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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Sporta ziņas
12.decembrī pierobežas sporta sacensībās
“Dienvidi” Nīgrandē notika volejbola sacensības
vīriešiem. Kursīšu komanda - 6 komandu konkurencē
ierindojās
5.vietā. 1.vietā - Nīgrande, 2. - Ezere, 3. - Zaņa,
4. - Vadakste, 6. - Ruba.
Kursīšu komandā startēja
- Kaspars Circenis, Mārtiņš Circenis, Toms Kormis, Andrejs Perehrestjuks, Inguss Blinds, Rūdolfs Griķis, Ilmārs Krūmiņš.
30.decembrī Zaņā notika Vecgada turnīrs volejbolā un futbolā. Sešu
komandu
konkurencē
Kursīši volejbolā izcīnīja
5.vietu, futbolā 2.vietu.
Kopvērtējumā Kursīšu
komanda
ierindojās
4.vietā. Komandā startēja
- Kaspars Circenis, Mārtiņš Circenis, Andrejs
Perehrestjuks,
Toms
Kormis, Vladimirs Trunčenkovs, Mārtiņš Suseklis, Kaspars Pūne.
2016.gadā
turpinās
pierobežu sporta sacensības
“Dienvidi”
16.janvārī – futbols Nīgrandē, 23.janvārī- florbols Nīgrandē, 30.janvārī
- zemledus makšķerēšana
vai šautriņu mešana
Pampāļos vai Zaņā.

2016, Janvāris

Decembra notikumi kultūrā
13.decembrī ar pašmāju dziedātājiem (vokālais ansamblis “Allegro”,
bērnu ansamblis “Notiņas”, Mārtiņš
Lagzdons, Viesturs Upenieks, Laima
Tiļļa) ieskandinājām Ziemassvētkus ar
svētku koncetu un tirdziņu. Paldies
visiem tirgotājiem, pircējiem un koncerta apmeklētājiem, pasākuma dalībniekiem. Koncerta noslēgumā iededzām lampiņas pagasta eglītē.
16.decembrī
pagasta
pārvaldes 2.stāva zālē tautasdziesmas mīļotāji
pulcējās
uz
pasākumu
"Dziedināšana ar tautasdziesmu".
Katrs atnākušais varēja piemeklēt savu
tautasdziesmu katram dzīves gadījumam. Skatītājiem bija iespēja dziedāt
līdzi nedzirdētām tautasdziesmām, jo
uz projektora tika rādīti arī tautasdziesmu vārdi. Paldies tautasdziesmu
pazinējām un dziedātājām par uzstāšanos!
17.decembrī b/d “Riekstiņš” telpās
notika Ziemassvētku pasākums mazākajiem kursīšniekiem. Paldies b/d bē-

Skolas ziņas

niem un audzinātājām, auklītēm
par rūpīgi sagatavotajiem priekšnesumiem. Pēc pasākuma svinīgās daļas
pie bērniem viesojās Ziemassvētku vecītis un nepaklausīgais rūķis, kas apdāvināja bērnus ar sarūpētajām paciņām.
21.decembrī Kursīšu pagasta pārvaldes ēkas 2.stāva zālītē ar divu stundu
ilgu koncertu uzstājās tautā iemīļotais
mākslinieks Viktors Lapčenoks. Uz koncertu tika aicināti visi Kursīšu pagasta
iedzīvotāji, īpaši gaidījām Kursīšu seniorus, kuriem pēc koncerta bija paredzēta
saviesīgā daļa Ziemassvētku noskaņā.
Paldies visiem, kas atnāca.
27.decembrī Kursīšu vokālais ansamblis “Allegro” devās uz Lutriņu pansionātu “Ābeles”, lai iepriecinātu tā iemītniekus Ziemassvētku laikā. Sniedzām
koncertu divās daļās. Pirmā daļa sastāvēja no piecgades repertuāra, otrā no iemīļotām Ziemassvētku dziesmām. Paldies
pansionāta kolektīvam par uzņemšanu,
kā arī paldies dalībniecēm un vadītājai
Elvīrai Lucei.
Kultūras darba organizatore Laima
Tiļļa.
G.Rumbai par pasākuma sagatavošanu!
Paldies mazpulcēniem un D.Meļķertei
par svētku noformējuma gatavošanu!
Pēc Ziemassvētku pasākuma svētki
turpinājās katrā klasē, kur audzinātāji
kopā ar skolēniem sagaidīja vecākus un
viesus uz svētku svinēšanu .
22.decembrī skolēni devās uz Rīgas
cirku, lai vērotu aizraujošu un krāšņu
„Ziemas pasaku ”.Daudzi no bērniem
cirku apmeklēja pirmo reizi, un viņu
prieks par mūsdienīgo un dinamisko izrādi bija no sirds neviltots. Paldies skolas
direktorei I.Lagūnai par pasākuma organizēšanu!
Lai Jaunais gads katram no mums
veiksmīgs, darbīgs un aizraujošiem notikumiem bagāts!

