
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Pēc brīvdienām tiekoties , priecājā-
mies par skaisto un īsti ziemīgo laiku. 
Labi atpūtušies, skolēni sparīgi ķērās 
klāt Jaunajā gadā paveicamajiem uz-
devumiem – gatavojās un piedalījās 
konkursos un olimpiādēs, kuri notika 
janvārī. 

Atzīmējot R.Paula 80 gadu jubileju, 
20.janvārī notika R.Paula dziesmu 
pēcpusdiena, kuru karaoke izpildījumā 
organizēja mūzikas skolotāja 
G.Rumba. 

21.janvāra pēcpusdienā skolēni tika 
aicināti uz Barikāžu 25 gadu atceres 
pasākumu. Laukā pie ugunskura sko-
lēni varēja klausīties un kaut nedaudz 
sajust to, kas bija jāpiedzīvo un jāpār-
dzīvo barikāžu dalībniekiem tajās die-
nās, kad visa Latvija gan domās, gan 
darbos panāca savas valsts neatkarības 
nosargāšanu. Savās atmiņās par tā lai-
ka notikumiem dalījās skolotājs 
S.Mēnesis, pagasta pārvaldes vadītājs 
V.Drukovskis un V.Upenieks. Šoreiz 
nedaudz klusāk un nopietnāk skanēja 
bērnu un pagasta kultūras dalībnieku 
izpildītās dziesmas. Pēc pasākuma vi-
sus sasildīja uz ugunskura vārītā tēja. 

29.janvārī visi 1. – 4.klašu skolēni 
piedalījās skolas latviešu valodas 
olimpiādē. Skolēni pārbaudīja savu 
varēšanu un gribēšanu paveikt  intere-
santus un āķīgus valodas uzdevumus. 
Labākie sasniegumi bija Sandrai 
Štraupai (1.klase), Samantai Štraupai 
(2.klase), Deimianam Bicānam 
(3.klase), Paulai Stepēnai (4.klase.) 

9.februārī šie skolēni piedalījās novada 
latviešu valodas olimpiādē. 

Direktores vietniece ārpusstundu 
darbā A.Rorbaha. 

 
Jau divas dienas pēc skolēnu ziemas 

brīvdienām skolas komanda divu 
9.klases skolēnu sastāvā –Emīlu Roma-
ni un Reini Madžuli kopā ar vēstures 
skolotāju devās uz Zirņu pagasta” Airī-
tēm”, kur notika starpnovadu konkurss 
par O.Kalpaku un Brīvības cīņām, kuru 
organizēja Skrundas novads. Mūsu sko-
las komanda ieguva atzinību (4.vietu). 
Bija teorētiskā daļa, kurā jāatbild uz 
sagatavotajiem jautājumiem, bet otrā –
praktiskā daļa, kurā jāstaigā pa muzeju 
un jāatrod atbildes no muzejā izstādītās 
ekspozīcijas. Savukārt 14.janvārī notika 
9.klašu starpnovadu vēstures olimpiā-
des II.kārta Saldus 1.vidusskolā. Mūsu 
skolu pārstāvēja Emīls Romanis. Va-
ram īpaši lepoties, jo Emīls ieguva 
1.vietu. Emīla attieksme un cītīgā mācī-
šanās ir šī panākuma pamatā. 

21.janvārī novada ģeogrāfijas skolo-
tājiem bija iespēja apmeklēt Zirņu pa-
matskolu, kur novada skolotājus laipni 
sagaidīja skolas direktore un ģeogrāfi-
jas skolotāja Inese Kravcova. Mums 
bija iespēja vērot divas mācību stundas 
ģeogrāfijā - viena apvienotajā klasē, 
otra 9.klasē. Darbs stundās ritēja mierī-
gi, pozitīva attieksme pret veicamo dar-
bu no bērnu puses. Bet skolotājas iegul-
dītais darbs, lai sagatavotos stundai, ļoti 
pārdomāts. 

Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja 
D.Rožkalne. 

Skolas notikumi janvārī Kultūras vēstis 
21.janvārī pie skolas 

notika 1991.gada barikā-
žu aizstāvju atceres die-
nas pasākums. Paldies 
skolotājai Andrai Ror-
bahai par uzaicinājumu 
muzikāli kuplināt šo pa-
sākumu. Paldies Viestu-
ram Upeniekam par ģi-
tārpavadījumu. 

Janvāris iesācies ar 
jaunu sparu mūsu paš-
darbības kolektīviem. 
Arī remonts jaunās zāles 
telpās ir noslēdzies, un 
kolektīvi ir atpakaļ 
“savās mājās”. Janvāra 
mēnesī “KODOLS” cītī-
gi atkārtoja izrādi 
“Raganas priede”. An-
samblis “Allegro” apņē-
mīgi gatavojas skatei, 
kas norisināsies jau mar-
tā. Arī mūsu bērnu an-
samblis “Notiņas” atsācis 
mēģinājumus un kopā ar 
ansambli un teātri uzstā-
sies Raimonda Paula po-
pulāro melodiju vakarā 
“Dzīve kā teātris. Tikai 
bez mēģinājumiem” feb-
ruāra izskaņā. 

Kultūras darba organi-
zatore Laima Tiļļa. 
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Cien. vecāki! 
Līdz 2016.gada 31.martam nokārtojiet 

savas saistības ar pagasta pārvaldi par bēr-
nu ēdināšanu skolā un bērnudārzā, pretējā 
gadījumā būsim spiesti nodot Jūsu parādus 
piedziņai kredītreformai. 

Cien. komunālo pakalpojumu saņēmēji! 
Lai taupītu papīru un laiku, lūgums iesniegt 

grāmatvedībā e-pasta adresi (kuram tāda ir), 
lai rēķinus varētu Jums nosūtīt elektroniski. 
Sūtiet e-pastus uz adresēm — vi-
ja.gotfride@saldus.lv vai in-
ta.zenina@saldus.lv.  

Grāmatvedība. 

Pārvaldes grāmatvedība informē 



Aizvadītajā mēnesī un šī mē-
neša sākumā Kursīšu pagasta spor-
tisti spēļu “DIENVIDI” ietvaros 
piedalījās piecās dažādās sacensī-
bās (par pēdējām sacensībām šaut-
riņu mešanā raksts un rezultāti nā-
kamajā numurā). 

9.janvārī Vadakstē notika volej-
bols sievietēm, kur kursīšnieces 
izcīnīja 4. vietu, pārspējot Zaņas 
pagasta meitenes (5. vieta) un Ru-
bas pagasta meitenes (6. vieta). 
Godalgotās vietas Ezerei (1.vieta), 
Nīgrandei (2.vieta), Vadakstei 
(3.vieta). Paldies meitenēm, kuras 
cīnījās (Zinaida Circene, Baiba 
Korme, Evita Madžule, Laima Tiļ-
ļa, Agnija Blinde, Zane Kra-
sauska, Ivita Krūmiņa, Marta Sik-
sna). Paldies arī meitenēm, kurām 
nācās palikt mājās, autobusa 
„ķibeļu” dēļ. Vislielākais paldies 
šoferīšiem – Artūram Ozoliņam un 
Žanim Bergmanim. 

16. janvārī Nīgrandē norisinājās 
futbols vīriešiem. Pēc spraigām 
cīņām un gūtām traumām mūsu 
sportisti ierindojās sāpīgākajā 4. 
vietā. Komandā cīnījās Kaspars 
Circenis, Mārtiņš Circenis, Kas-
pars Blinds, Toms Kormis, Mār-

tiņš Suseklis, Edgars Ga-
lans, Sandijs Bružs, Dāvis 

Kinčs, Andrejs Perehrestjuks, 
Atvars Polis, Artūrs Lukovskis, 
Vladimirs Trunčenkovs. Kop-
vērtējumā nepārspēta palika Nī-
grandes komanda (1.vieta). Ot-
rajā vietā ierindojās Zaņa, bet 
trešo vietu izcīnīja Ezeres ko-
manda. Piektā vieta – Rubas ko-
mandai,   septītā vieta Va-
dakstei. 

