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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Sācies ugunsned- Kultūras un pagasta notikumi
rošais periods
Ar 2016.gada aprīli kultūras darba
Visā valsts teritorijā
ar 2016.gada 2.maiju tiek
noteikts meža ugunsnedrošais laikposms.
Līdz ar ugunsnedrošā
laikposma izsludināšanu
tiks uzsāktas dežūras
ugunsnovērošanas torņos
un meža ugunsdzēsības
stacijās visā valstī. Dežūras tiek veiktas, lai savlaicīgi konstatētu dūmus
un noteiktu iespējamā
meža ugunsgrēka vietu,
kā arī lai nodrošinātu
operatīvu ugunsdzēsības
tehnikas izbraukšanu uz
ugunsgrēka vietu.
Iedzīvotājiem jāatceras, ka ugunsnedrošajā
laika posmā bez saskaņošanas ar administratīvajā
teritorijā esošo Valsts
meža dienesta virsmežniecību aizliegts veikt
jebkādus dedzināšanas
darbus, kas radot dūmus
var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantus.
Kursīšu pagasta iedzīvotājiem par jebkādu
ugunskuru kurināšanu
(zaru, lapu u.c dedzināšana, lieli svētku ugunskuri) jāpaziņo attiecīgajām instancēm- pašvaldības
policijai,
tālr.
25479800, un mežzinim,
tālr. 28369265.
Pagasta pārvalde.

2016, Maijs

Laimai Tiļļai, Žanim Bergmanim, Dacei Meļķertei, Andrim
Meļķertam, Jānim Griķim, pārvaldes vadītājam Viktoram Drukovskim,
Mārtiņam Lagzdonam. Izstādē bija sastopami arī ar Kursīšiem saistīti uzņēmēji.
7.aprīlī Kursīšos notika traktortehnikas apskate, kuras laikā pagasta zemnieki varēja iziet traktoru obligāto tehnisko
apskati, lai būtu pārliecināti, ka tehnika
ir gatava darbam. Šī bija otrā reize šajā
gadā, kad notika šāds pasākums. Laukumā pie pagasta bija sabraukuši gan jauni,
gan seni traktori.
23.aprīlī visā Latvijā notika “Lielā
Talka”, arī Kursīšu pagastā. Šogad visi
kursīšnieki tika aicināti uz kopīgu talku
Kursīšu PII teritorijā. Tās laikā tika izravētas un sakārtotas puķudobes, zāģēti
koki ābeļdārzā un citur teritorijā, veikti
sākuma labiekārtošanas darbi jaunajā
rotaļu zonā pagasta bērniem, nojaukti
mūri, grābts un dedzināts. Pēc labi padarīta darba talcinieki mielojās ar ugunskurā ceptām desiņām. Talkā piedalījās
Kursīšu pagasta pārvaldes darbinieki, un
speciālisti, Kursīšu PII darbinieki, Kursīšu pasta nodaļas darbinieki un pagasta
iedzīvotāji, lieli un mazi kursīšnieki. Paldies par kopā būšanu, labi padarītu darbu, uz tikšanos nākamgad!
Aprīļa beigās Kursīšu amatierteātris
“Kodols” svinēja savu 17. jubileju. Paldies visiem aktieriem un režisorei Sanitai
Vītolai par darbu un interesantiem kopā
pavadītiem mirkļiem, priecējot gan pašmājās, gan viesos.