Darbīgs un gaišām domām pilns
skolā pagājis Ziemassvētku sagaidīšanas mēnesis. Ar lielu pacietību tika
gatavotas gaisīgas sniegpārsliņas zāles
griestu rotāšanai.
Katram skolēnam tika dota iespēja
izgatavot rotājumus skolas lielajai un
skaistajai eglei. Visa mēneša garumā,
sniegu gaidot, klašu logos „uzplauka”
baltas Ziemas gleznas. Priekšnesumu
mēģinājumos laiks paskrēja nemanot,
un klāt bija visu ilgi gaidītais Ziemassvētku pasākums. Rūķu meitenes
A.Romane un Z.Krasauska skatītājus
aicināja vērot Ziemassvētku šovu, kuKaspars
Circenis, rā nominēti tika tie skolas rūķīši, kuri
sporta darba organiza- šajā mācību gadā bija darbīgāki, zināttors.
kārāki un mērķtiecīgāki. Paldies skoAndra Rorbaha, dir ektor es vietnielotājām S.Vītolai, D.Rožkalnei un ce ārpus stundu darbā.
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Bibliotēkā decembrī

notika pasākums “Laiks esi tu”,
kurā Kursīšu, Ezeres un Nīgrandes pagasta iedzīvotājiem un
skolu skolēniem bija iespēja tikties ar mākslas zinātnieci un
rakstnieci Gundegu Repši. Sarunas laikā, kuru vadīja bibliotēkas
vadītājs Mārtiņš Lagzdons, varēja uzzināt par G.Repšes darbiem
un iniciētajiem literatūras projektiem “Rakstnieku pavārgrāmata” un vēsturisko romānu sēriju “Mēs. Latvija.XX gadsimts”, par lasīšanu un mūsdienu
latviešu literatūru, problēmām
un par to, ko ir vērts rakstīt.
Rakstniece atbildēja uz interesentu jautājumiem un runāja pār
vērtībām un to, kas viņai šodien
ir būtisks, par to, kā raksta un kā
veidojas attiecības ar uzrakstīto
grāmatu un lasītājiem. Tikšanās
bija interesanta un iedvesmojoša. Paldies sadarbības partneriem Kursīšu pamatskolā, Ezeres un Kalnu vidusskolās par
pasākuma apmeklējumu. Pasākums notika projekta “Portrets
tuvplānā (3) ievaros ar VKKF
finansiālu atbalstu.
13.decembrī bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori rīkoja Ziemassvētku tirdziņu
Kursīšos. Tirdziņa laikā bija iespēja iegādāties dažādus rokdarbus, kartiņas, grāmatas, kerami-