23. janvārī mūsu puiši atkal 
devās uz Nīgrandi, kur notika 
florbola sacensības. Septiņu pa-
gastu konkurencē Kursīšu flor-
bolisti izcīnīja 3. vietu. Koman-
dā - Kaspars Circenis, Vladimirs 
Trunčenkovs, Edgars Galans, 
Zigmunds Galans, Dāvis Kinčs, 
Jānis Circenis, Andrejs Pe-
rehrestjuks, Sandijs Bružs, Il-
mārs Krūmiņš, Reinis Madžulis, 
Viktors Smelters, Andrejs Ūzul-
nieks. 7. vieta – Vadakstei, 6. 
vieta – Rubai, 5. vieta- Zaņai, 4. 
vieta – Pampāļiem, 2. vieta – 
Nīgrandei, bet nepārspēta palika 
Ezeres komanda (1. vieta). 

6. februārī puiši devās uz Za-
ņu, kur mērojās spēkiem un iztu-
rībā svaru bumbu celšanā 
(raušanā). Svaru kategorijā līdz 

65 kg, 11 cilvēku konkurencē – 
Mārtiņš Circenis – 2. vieta, Zig-
munds Galans – 3. vieta, Rūdolfs 
Griķis – 9. vieta. Kategorijā no 65 
līdz 75 kg, 9 cilvēku konkurencē – 
Kaspars Circenis - 1. vieta, An-
drejs Perehrestjuks – 4. Vieta, 
Ģirts Griķis – 5. vieta. Svaru kate-
gorijā no 85 līdz 96 kg, 8 cilvēku 
konkurencē – Gatis Voldiņš – 6. 
vieta. Kategorijā virs 95 kg, 7 cil-
vēku konkurencē – Vladimirs 
Trunčenkovs – 4. vieta. Kopvērtē-
jumā Kursīšu pagasta svaru bum-
bas cēlāji ierindojās 2.vietā (14 
punkti) ,1.vietu izcīnīja Zaņas ko-
manda (8 punkti), 3.vieta – Ezeres 
sportistiem (18 punkti), 4.vieta 
Rubai (22 punkti), 5.vieta Nīgran-
dei (28 punkti) un 6.vieta Va-
dakstei (nebija ieradušies 5 cilvēki 
ieskaitei). 

Liels paldies visiem, visiem 
dalībniekiem, kuri piedalījās. 

Dienvidu ietvaros palikušas sa-
censības novusā vīriešiem - 20. 
februārī, novusā sievietēm – 21. 
februārī. 5. martā noslēguma pasā-
kums/balle Ezerē.  

 
Kursīšu pagasta sporta darba 

organizators Kaspars Circenis. 

Dace Meļķerte, 7. - Arnolds 
Lazda, 8. – Maiga Lazda, 9. - 
Valerija Budenoviča. Kopvērtē-
jumā pēc 5 kārtām - 1.vieta Vija 
Gotfrīde (620 p.), 2. – Aija Jē-
kabsone (602 p.), 3. - Jautrīte 
Līdaka (586 p.), 4. - Valdis Bol-
šteins (573 p.), 5. – Ina Bergma-
ne (501 p.), 6. Dace Meļķerte 
(486 p.), 7. – Arnolds Lazda 
(369 p.), 8. - Maiga Lazda (363 
p.), 9. - Valerija Budenoviča 
(361 p.), 10. - Indra Lagūna (105 
p.). 