organizatores pienākumus Kursīšu pagastā sākusi pildīt Ilzīte Griķe. Paldies
Laimai Tiļļai par darbu un ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidē Kursīšu
pagastā, par organizētajiem pasākumiem, jaunajām iniciatīvām, sadarbību
ar kolektīviem.
1.aprīlī Kursīšu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis piedalījās sadziedāšanās svētkos “Aprīll, aprill!” Zaņā,
kurā piedalījās 6 ansambļi no Saldus
novada. Ansambļa meitenes izpildīja
divas dziesmas un bija sagādājušas
joku priekam. Ansambļu uzstāšanos
vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Alla
Pugačova, Džastins Bībers un Baiba
Sipeniece-Gavare. Jautrā un skanīgā
noskaņā tika pavadīta joku diena!
2.aprīlī Kursīšu pagasta pārvalde
prezentēja pagastu izstādē “Ražots
Saldū”. Interaktīvā prezentācijā stāstījām par mūsu uzņēmējiem, interesantām vietām, kultūru, sportu, bibliotēku
un to organizētiem pasākumiem un
aktivitātēm, pašdarbības kolektīviem.
Stendā rādījām pamatskolas un pagasta rokdarbu pulciņa meiteņu darinājumus, Daces Meļķertes austās grāmatzīmes, izšūtās kartītes, kokamatnieka Jura Slūtiņa darbus, Ineses Pērkones floristikas kompozīcijas, parādījām biedrības “KABata” realizētā projekta foto izstādi. Ar dziesmām izstādes kultūras programmu kuplināja
Kursīšu
vokālais
ansamblis
“Allegro” (vad. Elvīra Luce). Lai izstādē veiksmīgi prezentētu pagastu, Kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe.
liels paldies jāsaka – Aldim Slūtiņam,
konkursi, vajadzēja prast atpazīt Latvijas
Skolas ziņas
putnus un putnu balsis. Nākot uz konkursu, bērni līdzi bija paņēmuši dažādu
7.aprīlī skolas bibliotekāre Sandra
putnu veidojumus no dabas materiāliem,
aicināja sākumskolas skolēnus uz skokurus visu aprīli varēja aplūkot bibliotēlas bibliotēku ieskandināt Putnu diekas izstādē. Paldies arī vecākiem, kuri
nas. Skolēniem bija sagatavoti erudīcibija pie bērnu darbiņiem pielikuši palījas uzdevumu, mīklu, tautasdziesmu
dzīgu roku!
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No 18.04.līdz 24.04. visā Latvijā tika atzīmēta bibliotēku nedēļa,
un skolas bibliotēka šai nedēļā
skolēniem piedāvāja piedalīties
viktorīnā „Es savā bibliotēkā!”
Paldies visiem kuri piedalījās!
Sandra Kilevica, bibliotekār e.

bu vadītājiem, bibliotekāriem,
saviem skolas biedriem, visiem,
kuri aizpildīja anketas.
Lai pētnieciskais gars ir arī
nākamgad!
Sanita Vītola, dir ektor es
vietniece izglītības jomā.

saka, ka arī turpmāk viņa varētu
izvēlēties pētnieciskā darba rakstīšanu, protams, jau augstākā līmenī.
Dace Rožkalne, skolotāja.

7.aprīlī Saldus BJC notika koru
konkurss ,,Taureņu balsis 2016’’.
Kursīšu pamatskola apvienoja spēkus ar Saldus 1. vidusskolas struktūrvienību ,,Sātiņi” un izveidoja 1.
– 4. klašu apvienoto kori. Konkursā bija jāizpilda 3 dziesmas. Viena
dziesma acapella, bet pārējās divas
oriģināldziesmas ar pavadījumu.
Skatē nopelnījām trešo pakāpi.
Pirms skates sabraucām kopā, lai
sadziedātos. Tas nebija viegli!
Galvenais, ka bērnos bija smaids
un prieks par padarīto!
Gita Rumba, mūzikas skolotāja.

Izvērtējot sākumskolas skolēnu ieguldīto darbu un pētnieciskā darba atbilstību noteiktajiem
kritērijiem, uz novada pētniecisko darbu lasījumiem tika izvirzīti K.Briedis – 2.kl., E.Griķis –
3.kl., P.Stepēna – 4.kl. K.Briedis
pētīja Coca- Colu, E.Griķis –
zāļu tējas, P.Stepēna - kaķus.
19.aprīlī šie skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties sākumskolas skolēnu novada pētniecisko darbu lasījumos. Diemžēl
slimības dēļ K.Briedis pasākumā
nepiedalījās. Pasākums bija veidots tā, lai katrs skolēns iesaistītos praktiskās un izzinošās stacijās, sadarbotos un justos priecīgs. Pēc visām aktivitātēm skolēni pulcējās zālē, kur īsi tika
pastāstīts par katra skolēna pētījumu un pasniegta pateicība par
paveikto darbu. Priecīgā noskaņojumā un ar idejām jauniem
pētījumiem skolēni atgriezās
skolā.
Andra Rorbaha, dir ektor es
vietniece ārpusstundu darbā