ku, saldumus, vīnus, medu… Darbojās pirkumu loterija, kuru izspēlēja Eglītes iedegšanas koncertā
pēc tirdziņa. Tika pirkts uz nebēdu, jo kādam vajadzēja dāvanas,
kādam veselības uzlabošanai medu un svētku galdam saldumus.
15.decembrī bibliotēkā notika
“Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta” 2.posma 4.kārta. Šajā
kārtā piedalījās 9 mīklu minētāji.
Katram dalībniekam tika izdalītas
3 dažādas mīklas (rozete, klasiskā,
riņkvārdu), un 40 minūšu laikā
katram bija jāatrisina pēc iespējas
vairāk atbilžu. Dalībnieki 4.kārtā
ierindojušies šādās vietās – 1.vieta
- Vija Gotfrīde, 2. – Aija Jēkabsone, 3. - Jautrīte Līdaka, 4. – Valdis
Bolšteins, 5. - Dace Meļķerte, 6. –
Ina Bergmane, 7. – Valerija Budenoviča, 8. - Arnolds Lazda, 9. –
Maiga Lazda. Kopvērtējumā pēc 4
kārtām - 1.vieta Vija Gotfrīde (488
p.), 2. – Aija Jēkabsone (467 p.),
3. - Jautrīte Līdaka (459 p.), 4. Valdis Bolšteins (451 p.), 5./6. –
Ina Bergmane un Dace Meļķerte,
katrai (380 p.), 7. - Valerija Budenoviča (269 p.), 8. – Arnolds Lazda (267 p.), 9. - Maiga Lazda (263
p.), 10. - Indra Lagūna (105 p.).

Noslēdzies projekts “Portrets tuvplānā (4)”

Par projekta aktivitātēm un pasākumiem varēja izlasīt afišās, interneta vietnēs – www.kursisi.lv,
www.saldus.lv,
www.biblioteka.lv,
Bibliotēkas
profilos sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com, twitter.com, publikācijas – laikrakstā
“Saldus Zeme”, informatīvajos
izdevumos “Saldus Novada vēstis”
un “Kursīšnieks”.

4.decembrī Saldus Bērnu un
jaunatnes centra zālē notika Saldus
novada kultūras darbinieku svētki
“Ceļojums”, kur pateicās tiem,
kuri ikdienā rada svētkus citiem,
kā arī pasniedza Saldus novada
domes Pateicības un Atzinības
rakstus. Tika noskaidrots arī Gada
kultūras darbinieks.
Ar Saldus novada domes Pateicības rakstiem par godprātīgu,
profesionālu un radošu darbu sveica kultūras nozares speciālistus,
kuri 2015. gadā atzīmē darba jubilejas Saldus novada kultūras iestādēs, tai skaitā Mārtiņu Lagzdonu,
Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāju, 10 gadu darba jubilejā. Par mērķtiecīgu,
nesavtīgu, iniciatīvas un radošuma
pilnu darbu Saldus novada kultūras dzīvē ar Saldus novada domes
Pateicības rakstu apbalvoja “Gada
kultūras darbinieks” nominācijas
pretendentus. Šajā gadā pretendentu vidū bija arī Kursīšu bibliotēkas
-informācijas
centra
vadītājs
M.Lagzdons. Pasākumā sumināja
arī 12 jaunos speciālistus, kas sākuši darbu kultūras nozarē Saldus
novadā. Pasākumu vadīja Rihards
Lepers, ar skaistiem priekšnesumiem uzstājās Karīna Tatarinova
un ģitārists Artūrs Kutepovs.
10.decembrī Kursīšu bibliotēkā

Noslēdzies Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra realizētais projekts “Portrets tuvplānā (3)”, kuru
finansiāli atbalstīja VKKF. Projekts tika atbalstīts ar 600.00 euro
lielu līdzfinansējumu.
Projekta laikā notikuši 5 pasākumi-literāras tikšanās ar latviešu
literātiem – Māru Cielēnu, Leldi
Stumbri, Annu Žīguri, Evu Mārtužu un Gundegu Repši. Pasākumi
Kursīšu
bibliotēkā-informācijas
centrā un pamatskolā pulcējuši
133 cilvēku lielu auditoriju- gan
pieaugušos, gan bērnus no Kursīšu, Ezeres, un Nīgrandes pagastiem.
Lai iepazītu literātu radošo dar-

Mārtiņš Lagzdons, Kur sīšu
bibliotēka-informācijas centrs.