26.janvārī uz šī gada pirmo 
Lasītāju kluba tikšanos pulcējās 
tā dalībnieki. Tikšanās tēma bija 
Raiņa darbs “Zelta zirgs” – luga 
un animācijas filma. Katram da-
lībniekam bija jāizlasa luga un 
jānoskatās animācijas filma 
“Zelta zirgs”. Literatūras skolo-
tāja Sanita Vītola stāstīja par 
kursos gūtajām atziņām, kur tika 

15.janvārī bibliotēkas vadītājs 
devās uz bērnudārzu, lai kopā ar 
bērniem darbotos pasākumā 
“Stāsti par… lāči”. Tika stāstīta 
pasāka “Lapsa un lacis”, notika 
saruna par lāčiem un kopīga rado-
šā darbošanās – stilizēta lāča gata-
vošana. 

19.janvārī bibliotēkā notika 
krustvārdu mīklu minēšanas čem-
pionāta 2.posma 5.kārta, kurā pie-
dalījās 9 interesenti. Šajā reizē 
stundas laikā bija jāatrisina 4 da-
žādas mīklas (zviedru, klasiskā, 
riņkvārdu un rozete). Visiem da-
lībniekiem grūtības sagādāja un ne 
visai labi risinājās krustvārdu mīk-
la rozete. Dalībnieki 4.kārtā ierin-
dojušies šādās vietās – 1.vieta - 
Aija Jēkabsone, 2. – Vija Gotfrīde, 
3. - Jautrīte Līdaka, 4. – Valdis 
Bolšteins, 5. – Ina Bergmane, 6. - 

salīdzināti šie darbi, apskatījām 
recenzijas un pārdomas par šiem 
darbiem un to salīdzināšanu, skatī-
jāmies atsevišķus fragmentus. Dis-
kutējām par lugu un animācijas 
filmu, dalījāmies viedokļos. 

 
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu 

bibliotēka-informācijas centrs. 

Sporta notikumi janvārī 

Bibliotēkā janvārī 
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FOTO KONKURSS 
„NOĶERTS MIRKLIS” 
Jaunieši un pieaugušie, profe-

sionāļi un amatieri aicināti pieda-
līties foto konkursā “Noķerts mir-
klis”. Konkursa mērķis ir iesaistīt 
dažāda meistarības līmeņa foto-
grāfus mākslinieciski kvalitatīvu 
un interesantu Kursīšu pagastu 
raksturojošu fotogrāfiju radīšanā 
un fotoattēlu krājumu papildinā-
šanā. Vairāk par konkursu — 
www.kursisi.lv 



pāris dziesmas pie jaunās skolas 
pamatakmeņa iesvētīšanas — bija 
jālūdz izglītības biedrības koris, 
kuram dziesmas agrāki skanēja 
daudz patīkamāki. Šī rudens pļau-
jas svētkos Kursīšu baznīcas diev-
kalpojums bija paredzēts kuplināt 
starp citu ari ar Kursīšu izglītības 
biedrības kora dziesmām — diri-
ģenta G.Grinberga vadībā, kā tas 
bija lasāms afišās, bet izpalika. 
Vienīgi dižvīrs L. ar savu morāli, 
lai Dievs pasarga to, kas citādi iz-
teiks savas domas un pārliecību, tā 
viņš, par ko vēl reiz bija jāpārlieci-
nājas 22.okt. š.g., kad kāds F. iz-
teicās, ka jaunbūvējamās skolas 
pamatakmeņa iesvētīšanas vakars 
rīkots ļoti nesaimnieciski, pie tik 
liela apmeklētāju skaita varēja dot 

Raksta sākums izdevuma 
“Kursīšnieks” 2015.g. Nr.9, Nr.10 
un 2016.g. Nr.1. 

