Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā



KURSĪŠNIEKS


Nr.6 (118)

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

BĒRNĪBAS
SVĒTKI
13. augustā tiek
plānoti
Bērnības
svētki Kursīšu pagastā
kopā
ar
„Čučumuižas” iemītniekiem! Lūdzam savus bērnus pieteikt
līdz 20. jūlijam pie
kultūras darba organizatores Ilzītes Griķes
(tālr.
nr.
28328320). Dalības
maksa vienam bērnam 15 EUR, ja divi
un vairāk bērni, tad
vienam bērnam maksa 10 EUR!
Ilzīte Griķe.

INFORMĀCIJA
Izmaiņas bibliotēkas darba laikā jūnijā
un jūlijā saistībā ar
dažādām aktivitātēm
ārpus bibliotēkas —
28., 29. jūnijā un
12., 13. jūlijā —
SLĒGTS!
No 4.07. līdz
8.07.
bibliotēka
SLĒGTA
(Atvaļinājums)

Skolas notikumi maijā
Meklējot laimītes ceriņziedos, maijā kļuvām mazliet sapņaināki. Bet, lai
sapnis kļūtu par īstenību, tomēr ar sapņošanu vien ir krietni par maz. Katru
dienu ir jāsper solis sava mērķa sasniegšanai. No septembra visi kopā
esam domājuši, plānojuši un darījuši.
Arī maijā esam paveikuši daudz interesanta gan sev, gan cilvēkiem sev apkārt.
Ar labām, gaišām domām gatavojāmies Vecāku dienas koncertam
12.maijā. Mazpulcēnu un D.Meļķertes
rūpīgi gatavotos ielūgumus saņēma
katra mūsu skolēnu ģimene. Aprīlī un
maijā skolēni gatavoja koncerta
priekšnesumus – skolotājas G.Rumbas
vadībā apguva skanīgas dziesmas,
dramatiskā pulciņa dalībnieki kopā ar
skolotāju D.Rožkalni iestudēja ludziņu
„Trīs laimīgi zaķi”, akordeona spēles
priekšnesumu gatavoja A.Geistere,
atraktīvu popielas izpildījumu veidoja
K.Briedis. Svētku pasākuma dienā vecākus skolas bibliotēkā iepriecināja
skolēnu gatavoto darbu izstāde. Vecākiem bija iespēja apskatīt dažādās tehnikās veidotus skolēnu radošos darbus.
Sarunas laikā ar skolas direktori pie
kafijas tases vecāki skolēnu darbošanos stundās un ārpusstundu pasākumos varēja vērot skolotājas S.Vītolas,
I.Bergmanes
un
bibliotekāres
S.Kilevicas sagatavotajā fotoprezentācijā.
13.maija rīts, neparastāk kā citi rīti,
sakās mūsu 9.klases skolēniem – viņus
uz Pēdējā zvana pasākumu sagaidīja
visi skolas skolēni un skolotāji. Katras
klases skolēni kopā ar audzinātāju bija
sagatavojuši kādu neparastu uzdevumu, dāvanu vai laba vēlējumu. Ar labiem ceļa vārdiem savus klasesbiedrus
pavadīja 8.klases skolēni un audzinātāja D.Rožkalne. 1.klases skolēni iezvanīja 9.klasei pēdējo zvanu mūsu

2016, Jūnijs

skolā, aicinot uz 5.klases sagatavoto ļoti
neparasto pēdējo stundu mūsu skolā. Lai
veiksme un panākumi mūsu absolventiem tālākajos dzīves ceļos!
Un, lūk – ļoti ātri pienākusi pēdējā
mācību diena. Gaiša un saulaina tā aicināja vēl padarboties sev par prieku – kopā ar Lasošo runci no Kursīšu bibliotēkas piedalīties lasīšanas zibakcijā. Katrs
skolēns un skolotājs sameklēja vismīļāko
vietiņu savas līdzpaņemtās grāmatas lasīšanai. Skolēnu un skolotāju lasīto grāmatu autori un nosaukumi, uzrakstīti uz
krāsainiem papīra zīmulīšiem, nokļuva
improvizētā koferītī. Pēc lasīšanai veltītā
brīža skolēni kļuva par mazās mākslas
radītājiem – jauktās grupās piedalījās
Mākslas plenērā. Darbojoties ar dažādām
tehnikām un materiāliem, šogad skolēni
veidoja telpiskus interjera un vides objektus, kuri pārtapa par dekoriem skolas
noformējuma veidošanai. Idejas realizēt
skolēniem
palīdzēja
skolotājas:
A.Slūtiņa,
T.Spēlmane,
M.Griblo,
D.Rožkalne, G.Rumba. Pēc mākslai veltītā laika skolēni satikās uz mācību gada
noslēguma klases pasākumu kopā ar saviem audzinātājiem.
Vēlot viens otram jautru, saulainu un
interesantu vasaru, šķīrāmies, lai ar labām domām un jaunām iecerēm satiktos
septembrī!
A.Rorbaha, dir ektor es vietniece ār pusstundu darbā.