bu un personību, tika izliktas 5
literatūras un materiālu izstādes,
kas tapušas, sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku un apkārtējām kaimiņu pagastu bibliotēkām, jo izstādēs varēja aplūkot
visus Saldus novadā pieejamos
autoru darbus, kas izraisīja patiesu interesi no lietotāju puses.
Bildes no pasākumiem pieeMārtiņš Lagzdons, pr ojekta
jamas
šeit
http://
vadītājs.
www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/
Pasākumu tapšanā nostiprinājās sadarbība starp Kursīšu bibliotēku-informācijas
centru,
Kursīšu pamatskolas bibliotēku
un kultūras darba organizatori.
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Laikrakstu un žurnālu piedāvājums bibliotēkā 2016.gadā
Bibliotēkas pasūtīti
Laikraksti - “Latvijas Avīze”,
“Saldus Zeme”
Žurnāli pieaugušajiem –
“Cosmopolitan”, “Mājas Viesis”,
“Praktiskais Latvietis”, “Sporta
Avīze”, “Zintnieks”, “Auto Bild”,
“Copes Lietas”, “Dārza Pasaule”,
“GEO”, “Ieva”, “Ilustrētā Pasaules
Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”,
“Klubs”, “Lilit”, “Mans Mazais”,
“Privātā Dzīve”, “Santa”, “Una”,
“Veselība”, “Rokdarbu Vācelīte”,
“Medības”, “Leģendas”, “Patiesā

Dzīve”, “OK!”, “Annas Psiholoģija”, „Praktiskie Rokdarbi”,
„Citādā Pasaule”, „Ko Ārsti Tev
Nestāsta”.
Jaunumi
2016.gadā
–
“Čaklās Rokas”, “ Rokdarbi”.
Žurnāli bērniem un jauniešiem – „Avene”, “Sīrups”,
„Sīrups Girl”, „Ilustrētā Zinātne
Junioriem”.
Dāvinājumi no lasītājiem “Ievas Māja”, “Ievas Dārzs”,
“Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”,
“Kas Jauns”, “Vakara Ziņas”,

“DDD”, “Māja”.
Jaunumi 2016.gadā – “ Ievas
Virtuve”.
Aicinām ikvienu, kurš personīgai lietošanai 2016.gadā pasūta
kādu šajā sarakstā neminētu laikrakstu vai žurnālu, pēc izlasīšanos
to neizmest makulatūrā vai sadedzināt, bet uzdāvināt bibliotēkai,
tādējādi dodot ieguldījumu bibliotēkas pakalpojuma attīstībā un
pilnveidē, pieejamības nodrošināšanā!
Mārtiņš Lagzdons.

Kursīšu bibliotēkā pieejama latviešu filmu kolekcija
Bibliotēka kā dāvinājumu no
Latvijas Nacionālā kino centra saņēmusi 25 DVD kolekciju, kurā
apkopotas Latvijas kinovēstures
būtiskākās parādības un spilgti
mūsdienu kinomākslas paraugi.
Kolekcijā ir animācijas, dokumentālās un spēlfilmas. Nāc, izvēlies
un skaties bibliotēkā vai mājās!
Par projektu un kolekciju
Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu īstenojis projektu "Latvijas
filmu izlase" – apjomīgu filmu
kolekciju DVD formātā (25 diski),
kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un
spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
Kolekcijas satura veidošanas
darba grupas diskusiju rezultātā
izlasē iekļautas 70 Latvijas filmas
(10 spēlfilmas, 16 dokumentālās
filmas un 44 animācijas filmas),
grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Spēlfilmu sarakstā vecākā ir
režisora Leonīda Leimaņa filma
"Purva bridējs" (1966), jaunākā –
Jāņa Norda "Mammu, es tevi mīlu" (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša
"Baltajiem zvaniem" (1961) un
beidzas
ar
Dāvja
Sīmaņa
"Escaping Riga" (2014), savukārt
animācijas spektru iesāk Arnolda
Burova pirmā filma "Ki-ke-rigū!" (1966) un Rozes Stiebras
"Zelta sietiņš" (1975), bet noslēdz