Pēc mūsu pagasta bibliotēkasinformācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona un skolas mācību
pārzines Sanitas Vītolas ierosinājuma piedalīties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra izsludinātajā
projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, vispirms
radās jautājums - piedalīties vai
nē. Ja nolemjam piedalīties, tad
kādu tēmu izvēlēties? Tā kā mums
ar skolotāju Sanitu ļoti mīļa un
tuva ir jaunlatviešu darbība 19.gs.,
tad nolēmām - sekosim pa pēdām
jaunlatviešiem! Tapa projekts, kura rezultātā ieguvām finansējumu
400 euro apmērā. Ar skolas direktores iesaistīšanos finansējums jau
ir nodrošināts 5. – 9. klašu skolēnu
ekskursijai uz Ventspili – Dundagu – Valdemārpili. Šādos projektos var iesaistīties arī sākumskolas
klases, tādā veidā iegūstot finansējumu sev interesējošām lietām un
aktivitātēm, kas ir saistītas ar Latvijas vēsturi.
20.maijā ir plānota ekskursija,
pēc tās jāraksta atskaite ar fotogrāfijām, kā pierādījumu tam, ka
esam piešķirto finansējumu izlietojuši lietderīgi, kā arī jāraksta pateicība Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram.

Pētījuma metode mūsu
skolā

Ierastās projektu nedēļas vietā
šajā mācību gadā Kursīšu pamatskolā, sākot ar janvāri, notika pētniecisko darbu veikšanas dienas.
Pētniecisko darbu pēdējā dienā
notika pētījumu prezentācija pa
grupām.
Katrs skolēns izvēlējās sev interesējošu tēmu, veica gan teorētisko, gan praktisko pētījumu, gan
eksperimentus. Pētniecisko darbu
veikšanas laikā skolēni mācījās
izvirzīt pētījuma jautājumus, izvirzīt mērķi, meklēt informāciju, to
izvērtēt un pielietot, veicot praktiskā pētījuma rezultātu analīzi,
mācījās noformēt pētniecisko darbu pēc novadā izvirzītiem pētniecisko darbu veikšanas kritērijiem.
Pētnieciskie darbi tika veikti dažādās jomās - dabas zinībās, valodās,
sociālajās zinībās, bioloģijā, sportā, mūzikā, veselības mācībā, karjeras izglītībā. 4 skolēnu darbi tika
prezentēti arī novada pētniecisko
darbu konferencē.
Izvērtējot pētniecisko darbību,
skolēni atzina, ka ir bijusi vērtīga
mācīšanās, ka izvēlēsies nākamgad citu jomu un tēmu. Un lielu
paldies saka visiem, kuri palīdzēja
veikt šos darbus- pētniecisko dar-

26.aprīlī 7.klases skolniece
Zane Signe Krasauska devās uz
zinātniski pētniecisko darba aizstāvēšanu Saldus 2.vidusskolā.
Zane bija izvēlējušies ļoti aktuālu tēmu - par jaunajiem pārtikas
produktiem Eiropā 2015.gadā.
Pamatskolas grupā Zane bija
jaunākā, jo pārējie bija no
8.klases un vecāki. Viņa uzstājās
ļoti pārliecinoši, droši atbildēja
uz vērtēšanas komisijas locekļu
jautājumiem. Tā kā vietas par
šiem darbiem netika piešķirtas,
Zane ieguva nomināciju - Jauno
pārtikas
produktu
Eiropā
2015.gadā vērtētāja. Ļoti lepojos
ar Zani - viņas uzstāšanās, skaidrā runa un lietišķais apģērbs bija
paraugs pārējiem pētniecisko
darbu aizstāvētājiem. Pati Zane

Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”