Kursīšu pamatskolas 7.klase, skolotāja Sanita Vītola un pagasta bibliotekārs
Mārtiņš Lagzdons piedalījās nebijušā
republikas projektā - akcijā „Valodas
talka”, kuras laikā no 19.febrāra līdz
30.aprīlim talkas dalībnieki folkloristiem
palīdzēja atšifrēt senos rokrakstus, pārrakstot dažādus folkloras materiālus pasakas, teikas, ticējumus, tautasdziesmas.
Par katru pārrakstīto vienību tika krāti
punkti. Starp skolām notika sacensības.
Mūsu skolas 7.klase turējās godam un
ieguva republikā godpilno 6.vietu. Kopā
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ieguvām 695758 punktus. Esam
saņēmuši arī pateicību no organizatoriem. Čaklākās tekstu pārrakstītājas ir Arta Romane, Zane Signe Krasauska. Paldies visiem, kuri
mūs atbalstīja, uzturēja sacensību
garu!
Akciju organizēja Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO
Latvijas Nacionālo komisiju.
Sanita Vītola, latviešu valodas
un literatūras skolotāja.
27.maijā skolēni no 1.-8.klasei
sasparojās skolas pārgājienam kopā ar klašu audzinātājiem. Pārgājienu saskaņojām ar „Aizupju”
māju saimniekiem Laimoni Toni

un Dzintru Toni.
Pārgājiens sākās no uguns
drošības torņa, pie kura tika uzklausīts Laimoņa Tones stāstījums par meža ugunsgrēkiem,
uguns drošību un to ātru novēršanu utt.
Tālākais pārgājiena maršruts
bija saplānots pa meža takām,
tika iepazīts, kas ir izcirtums,
jaunaudze, pamežs un citas ar
mežkopību saistītas lietas.
Nonākot „Aizupjos”, saimnieks bija sagatavojis ugunskura
vietu, kur skolēni varēja pagatavot līdzi paņemtās skolas saimnieču sarūpētās desiņas, spēlēt
dažādas spēles ar bumbu un atvēsināties „Aizupju” mājas dīķī.
Pēc mazā atpūtas brīža bija

laiks doties atpakaļ uz skolu. Atpakaļ ceļam sporta skolotājs Mārtiņš
bija sarūpējis uzdevumu „Foto
orientēšanās”, katrai klasei tika izdalīta planšete ar foto attēliem. Skolēniem bija jāatpazīst, kuri foto attēli
ir dabā reāli sastopami, kuri ir aizgūti no interneta vides.
Paldies skolēniem un skolotājiem
par izturību. Un lielais paldies
„Aizupju” mājas saimniekiem Laimonim Tonem un Dzintrai Tonei
par veltīto laiku, interesanto stāstījumu un par izrādīto viesmīlību savā
mājas sētā – paldies no skolotāja
Mārtiņa, Kursīšu pamatskolas skolēniem un skolotājiem. Veiksmi un
enerģiju Jums turpmāk!
Mārtiņš Laubergs, spor ta skolotājs.

Maija notikumi kultūrā
3.maijā Kursīšu sieviešu vokālais ansamblis “Allegro” devās uz
Vadakstes pagastu, lai piedalītos
ansambļu sadziedāšanās pasākumā, kura tēma bija jaunas muzikālas filmas uzņemšana. Ansambļiem bija jāizpilda divas dziesmas
no sava repertuāra un viena dziesma no latviešu filmu repertuāra.
Sadziedāšanās svētkos piedalījās
ansambļi no Kursīšiem, Vadakstes, Pampāļiem, Rubas, Zaņas
un Jaunauces. Pēc nopietni nenopietnās daļas, kad ansambļi bija