Signes Baumanes "Akmeņi manās kabatās" (2014) un Reiņa
Kalnaeļļa "Zelta zirgs" (2014).
Izlases 25 DVD diskiem pievienots izsmeļošs informatīvi
izglītojošs katalogs (latviešu un
angļu valodā) par visām filmām
un to autoriem – 40 režisoriem –,
ievadrakstus par katru izlases
sadaļu rakstījuši nozares profesionāļi Dita Rietuma, Inga Pērkone, Zane Balčus, Ieva Pitruka un
Ieva Viese.
Filmu kolekcijā ietilpst:
1. Aiz deviņi ezeriņi
2. Akmeņi manās kabatās
3. Aptumsums
4. Baltie zvani
5. Bezmiegs
6. Brīnumputns
7. Bums un Piramidons
8. Burvīga diena
9. Cilvēki tur
10. Clara un Rubinšteins
11. Četri balti krekli
12. Desas piedzīvojumi
13. Dokumentālists
14. Dullais Dauka
15. Dzīvais ūdens
16. Escaping Riga
17. Ezera sonāte
18. Eži un lielpilsēta
19. Jaunā suga
20. Jāņtārpiņš
21. Kabata
22. Kad āboli ripo
23. Kalado
24. Kā brālītis Trusītis uzvarēja
Lauvu
25. Kā lupatiņi mazgājās
26. Ki-ke-ri-gū!
27. Kiosks

28. Klucānija
29. Klucis-nepareizais latvietis
30. Kora turneja
31. Korrida
32. Krasts
33. Krustceļš
34. Kurpe
35. Latvietis
36. Latvietis pūš pīlītes
37. Leiputrija
38. Lidojam?!
39. Limuzīns Jāņu nakts krāsā
40. Mammu, es tevi mīlu
41. Man vienai māsiņai
42. Neparastie rīdzinieki
43. Norīt krupi
44. Olu kundze
45. Pasts
46. Pie bagātās kundzes
47. Piejūra
48. Pirms aizmieg ūdeņi visi
49. Prāmis
50. Puķu Ansis
51. Purva bridējs
52. Redzi, Trusi?...Tētis brauc uz
Londonu
53. Sapņu komanda 1935
54. Skudriņa Tipa
55. Spārni un airi
56. Spēlēju, dancoju
57. Stacijas
58. Šķērsiela
59. Tīģeris Ņau-Ņau
60. Tramvajs, vārdā Kalpotājs
61. Ursus
62. Ūdensbumba resnajam runcim
63. Vai Rīga jau gatava
64. Vanadziņš
65. Vecāks par desmit minūtēm
66. Veļa
67. Visi kakti norasoja
68. Zaķīšu pirtiņa
69. Zelta sietiņš
70. Zelta zirgs
Mārtiņš Lagzdons.
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Bibliotēkas izdevumu TOP-10 2015.gadā
Bibliotēka apkopojusi aizvadītā
2015.gada lasītāko grāmatu, žurnālu un skatītāko DVD TOPu. Izmantojot BIS Alise uzskaiti, apkopoti rezultāti – lasītākās pieaugušo
grāmatas, lasītākās bērnu grāmatas, skatītākie DVD un lasītākie
žurnāli. Žurnālu tops veidots, žurnālu izsniegumus dalot ar katra
izdevuma skaitu 2015.gadā.
Lasītāko grāmatu TOP 10
1. Railija, Lūsinda. Meitene uz
kraujas
2. Blaua, Līga. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas
3. Reinsone, Sanita. Meža meitas
4. Avotiņa, Daina. Rūdis
5. Tesaro, Ketlīna. Flirts.
6. Larka, Sāra. Maoru zelts.
1.grāmata
7. Vaithausa, Lūsija. Ideāls vīrs
8. Zālīte, Māra. Pieci pirksti
9. Košeļeva, Sabīne. RīgaMaskava: 21.gadsimta mīlas-