Dalība olimpiādēs un konkursos

8.aprīlī divi 7.klases skolēni
pārstāvēja mūsu skolu ģeogrāfijas
olimpiādē - Arta Romane un Jānis
Upenieks. Šogad Artai bija jāpiedalās vairākās olimpiādēs, nogurums darīja savu, viņa par dažiem
punktiem atpalika no Jāņa, kurš
ieguva (4.vietu) atzinību.
Jau pēc nedēļas – 14.aprīlī 8./
9.klašu komandai bija jāpārstāv
mūsu skola konkursā „Lieliskais
piecinieks” (viņi arī bija pieci –
Aivars Pietuška, Armands Kļava,
Andris Meļķerts, Reinis Madžulis,
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Ilmārs Krūmiņš) par tēmu „Es karā aiziedams”. Gatavojāmies nopietni - komandai bija jābūt vienotā noformējumā, jāsagatavo savas
komandas
prezentācija
un ,protams, bija jābūt zināšanām
par 1. un 2. Pasaules karu. Prasmes tika pārbaudītas arī šaušanā ar
ieročiem, tā kā ar šādiem ieročiem
nebijām šāvuši, tad kopvērtējumā
atpalikām no godalgotām vietām.
Taču tagad Kara muzejā Rīgā, kur
notika konkurss, zēni orientējas
ļoti labi. Iegūtās zināšanas palīdzēs arī gatavoties vēstures eksāmenam. Un paldies visiem, kuri
saposa mūsu zēnus (jo daudziem
radās jautājums, kur mēs tādus
ilkņus esam dabūjuši), paldies,
kuri veda līdz Saldum un atpakaļ
mājās.
Dace Rožkalne, skolotāja.

Meža dienas 2016

Meža dienām Latvijā ir sena
vēsture. Katru gadu Mammadaba
sadarbībā ar a/s LVM organizē šos
pasākumus visā Latvijā. Kā skaidro LVM meža eksperts Kaspars
Riže, tad Meža dienās būtiskākais
nav paveikto darbu apjoms, bet
gan cilvēku iesaiste un interese par
mežu un tajā veicamajiem darbiem. Mežinieki cenšas uzrunāt

sabiedrību, parādīt, kā top Latvijas mežs.
Arī mūsu skolas 23 skolēniem
bija tas prieks un laime 22. aprīlī
piedalīties Meža dienu 2016 pasākumā mūsu pagastā, mežā pie
Ceplīšu ceļa. Visiem Meža dienu
dalībniekiem bija jāizpilda vairāki mājas darbi:
1. Jāizspēlē interneta spēle
„Mežotājs”.
2. Jānoskatās a/s LVM veidoto animācijas filma „Mežs cilvēkiem”.
3. Jāiepazīstas ar interaktīvo
meža apsaimniekošanas ciklu.
Spēli „Mežotājs” mūsu skolas
jaunieši spēlēja aktīvi un ar aizrautību, jo valstī mēs palikām 14
vietā un kā dāvanu saņēmām paša Cūkmena vizīti mūsu skolā.
Paldies čaklajiem spēlētājiem:
Alīnai Slūtiņai, Sabīnei Circenei,
Didzim
Griķim,
Reinim
Madžulim, Andrim Meļķertam,
Martai Romanei, Jānim Upeniekam, Aigaram Rītiņam, Maksimam Trunčenkovam, Jēkabam
Janševskim un Kārlim Janševskim!
Dabas zinību stundās kopā ar
skolotāju Toniju Spēlmani skolēni mācījās meža gudrībās, skatoties animācijas filmu „Mežs cil-

Aktivitātes un notikumi bibliotēkā aprīlī
9.aprīlī bibliotēkā notika informatīva stunda-konsultācijas iedzīvotājiem par Gada ienākumu deklarācijas aizpildi un pārmaksāto
nodokļu atgūšanu. Interesentiem
tika parādīts, kā darboties VID
EDS, kā iesniegt un aizpildīt gada
ienākumu deklarāciju. Konsultācijas sniedza un liels paldies par sadarbību kursīšniecei Ievai Circenei
un saldeniecei Initai Skarai.
Vēlāk, pēcpusdienā, bibliotēka
aicināja interesentus uz pasākumutikšanos ar rotkali, latvisko tradīciju kopēju Hariju Jaunzemi. Pasākums bija kupli apmeklēts, un tajā
interesenti varēja uzzināt par rotkaļa darbu, par senajām rotām un
to nozīmi un lietošanas tradīcijām.
Rotkalis dalījās savā pieredzē un