nodziedājuši savas dzies- visiem, kuri piedalījās un pārstāvēja
mas, atpūta notika deju pagastu gājienā. Kursīšu pagasta
pārvalde, tāpat kā citi pagasti, Salmūzikas pavadībā.
dus 160 jubilejā bija sagatavojusi
21.maijā Kursīšu pagasta dāvanu - vides objektu. Kursīšnieki
pārvaldes, skolas darbinieki, dāvināja koka solu. Paldies par dāamatierteātra "Kodols" un sie- vanas izgatavošanu Jurim un Aldim
viešu
vokālā
ansambļa Slūtiņiem. Lai Kursīšu pagasta la"Allegro" dalībnieki, pagasta bās domas un sveicieni veiksmīgi
iedzīvotāji piedalījās Saldus nonāktu pie saņēmējiem, īpašs palsvētku gājienā. Vizuālajā nofor- dies Sanitai Vītolai, Dacei Meļķermējumā dominēja dzimšanas tei, Žanim Bergmanim, Viktoram
dienas ballītes tematika – svētku Drukovskim un Mārtiņam Lagzdocepurītes, mūzikas instrumenti, nam!
kūciņas, saulaini dzeltenie krekIlzīte Griķe.
liņi ar Kursīšu vārdu. Paldies

“Pagastu dienas 2016 — Ruba”
Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju iepazīt Saldus novada
pagastus, Kursīšu kultūras darba
organizatore Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons
sadarbībā ar Rubas bibliotēkas vadītāju Marutu Opoļsku un kultūras
darba organizatori Oksanu Ceļapīteri maijā piedāvāja kursīšniekiem
iespēju iepazīt vienu no Saldus
novada pagastiem – Rubas pagastu.
Visu maiju bibliotēkā bija apskatāma izstāde “Par Rubu un rubeniekiem” – grāmatas, prese, rokdarbi, fotogrāfijas. Izstādē varēja
iepazīt Rubas pagasta vēsturi, vietas (Reņģes pili, Rozas skolu, bibliotēku un citas vietas), cilvēkus

un to vaļaspriekus.
10.maijā kursīšnieki devās
ekskursijā uz Saldus novada Rubas pagastu, lai iepazītos ar tā
dabas un kultūrvēstures jaukumiem, cilvēkiem un iestāžu darbu. Viesojāmies kultūras namā,
bibliotēkā, bērnudārzā, skolās,
dienas centrā, pagasta pārvaldē
apskatījām telpas un iepazinām
darbu. Mūs uzņēma un par visu
pastāstīja iestāžu vadītāji un speciālisti, liels paldies par to. Interesanta un saistoša bija ekskursija pa Reņģes pili, kurā atrodas
Rubas pamatskola. No ekskursijas dalībniekiem bija dzirdamas
pozitīvas atsauksmes, jo lielākā
daļa no tiem nebija viesojušies
Rubā.

13.maijā kursīšniekiem tika piedāvāta iespēja noskatīties dokumentālo filmu “No pagātnes nākotnei –
Ruba” un iepazīt pagasta vēsturi,
uzzināt interesantus faktus. Doto
iespēju neizmantoja neviens kursīšnieks.
28.maijā notika Rubas tautas nama amatierteātra izrāde – Rita
Missūne “Šauj viņu nost”, kuras režisors bija Elmārs Kalniņš. Izrāde
bija par draugu un kaimiņu attiecībām, nesaprašanos ģimenē, pārpratumiem, tenkām nelielā ciematā. Izrādi apmeklēja neliels kursīšnieku
pulks. Paldies teātrim, kurš Kursīšos
viesojās pirmoreiz, par jauko izrādi.
Šī gada otrajā pusē plānots iepazīt
kādu citu Saldus novada pagastu,
kurš tas būs, to uzzināsiet rudenī.
Ilzīte Griķe, Mārtiņš Lagzdons.

NR. 6 (118 )

3

KURSĪŠNIEKS



Maijs bibliotēkā
17.maijā Kursīšu bibliotēkā viesojās Lutriņu pamatskolas čaklākie lasītāji kopā ar bibliotekārēm un skolotāju. Viesi iepazina bibliotēkas telpas,
darbu, klausījās stāstījumu un uzdeva
jautājumus. Bija sagatavoti vairāki
uzdevumi saistībā ar grāmatām – lasīšanas darbnīca un grāmatzīmju veidošana. Paldies ciemiņiem par izrādīto
interesi un darbošanos!
Tāpat šajā dienā ar 9. kārtu noslēdzās Krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāta 2.posms. Šajā reizē piedalījās 10 no 11 dalībniekiem un tiem
bija jāatrisina 4 dažādas mīklas - rozete un riņķvārdu mīkla, kā arī 2 klasiskās mīklas, kuras sastādīja Indra un
Juris Lagūni. Kamēr tika apkopoti
rezultāti, čempionāta dalībniekiem
bija iespēja pārbaudīt zināšanas, risinot mīklu par Kursīšu pagastu, kuru
sastādīja Indra un Juris Lagūni, paldies viņiem par mīklām. Kopvērtējumā 11.vieta ar 76 punktiem Rutai Rozentālai, 10.vieta (240 p.) – Indrai
Lagūnai, abas dalībnieces nepiedalījās visās kārtās, 9.vieta (621 p.) – Valerijai Budenovičai, 8.vieta (631 p.) –
Arnoldam Lazdam, 7.vieta (661 p.) –
Maigai Lazdai, 6.vieta (832 p.) – Dacei Meļķertei, 5.vieta (881 p.) – Inai
Bergmanei, 4.vieta (1037 p.) – Val-