3. Maša un lācis. Piezvani man,
piezvani!
4.
Rotaļlietas stāsts 3
stāsts
5.
Maša un lācis. Esiet veseli
10. Zīle, Monika. Vārdotājas
6.
Sapinušies
brīvdienas
7. Turbo
Bērnu literatūras grāmatu
8. Vāģi
TOP 10
9. Ralfs Postītājs
1. Toms un Džerijs: 10 skaņu 10. Rio 2
efekti
Žurnālu TOP 10
2. Lūgums vakarzvaigznei
1. “Privātā Dzīve”
3. Meža saimnieki
2. “ Rokdarbu Vācelīte”
4. Barbie princešu skola
3. “ Kas Jauns”
5. Vaukundze un Klaidulis
6. Kinnijs, Džefs. Grega die- 4. “Veselība”
nasgrāmata. 9.Garais ceļo- 5. “Vakara Ziņas”
6. “ Ievas Stāsti”
jums
7. Olsone, Kristīna. Stikla 7. “Patiesā Dzīve”
8. Medības
bērni
8. Gaile, Inga. Vai otrā grupa 9. Copes lietas
10. Ieva
mani dzird
9. Princešu stāsti
Ja vēl neesi kādu no TOPa grā10. Viena diena pļavā
matām vai žurnāliem lasījis, skatījies DVD, to tu vari izdarīt biblioSkatītāko DVD Top 10
tēkā arī 2016.gadā.
1. Nejaukais ES 2
Mārtiņš Lagzdons.
2. Misija “Rieksti”

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;
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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).
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 au-

torus, 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
bibliotēkā-informācijas 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;
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
vairāk kā 20 (divdesmit) fotoattēlus konkursa norises laikā.
3. Iesniedzot pieteikuma anketu
konkursam, pretendents pieņem
un piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
4. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
VI. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS
1. Rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības fotoattēliem un
digitālajiem failiem, kurus iesniedzis konkursa dalībnieks.
2. Fotogrāfs, iesniedzot darbus Rīkotājam un parakstot pieteikumu, piekrīt visiem iepriekšminētajiem punktiem foto konkursa
Nolikumā.

„Kursīšos pirms…”

les līmeni bija tik augsti pacēlis,
ka laikam ne no viena klātesošā
vakara viesa nav varējis dabūt
sērkociņus aizpīpot papirosu, lai
gan smēķētāju bija daudz un negribot bija jāpieliek tik daudz
pūļu un jāspraucas cauri šaurajām skolas telpām uz skolotajās
dzīvokli, kura bija aizgājuse pie
miera, lai varētu dabūt aizpīpot.
Skolotajā, protams kastiņu sērkociņus iedeva un piesolīja vēl otru
kastiņu, bet lai tik ātrāki ejot projām un nebūtu jāsauc apkalpo-

tājs. Pēc noslēguma, izradījās, ka
viss grandiozi rīkotais vakars devis
tīru atlikumu tikai ap Ls 20. Te nu
atkal jājautā, vaj bija vērts par Ls
20.— aptraipīt skolas sienas un
paradīt darbos savādo morāli skolēniem. Būtu ļoti nožēlojami, ja to
būtu rīkojuši ar iepriekšēju nodomu, ko pa daļai var arī ticēt, iemērojot raksturīgu gadījumu, kas notika netālā pagātnē, kad vietējā skolotāja aizgājuse uz pagasta namu
pēc pasta, kur bija sapulcējušies
vairāk ļaužu. (turp.6.lpp.)

Raksta
sākums
izdevuma
“Kursīšnieks” 2015.gada Nr.9 un
Nr.10.
„Zili brīnumi" ap Kursīšu
pamatskolu.
Kursīšnieku savādā morāle.
(Turpinājums.)
Daži pieaugušie bija tādā mērā
“apgaroti”, ka skolas telpas izradījās par šaurām, lai izietu viņām
cauri neuzduroties uz sienām. Ievērību pelna arī L., kas savu morā-

Kursīšu bibliotēka-informācijas
centrs, Mārtiņš Lagzdons.
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SVEICAM JUBILEJĀS

IESPĒJA PĀRBAUDĪT VESELĪBU!

20.janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst.17. 00
EZERĒ, Centra ielā 2A (ambulances mājas tuvumā) MOBILĀ DIAGNOSTIKA.
Mamogrāfija:
 Ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma
JANVĀRĪ nozīmīgas jubilejas svin vēstuli – BEZ MAKSAS
 Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 euro
50 gadus
60 gadus
 Bez nosūtījuma – 20,00 euro
Aivars Fridrihsons
Vera Ivaščišina
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.)
Ilgonis Vagris
Silvars Jankovskis
 Bez nosūtījuma – 1 projekcija 6,50 euro
D vitamīna noteikšana 4,50 euro
Virgīnijs Vičulis
Vairis Zariņš
65 gadus
82 gadus
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pierakMaigonis Donavs
Valerija Budenoviča
sta: tālr. 25431313
Mirdza Zīlīte
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni! .