zināšanās par latviskām lietām,
latvju zīmēm. Bija iespēja iegādāties rotkaļa darinājumus.
16.aprīlī bibliotēkā notika tikšanās ar Saldus un Brocēnu novadu literātu biedrības “Saldus
saulesstīga” biedriem- literātēm
Sandru Medni, Laimdotu Vištarti, Intu Svažu un Andru Gaigalu.
Pasākuma laikā autoru izpildījumā skanēja dzeja par mīlestību
un tās dažādajām izpausmēm un
veidiem. Literātes pastāstīja par
savu literāro darbību, dzejas un
prozas tapšanu. Paldies tiem
pāris interesentiem, kuri atnāca,
piedalījās, un domāju, ka nebija
vīlušies.
Visu aprīli bibliotēkā apskatāma biedrības “Saldus saulesstī-

vēkam”, iepazīstoties ar meža apsaimniekošanas ciklu, tad pārrunājot
redzēto.
Ar šādu zināšanu bagāžu devāmies mežā. Tur mūs sagaidīja Zvārdes meža iecirkņa mežzinis Arnis
Eihmanis. Mežzinis interesanti stāstīja par LVM mežiem, to apsaimniekošanu, iepazīstināja ar kailcirtēm un
ekoloģiskajiem kokiem, ko mēs salīdzinājām ar daudzdzīvokļu mājām,
stāstīja par jaunaudzēm, to apsaimniekošanu. Klausīšanās mežziņa stāstos mijās ar darbu: salasīt atkritumus
meža ceļa grāvmalēs, stādīt priedītes
izcirtumā, ko skolēni darīja ar patiesu
aizrautību un prieku, mežziņa pamācīti, jaunieši jaunaudzē izlika putnu
būrīšus sīkputniem. Darbojoties un
klausoties interesantajā stāstījumā,
laiks pagāja ātri, aizmirsās, ka laiks ir
lietains un drēgns. Noslēgumā pie
ugunskura cepām desiņas, izmantojot
pašu sarūpētus iesmus, dzērām siltu
tēju, cienājāmies ar gardiem cepumiem. Paldies mežzinim Arnim Eihmanim un a/s LVM par saturīgo nodarbību mežā, par gardo cienastu un
dāvanām!
Ne velti 2016. gada Meža dienu
sauklis ir: „Aug mežs, augam arī
mēs!”
Aija Slūtiņa, Mammadaba aktivitāšu koordinatore Kursīšu pamatskolā.
ga” veidotā izstāde “Mīlestības dzejas siena”, kurā dzeju pašrocīgi rokrakstā rakstījuši gan biedrības literāti, gan Latvijā zināmi autori.
Tāpat visu aprīli bibliotēkā bija
apskatāma J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Saldus Sadraudzīgās biedrības ēkas
vēsture”, kas veltīta ēkas pastāvēšanas 120 gadu jubilejai, akcentējot trīs
nozīmīgākos posmus tā vēsturē.
1894. gada 16. janvārī Saldus Sadraudzīgās biedrības nams, būvēts
par sabiedrības ziedotiem līdzekļiem,
tika iesvētīts. Uz 125 gadiem atskatās
arī pirmā latviešu kultūras un izglītības biedrība pilsētā - Saldus Sadraudzīgā biedrība, dibināta 1888. gada 1.
novembrī. Izstāde sniedz ieskatu Saldus Sadraudzīgās biedrības vēsturē
un kultūras dzīves norisēs līdz 1940.
gadam. Pēc Otrā pasaules kara bied-

4

KURSĪŠNIEKS

NR.5 (117 )


rības telpās tika izvietots Saldus
Kultūras nams. Padomju periodā
plaši pazīstami kļuva Saldus Tautas kolektīvi, īpaši Saldus Tautas
teātris režisora Jāņa Kļavas vadībā. Jauns posms biedrības nama
dzīvē sācies ar 1963. gadu, kad te
tika pārcelts Saldus Pionieru
nams. Daudzveidība un aizrautība
raksturo Saldus Bērnu un jaunatnes centra darbinieku un audzēkņu
darbu arī šodien.
No 11.marta līdz 30.aprīlim
ciklā “Kolekciju stāsti” bija apskatāma kursīšnieces Maigas Zaķes
zaķu kolekcijas izstāde “Lieli mazi
garauši”. Kolekcijā apskatāmi
trauki, mīkstās rotaļlietas, keramikas izstrādājumi, figūriņas un citi
zaķu tematikas priekšmeti, kuri
atceļojuši no dažādām pasaules un
Latvijas vietām kā dāvanas. Bibliotēkā apskatāma daļa no vairāk
kā 150 priekšmetu lielās izstādes.
19.aprīlī Latvijas Bibliotēku
festivāla laikā notika Latvijas bibliotekāru
18.konference
“Attiecības. Sadarbība. Kopiena”,
kuras laikā vairākās lekcijā un
priekšlasījumos varēja uzzināt un
iegūt jaunas zināšanas un informāciju. Konferencē piedalījās arī Saldus novada pārstāvji - Saldus novada Rubas pagasta bibliotēkas
vadītāja Maruta Opoļska, Zirņu
pagasta bibliotēkas vadītāja Līga
Ņikitina, Kursīšu bibliotēkasinformācijas
centra
vadītājs
M.Lagzdons, Saldus pilsētas bibliotēkas speciālistes - metodiķe