dim Bolšteinam, 3.vieta (1083 p.) –
Jautrītei Līdakai, 2.vieta (1095 p.) –
Aijai Jēkabsonei, 1.vieta (1138 p.) –
Vijai Gotfrīdei.
20.maijā bibliotēkas vadītājs piedalījās Latgales reģiona publisko
bibliotēku darbinieku konferencē
“Sadarbība – ceļš uz panākumiem,
attīstību un izaugsmi”, kuras laikā
prezentēja Kursīšu bibliotēkas darbu, sadarbību un tās formas, partnerus un realizētos pasākumus, uzstājās ar priekšlasījumu “Sadarbība:
risinājumi un pieredze, bibliotēkas
pakalpojumu un aktivitāšu pilnveidei”, kā arī parādīja Kursīšu bibliotēkas darbu planšetēs “Sadarbība.
Attiecības. Kopiena”. Bibliotēkas
vadītājs noklausījās lekcijas par Latgales bibliotēku darbu un realizētajiem projektiem, sadarbības partneriem, mediju lomu bibliotēku darbā,
komandas darbu un citiem tematiem.
25.maijā Kursīšu bibliotēkā viesojās Engures un Jaunpils novadu
bibliotēku vadītājas. Viesi tika iepazīstināti ar bibliotēkas telpām. Bibliotēkas vadītājs bija sagatavojis
plašu prezentāciju par bibliotēkas
darbību, realizētajiem projektiem,
sadarbību ar iestādēm un organizācijām, iedzīvotājiem, īstenotajiem
pasākumiem. Viesiem bija iespēja
uzdot jautājumus arī pagasta pārval-

Atbalstīts viens no diviem
projektiem
Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori un skolas bibliotēku izstrādāja un VKKF
2.projektu konkursā iesniedza divus projekta pieteikumus – „Aktieru vasara” un „Portrets tuvplānā (4)”. Pēdējais no tiem guvis atbalstu 700,00 euro apmērā.
Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus-tikšanās
ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par
latviešu literatūru un literātiem, dažādot kultūrvidi un
norises pagastā. Projekta laikā no 2016.gada septembra
līdz 2017.gada februārim reizi mēnesī tiks organizētas
tikšanās ar latviešu literātiem Kursīšu bibliotēkā un
Kursīšu pamatskolā. Plānotas tikšanās ar rakstniekiem
Māri Bērziņu, Jāni Lejiņu, TV režisori Virdžīniju Lejiņu, dzejnieku Andri Akmentiņu, jauniešu fantāzijas
literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, bērnu literātiem Juri Zvirgzdiņu un Luīzi Pastori.
Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās trīs kārtās
kopš 2011.gada notikušas tikšanās ar 15 Latvijā zināmiem autoriem un no VKKF piesaistīts 1435.00 euro
liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu
pagasta pārvalde, bibliotēka un pamatskola.
Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