„Zili brīnumi" ap Kursīšu 
pamatskolu. Kursīšnieku savādā 

morāle. 
Daži skolotāji atrada par labāku 

— pārcelties uz citurieni. Aizgāja 
arī iecienītais skolas pārzinis — 
daudzu biedrību celmu lauzējs A. 
Dakteris. Ievērojot sacīto, nebūs 
grūti atrast atrisinājumus tagadējā 
skolas un sabiedriskā dzīvē. Iznika 
skolas mūzikas koris, kas diezgan 
bieži uzstājās skolēnu izrīkojumu 
vakaros, neredz ari skolēnu drama-
tiskā pulciņa uzstāšanos, skolēnu 
koris laikam nevarēja nodziedāt pat 

tikai ap Ls 20.— tīru atlikumu un ka 
skolas telpās dzerts šņabis, L. gan aiz-
radījis, ka dzēruši katrs savu šņabi. bet 
norēķini rāda, ka reibinoši dzērieni 
pirkti un norēķini mesti kopā ar visu 
sarikojuma kopējo ienākumu. Daži, 
domādami atbalstīt jauno skolas būvi, 
naudu bija samaksājuši un tomēr pie 
kopēji rīkotā galda nebija ieradušies, tā 
tad varbūtējais lielākais ienākums no-
dzerts resp. atlikums varēja būt Ls 20.
— pluss nopirktais un izdzertais 
šņabis. Pats par sevi jau ir noziegums 
pret morāli (un varbūt arī likumu), sko-
las namu pataisīt par krogu. Kaut ari 
katrs pats savu šņabī dzertu, tādā gadī-
jumā varētu darīt atbildīgus tikai tās 
personas, kas paši savu šņabī ienesuši 
un dzēruši, bet šinī gadījumā, kad 
dzerts ir skolas pamatakmeņa iesvētī-

Pārvaldes 2015.gada budžeta izpilde 

“Kursīšos pirms…” 
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Grāmatvedība apkopojusi Kursīšu pagasta pārvaldes  2015.gada budžeta izpildi. Tabulā redzama iestāžu 
budžeta izpilde 2015.gadā pa lielākajām izdevumu pozīcijām. Visas summas norādītas euro. Vija Gotfrīde, 
pārvaldes vecākā grāmatvede. 
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Pārvalde 45371 12016   29247 3721 206 3664   7329 101554 

Uguns-
dzēsība 

2382 529   1308 1155         5374 

Trans-
ports 

(skolas 
autobuss) 

5976 1252 40 4985 4922         17175 

Komunā-
lā saim-
niecība 

23580 6134   77300 13209     11237   131460 

Teritori-
jas apkop-
šana, kapi 

4399 1428   2705 4331         12863 

Sports 1744 537     995         3276 

Bibliotēka 9247 2182 71 4098 1529 1048 
4436 

t.sk.grām 
3098 

    22611 

Kultūra 6822 1751 17 2315 7084   1141     19130 

Skola 168816 41603 862 31151 23612 331 10513     276888 

Dienas 
centrs 

      166 729   300     1195 

  268337 67432 990 153275 61287 1585 20054 11237 7329 591526 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu parei-
zību un ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Kam stipris prāts un cieta griba, 
Tas daudz pēc ceļa neprasīs; 

Caur tumšiem mežiem, bieziem mūriem 

Tas ceļu sevim izlauzīs. 

/Fr. Brīvzemnieks/ 
 

Februārī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    65 gadus      70 gadus 

    Dainis Zaķis  Ināra Zemīte 

    82 gadus      91 gadu 

    Skaidrīte Meļķerte Velta Rītiņa 

LĪDZJŪTĪBA 
Dvēseļu svece pūš 

Skaudri vēji no visām pusēm. 

Plandiens — un nodziest mūžs. 

Apkārt mūžība klusē. 

/J.Sirmbārdis/ 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

ALDI PŪCI 

(05.01.1939.-22.01.2016.), 

ILMU TURKU 

(17.04.1937.-25.01.2016.), 

VILTUTI ONU VANAGU 

(30.10.1938.-15.01.2016.) 

smilšu kalniņā pavadot! 