Aija Pelīte un Zaiga Freiberga.
Konferences laikā notika diskusija, lekcijas un paralēlās darba
sekcijas ar priekšlasījumiem.
Vakarā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika viens no Latvijas bibliotēku festivāla pasākumiem - Bibliotēku Gada balva,
svinīgā ceremonija, kuras laikā
tika paziņoti un sveikti Latvijas
Bibliotekāru biedrības konkursa
“Gada bibliotekārs 2015″ un
LNB Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji. Ceremonijas laikā Kursīšu bibliotēkas
vadītājs tika sumināts ar LBB
balvu “Gada bibliotekārs 2015”
– izcilība bibliotēkas interešu
pārstāvniecībā. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli
bagātināja latviešu komponistu
klasikas darbi, kurus izpildīja
Ventis Zilberts (klavieres), Tatjana Ostrovska (vijole), Anete
Toča (flauta), pasākumu vadīja
Ojārs Rubenis.
Latvijas bibliotēku festivāla
otrajā dienā 20.aprīlī notika Bibliotēku izstāde – ideju tirgus, kur
bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas novadiem dalījās
pieredzē un lepojās ar saviem
projektiem, izstādēm un veiksmes stāstiem, tādējādi veicinot
zināšanu un pieredzes apmaiņu
neformālā radošā gaisotnē, gūstot iedvesmu jaunām aktivitātēm. Bibliotēku ideju tirgū Kursīšu bibliotēka trīs planšetēs pre-

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. Vei-

cināt 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:

zentēja sevi, sadarbību ar pagasta
iestādēm (skolu, bērnudārzu, dienas centru, kultūras darba organizatori), iedzīvotājiem, biedrību
“KABata”, J.Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeju, citām
bibliotēkām, stāstīja par organizētājām aktivitātēm un pasākumu
cikliem.
21.aprīlī uz pirmspēdējo kārtu
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2.posmā ieradās 11 erudīti,
kuriem 1 h un 20 min laikā bija
jāatrisina 4 mīklas (2 klasiskās,
zviedru un rozete). Vai nu pavasaris vai nogurums, bet šajā reizē
lielas grūtības visiem sagādāja lielākā daļa mīklu. Spriedze aug, jo
tuvojas noslēgums.
26.aprīlī bibliotēkā pulcējās
Lasītāju kluba dalībnieki, lai runātu par romānu un N.Ikstenas darbu
“Mātes piens”. Literatūras skolotāja S.Vītola pastāstīja par romānu
no teorētiskā aspekta, lasītāju kluba dalībnieki apsprieda un analizēja N.Ikstenas romānu “Mātes
piens”, ar kuru visi bija iepazinušies. Izvērtās interesanta diskusija,
kuras laikā tika salīdzinātas savas
atmiņas, personīgā pieredze ar romānā aprakstīto, diskutējām par
tēmas aktualitāti, problēmām, notika pretēju viedokļu sadursme.
Tikšanās bija izdevusies un interesanta, Lasītāju klubs iesaka izlasīt
šo romānu!
Mārtiņš Lagzdons, bibliotēkas vadītājs.
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:
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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;
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 autorus, 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
bibliotēkāinformācijas 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.
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs,
Mārtiņš Lagzdons.

Pakalpojumu cenrādis Kursīšu Dienas centrā
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
N.p.k.
1.
2.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Maijā stājušies spēkā jaunie maksas pakalpojumu izcenojumi Dienas centrā.

