocijas.
Nākamā pietura ekskursijā bija
Liepājas muzejs, kur apskatījām izstādi „Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve
un darbs”, viena grupa veidoja cimdu,
bet otra grupa zīmēja sev cimdu adīšanas skices. Apskatījām arī izstādi
par mūzikas grupu „Līvi”.
Vēlāk mēs devāmies uz koncertzāli ”Lielais dzintars”, kur notika izrāde
„Šokolādes pasaka”. Tā bija baleta un
operas izrādes apvienojums.
Diena bija izdevusies, un mēs visi
bijām apmierināti ar ekskursiju. Paldies direktorei Irēnai Lagūnai un skolotājai Aijai Slūtiņai par pacietību
mūs izvadāt pa Liepāju.
15.decembrī mazo klašu skolēni
apmeklēja baleta izrādi Jelgavas kultūras namā.
Arta Romane, mediju pulciņa
reportiere.
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SVEICAM JUBILEJĀS
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni! .
Decembrī nozīmīgas jubilejas svin
60 gadus
Aivars Gotfrīds
Danute Līgotne
70 gadus
Jānis Rieksts
82 gadus
Ilga Ludiņa
89 gadus
Dzidra Kārkliņa

65 gadus
Marija Strode
Valda Susekle
75 gadus
Dzintra Vītola
86 gadus
Broņislava Kuģevica
91 gadu
Zenta Ķemte

LĪDZJŪTĪBA
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

ZIEMASSVĒTKU
PASĀKUMI KURSĪŠOS!
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

17.decembrī plkst. 13.00
Vara Vētras koncerts Ziemassvētkos
Koncerts visiem kursīšniekiem un turpinājumā senioru Ziemassvētku pasākums!
Ieeja brīva
Pasākums notiek Kursīšu pagasta pārvaldes un
biedrības „KABata” sadarbībā realizētā projekta
„Prieku sirdij rodi” ietvaros ar Saldus novada NVO
atbalsta fonda līdzfinansējumu!

19.decembrī plkst. 10.00

Pirmsskolas un b/d bērnu Ziemassvētku eglīte

„Ziemassvētki mežā”

Kursīšu bērnudārza zālē

21.decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku pasākums
Kursīšu pamatskolā

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Vilni Grinbergu
(10.01.1943 - 04.11.2016)
smilšu kalniņā pavadot!

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
29.12.2016. plkst.15.00
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 4.kārta
Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
Līdz 31.12.2016.

Izstāde „Rozentāls manā pagastā —
Indra Roberta un Krista Tumova”

Uzmanību!

Izmaiņas bibliotēkas darba laikā!
16.decembrī – atvērts līdz 16.00
20.-26.decembris, 31.decembrī
– SLĒGTS
(atvaļinājums un svētku dienas!
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
ticamību atbild raksta autors!

APSVEIKUMS ZIEMASSVĒTKOS!
Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.
/Armīns Ronis/

Lai Ziemassvētki balti — dabā, domās un
darbos, lai izdodas brīnumu piedzīvot, atrast
un dalīties tajā ar sev tuviem cilvēkiem ģimenē, draugu un darba kolektīvā, pagastā, novadā un Latvijā!
Lai jaunajā 2017.gadā visiem veselība, spēks
un izturība paveikt lielus un mazus darbus
savā un sabiedrības labā, lai izdošanās un
veiksme pavada ikvienu!
Kursīšu pagasta pārvalde.
Kursīšu bibliotēkainformācijas centrs.
Kultūras darba organizatore un pašdarbības kolektīvi.
Kursīšu pamatskola.