26. februārī  plkst. 19.00 
Jaunajā zālē  

 

Raimonda Paula melodiju 
vakars 

 

„Dzīve kā teātris. Tikai bez mē-
ģinājumiem” 

 

Ielūdz kolektīvi —”Notiņas”, „Allegro”, „Kodols” 

Pasākumi bibliotēkā! 
16.02.2016. plkst.13.00 — „Bērnu 
un jauniešu žūrijas 2015” noslēguma 
pasākums 

16.02.2016. plkst.16.00 — Krus-
tvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2.posma 6.kārta; 

23.02.2016. plkst.19.00 — Lasītāju kluba pasā-
kums — par personībām (aktieriem, mūziķiem, u.c.) 
grāmatās. 

Aicināti visi interesenti! 

No 08.02. līdz 29.02.2015. 

Kursīšu bibliotēkā  

Izstāde „Sveces un svečturi” 

Eksponāti no D.Meļķerte, I.Spēlmanes, 
T.Bērziņas un J.Līdakas. 

No 08.02. līdz 29.02.2015. 

Kursīšu bibliotēkā  

J.Rozentāla Saldus mākslinie-
ku grupas gleznu izstāde  

„M.Čaklā dzeja gleznās” 

Aicinām atsaukties bijušos un esošos 
kursīšniekus pašdarbniekus 

 

Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība 
“KABata” aicina atsaukties bijušos un esošos 
kursīšniekus, kuri šobrīd darbojas kādā amatier-
mākslas vai profesionālajā kolektīvā (dejās, teāt-
rī, folklorā, korī, ansamblī, mūzikas grupā, lietiš-
ķas mākslas pulciņā, u.tml.) Saldus novadā vai 
citur Latvijā. Aicinām uz e-pastu: biedri-
ba.kabata@inbox.lv atsūtīt šādas ziņas: 

 Vārds, uzvārds; 
 Kolektīva nosaukums, darbības veids un dar-

bības vieta (piem., vokālais ansamblis 
“Raksti”, Brocēnu novads); 

 Saistība ar Kursīšu pagastu (piem., dzīvojis 
no 1975. līdz 1985. gadam, mācījies Kursīšu 
pamatskolā, strādājis u.tml.); 

 Kontakti (adrese, e-pasts, tālrunis). 
Kursīšnieki aicināti ar šo ziņu padalīties, ja 

zināt kādu radinieku, draugu vai paziņu, kurš 
darbojas kādā kolektīvā, mudiniet atsūtīt infor-
māciju vai sūtiet viņu vietā! 

 

Mārtiņš Lagzdons, biedr ības “Kursīšu attīs-
tības biedrība “KABata” vadītājs. 

šanas vakarā šņabis, lieta ir vēl ļaunāka. Un kas mi-
nēto rīcību domā kritizēt, par to L. laiž tūlīt vaļā 
atkal savu lamu  leksikonu. Pie kam, kroni misām 
uzliek pēdējā L. izteicieni, kuri burtiski skan seko-
joši: “Likumīgi pieķerties mums neviens nevar 
(domāts laikam pagasta padomei), ar afišām mēs 
nevienu neesam uzaicinājuši, pagasta apkārtrakstā 
bija nepārprotami teikts, kas vēlas piedalīties pie 
kopīgām vakariņām skolas pamatakmeņa iesvētīša-
nas vakarā, lai pieteicas pie Ed.Lasmaņa Meranē un 
A.Saujas kundzes Audzirās. Piedalīšanās maksa Ls 
1.50 no personas. Kad viņam jautajā, kam tad par 
labu domāts vakara atlikums, vaj tad to arī varēja 
izdalīt starp Ed.Lasmani un A.SaujaS kundzi, L. 
atbildēja ar noteiktu „ja" un tā esot viņu brīva griba, 
ka atlikums nodots pagasta valdei priekš jaunas sko-
las būves., varēja darīt arī citādi. Dzirdot tādus vār-
dus no pagasta dižvīra, protams, ir jāparausta tikai 
pleci un jāsaka: “Ir gan tiem kursīšniekiem savāda 
morāle!" F.S. 

„Saldus Avīze”, 19.12.1933 (ww.periodika.lv) 
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