Pakalpojuma veids
Veļas mazgāšana Kursīšu pagasta administratīvajā teritorijā dzīves
vietu deklarējušām personām
Duša Kursīšu pagasta administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām
CENRĀDIS AR ATVIEGLOJUMIEM
Pakalpojuma veids
Veļas mazgāšana, uzrādot trūcīgas personas/ģimenes izziņu, vai maznodrošinātas personas izziņu
Veļas mazgāšana, uzrādot 1.grupas invaliditātes apliecību
Duša, uzrādot trūcīgas personas/ģimenes izziņu vai maznodrošinātas
personas izziņu
Duša, uzrādot 1.grupas invaliditātes apliecību
Duša Kursīšu pagasta administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām - bērniem līdz 15 gadu vecumam

Mērvienība

Cena
euro

cikls

1,00

30. min.

1,00

Atvieglojuma
apmērs %

Cena
euro

70%

0,30

50%

0,50

70%

0,30

50%

0,50

100%

-
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Pagastu dienas 2016 — Ruba
SVEICAM JUBILEJĀS
Turpinot 2015.gadā aizJa prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, sākto tradīciju bibliotēka
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, sadarbībā ar kultūras darba
Pāri kā varavīksni! organizatori rīko aktivitāšu
Maijā nozīmīgas jubilejas svin ciklu

55 gadus
60 gadus
Ligita Smeltere
Edgars Circenis
75 gadus
82 gadus
Verners Jēkabsons
Arvīds Cāzers
83 gadus
Staņislovs Montvids

„Pagastu dienas”.
Šajā reizē piedāvājam iepazīt Saldus novada Rubas pagastu!


13.05. plkst.19.00 dokumentālā filma

„Ruba — no pagātnes nākotnei” Jaunajā zālē. Ieeja—bezmaksas.
 28.05. plkst.19.00 Rubas amatierteātra izrāde R.Misūne „Šauj viņu
Dienas centra aktivinost” (režisors Elmārs Kalniņš) Jaunajā
tātes un pasākumi
zālē. Ieeja — 1,00 (pieaugušajiem), 0.50
maijā
(bērniem)
 Bērni tiek gaidīti kā
 No 02.05. līdz 31.05. Kursīšu bibliolīdz šim - pirmdienu un
tēkā izstāde „Par Rubu un rubenieceturtdienu pēcpusdiekiem” - grāmatas, prese, rokdarbi, fotonās!
grāfijas.
 24.maijā plkst. 10.00 tiek aicināti visi nūAicināti visi interesenti piedalīties aktivitātēs!
jot gribētāji uz praktisku nodarbību.
 31.maijā pārgājiens senioriem “Pretī vasaPasākumi un izstādes bibliotēkā
rai”, maršruts no Dienas centra uz Neatkarības birzi, par iziešanas laiku vēl vienosimies!
MAIJĀ
Nāciet un piedalieties!
17.05.2016.

plkst.16.00
IZMAIŅAS BIBLIOTĒKAS DARBA
 Krustvārdu
mīklu
LAIKĀ VASARAS SEZONĀ
minēšanas čempioDarba laiks vasarā
nāta 2.posma noslēno 01.06. līdz 31.08.
gums
P. 9.00 – 18.00
31.05.2016. plkst.19.00
 Lasītāju kluba sezonas un Vecāku žūrijas
O. 9.00 – 18.00
2015 noslēguma pasākums - tikšanās ar
T. metodiskā diena
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Lasītāju
C. 9.00 – 18.00
kluba vadītāju Mārīti Milzeri par tēmu
P. 9.00 – 18.00
„Kurzeme un literatūra”
(darba dienās bez pusdienas pārtraukuma) 16.05.—16.06.2016.
 J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
S. brīvs
gleznu izstāde „Klusā daba”
Sv. Brīvs
Līdz 30.06.2016.
Izmaiņas darba laikā maijā un jūnijā  Intas Plāces kolekcijas izstāde „Kausi liesaistībā ar dažādām aktivitātēm ārpus li, kausi mazi”
bibliotēkas — 20., 21., 26. maijā,
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību
9.jūnijā — SLĒGTS!
un ticamību atbild raksta autors!