Pasākumi bibliotēkā!
19.01.2016. plkst.16.00 — Krus-

tvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2.posma 5.kārta;
26.01.2016. plkst.19.00 — Lasītāju kluba pasākums — Rainis „Zelta zirgs”: luga un animācijas filma. Lasīsim, skatīsimies, salīdzināsim, apkoposim viedokļus!
Aicināti visi interesenti!

SKOLAS PASĀKUMU PLĀNS
JANVĀRIM

MAZUĻI un LAULĪBAS
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Sveicam vecākus ar mazo atvasīšu
piedzimšanu, lai nepietrūkst spēka, viņus audzinot!
2015.gadā Kur sīšu pagastā piedzimuši 4 bēr ni.
Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves
ceļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība!
2015.gadā laulājušies 7 pār i — 2 pāri (abi laulātie kursīšnieki), 5 pāri (viens no laulātajiem kursīšnieks).

13.janvārī — Saldus novada skolu direktoru
pieredzes apmaiņas seminārs.
20.janvārī — R.Paula dziesmu pēcpusdiena.
21.janvārī — Barikāžu atceres pasākums.
ka vecāki viņu sūtījuši pēc pasta. Skolotajā turpat
29.janvārī — Sākumskolas latviešu valodas satiek arī minētā zēna tēvu, domādama ka tēvs laikam nezina, ka viņa dēls arī tur atrodas, atgādina
olimpiāde.

Veidosim sveču dienas izstādi kopā

Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs aicina pagasta iedzīvotājus piedalīties izstādes veidošanā, uz
bibliotēku atnesot interesantas, lielas un mazas, dažādu
materiālu sveces un svečturus.
Eksponātus izstādei var nest līdz 30.janvārim .
Sveču diena tiek svinēta 2.februārī, tādēļ februāris
nereti tiek saukts par sveču mēnesi!
Mārtiņš Lagzdons.
(sāk. 5.lpp.) Citi gaidīja pastu, citi — “vairodami
valsts ienākumus”, bija patērējuši vairāk vaj mazāk
„dzidrā", šādos gadījumos neiepaliek arī neķītra izrunāšanās. Skolotāja ieraudzīdama savas klases skolēnu
starp minētiem, izteica viņam piezīmi, ka skolēnam nepieklājīgi uzstūrēties tādā sabiedrībā. Skolēns atbildēja,
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
ticamību atbild raksta autors!

sacīto zēnam, ka zēnam nav iemesla palikt, jo tēvs
mājā ejot pastu var paņemt pats, uz ko zēna tēvs
atbildēja: “Kas jums par to, ka viņš ir atnācis, lai
viņš stāv.” Jāpiezīmē, ka minētā zēna tēvs arī bija
“kunga prātā", nekad nepalaiž izdevību uztaisīt
„dūšu", dēvēdams sevi par sociāldemokrātu.
(Turpmāk beigas.)
(„Saldus Avīze” Nr.77, 12.12.1933)
„Zili brīnumi" ap Kursisu pamatskolu. Kur sīšnieku savada morāle. (Beigas).

Reiz, kad skolotāji pagasta padomē aizstāvēja savas
intereses, tas pats zēna tēvs būdams padomes priekšsēdētājs, nevarēdams citādi atspēkot un izteikt savas
domas, viņš nozākāja skolotājus, ka tie esot sliktāki par
cūkām, jo cūkas paēdina, tās guļot, bet skolotājus paēdinot viņi vēl nav mierā, pie kam skolotāji neko jaunu
nebija prasījuši. Skolotāji par tādu nozākāšanu varēja
gan ierosināt kriminālsūdzību, bet ņemot vērā viņa stāvokli un “augsto” „morāles" līmeni, skolotāji pameta ar
roku, — ko tur nu daudz no viņa var prasīt.
(turpinājums sekos) („Saldus Avīze”19.12.1933,
Nr.78)