des vadītājam Viktoram Drukovskim, kultūras darba organizatorei
Ilzītei Griķei. Šajā dienā ciemiņi paviesojās arī Saldus pilsētas bibliotēkā
un Brocēnu pašvaldības bibliotēkā.
27.maijā visā Latvijā 4. reizi notika Lasīšanas dienas zibakcija. Kursīšu bibliotēkas Lasošais runcis ar grāmatu čemodānu devās uz Kursīšu
pirmsskolas grupām, lai brīvā dabā
kopā ar bērniem vienlaikus ar pārējiem Latvijā lasītu un skatītos grāmatas. Kopīgi noklausījāmies audzinātājas Vitas Ābolkalnas lasījumā grāmatu "Vistiņa iemīlējusies"!
31.maijā uz noslēguma pasākumu
pulcējās Lasītāju kluba un “Vecāku
žūrija 2015” dalībnieki. Pasākumā
viesojās pensionēta skolotāja, grāmatu un mācību līdzekļu autore, Kuldīgas galvenās bibliotēkas Lasītāju
kluba vadītāja un aizrautīga personība Mārīte Milzere. Viņa runāja par
Kurzemi un literatūru – par rakstniekiem, kuri nākuši no Kurzemes un
literatūru, kurā atspoguļota Kurzeme,
par savu profesionālo darbu un Lasītāju kluba aktivitātēm Kuldīgā. Lai
gan par Kurzemi un literatūru izskanēja tikai neliela daļa un ieskices,
varēja just, ka šī tēma viešņai ir tuva
un viņa tajā ir līdz kaulam. Tikšanās
aizritēja patīkamā un nepiespiestā
gaisotnē.
Mārtiņš Lagzdons.

SVEICIENS SVĒTKOS!
Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nenes zāles Jāņa bērni.
Jāņa bērnu piekusuši,
Jāņu zāles lasīdami
Līgot tāpat kā šūpot nozīmē dzīvības spēku atjaunošanos un pastiprināšanas rituālu. Lauku mājās
Jāņa, saimnieka
un saimnieces aplīgošana nozīmē gan aizsardzību, gan kopēja
dzīves ritma iekustināšanu. Lai izdodas atjaunot un papildināt spēkus un atrast kopības sajūtu jaunu darbu veikšanai!

Priecīgus Līgo svētkus!
Kursīšu pagasta pārvalde
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LITERATŪRAS IZSTĀDES
SVEICAM JUBILEJĀS
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ!
Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Jūnijā nozīmīgas jubilejas svin
65 gadus
Jānis Griķis

75 gadus
Alfrēds Rozentāls
Jānis Turks
80 gadus
83 gadus
Elza Ilgavize
Emīlija Lazdāne
89 gadus
Velta Sovarde

LĪDZJŪTĪBA
Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Juriju Kinču
(02.04.1945 - 20.05.2016)
smilšu kalniņā pavadot!

Literatūras izstādes JŪNIJĀ
PIEAUGUŠAJIEM
 „Sieviete pie loga” (rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 85 (1931-1997))
 „Ar
interesi
par
Blaumani” (literatūrzinātniecei Līvijai Volkovai —
85 (1931))
 „Te biju es” (dzejniecei Veltai Kaltiņai —
85 (1931))
 „Bet es jums saku” (rakstniekam, dramaturgam Arturam Voitkus - 105 (1911-1991))
 „Mūsu zelts” (literatūrzinātniekam, bibliogrāfam, rakstniekam Valdemāram Ancītim 95 (1921-2006))
 „Tad piedzimst smiekli…” (dzejniecei Ingai
Gailei - 40 (1976))
 „Ceļojums uz Āfriku”
BĒRNIEM
 „6 lielas enciklopēdijas”
 „Lauku sētas iemītnieki”

Izstādes bibliotēkā JŪNIJĀ
Līdz 16.06.2016.


LĪGO SVĒTKI KURSĪŠOS

2016.gada 23.jūnijā
plkst. 18.00
Kursīšu estrādē

Līgo vakara pasākums

J.Rozentāla Saldus
mākslinieku grupas
gleznu
izstāde
„Klusā daba”

Līdz 30.06.2016.


Intas Plāces kolekcijas izstāde „Kausi lieli, kausi mazi”

„Arī tādi ir Jāņi...”
Līgo vakars pie TV ar Nadeždu un Žubi —
dziesmas, dejas, teātris, joki un Lielā Līgo loterija!
Piedalās:
Līgo loterijas biļetes cena ir 1,00
- amatierteātris „Kodols”
EUR. Biļetes var iegādāties veikalos
- vokālais ansamblis „Allegro”
I/U „Linda” un „Mazais ELVI” lai- bērnu ansamblis „Notiņas”

Lielā

plkst. 22.00 balle
kopā ar grupu
„KAS”

loterija!

ka posmā no 6. jūnija līdz 20. jūnijam.

Laimīgās lozes tiks izlozētas 23. jūnijā
plkst. 18.00 Līgo vakara pasākumā Kursīšu
pagasta estrādē. Līdzi jābūt iegādātajai loIeeja — bez maksas
terijas biļetei!
Loteriju atbalsta veikali „Linda”,
„Mazais
Elvi”, SIA „Baron Soleil”, Kursīšu
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
pagasta pārvalde.
ticamību atbild raksta autors!

