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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Kultūras pasākumi MARTĀ

22.martā plkst.
17.30

Kultūras notikumi februārī
5.februāra vakarā Kursīšu amatierteātris "KODOLS" Kursīšu Jaunajā
zālē atkārtoti rādīja savu veikumu izrādi "Raganas priede" (pēc A. Grīnieces lugas motīviem). Paldies aktieriem un režisorei Sanitai Vītolai.
26.februārī Kursīšu Jaunajā zālē
iedzīvotāji pulcējās uz Raimonda
Paula populāro melodiju vakaru.
Priekšnesumus sniedza mūsu lieliskie

Kursīšu Jaunajā zālē
Sporta ziņas
latviešu filma "Es
esmu šeit". Ieeja 2.00
Kursīšu sportisti sporta spēļu
“DIENVIDI” ietvaros piedalījās sezoeuro.

24.martā plkst.
14:00

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda
upuriem. Pie totalitārā
režīma upuru piemiņas plāksnes.

27.martā plkst.
12:00

Kursīšu Jaunajā zālē Lieldienu pasākums.

2016, Marts

nas pēdējās sacensībās, kas bija šautriņu mešana, novuss un šaušana ar
pneimatisko ieroci.
Šautriņu mešanā (6. marts) gan sievietes, gan vīrieši parādīja ļoti labus
rezultātus. Sievietēm kopvērtējumā 1.
vieta, vīriešiem – 3. vieta. Individuāli
sievietēm (no 55 dalībniecēm) – Evita
Madžule – 10.vieta, Kitija Griķe –
25.vieta, Ginta Susekle 30.vieta,
Laima Tiļļa – 29.vieta, Ivita Krūmiņa
– 44.vieta, Evita Kinča – 24.vieta, Zinaida Circene – 5.vieta, Sintija Griķe
– 14.vieta, Marta Siksna – 3.vieta. Otro vietu kopvērtējumā ieguva Vadakstes sportistes, 3.vietu – Zaņas
meitenes. Ceturtā vieta – Ezerei, piektā – Rubai, sestā – Nīgrandei, septītā –
Pampāļiem, astotā – Jaunaucei. Vīriešiem individuāli (67 dalībnieki) – Artūrs Lukovskis – 19.vieta, Edgars Galans – 28.vieta, Andrejs Perehrestjuks
– 64.vieta, Kristers Krūmiņš –
25.vieta, Rūdolfs Griķis – 34.vieta,
Sergejs Trunčenkovs – 15.vieta, Jānis
Circenis – 3.vieta, Mārtiņš Circenis –
6.vieta, Kaspars Circenis – 5.vieta.
Kopvērtējumā 1.vieta – Vadakstei,
2.vieta – Zaņai, 4.vieta – Ezerei,
5.vieta – Rubai, 6.vieta – Nīgrandei,
7.vieta – Pampāļiem, 8.vieta – Jaunaucei.
20.februārī notika novusa sacensī-

pašdarbības kolektīvi - amatierteātris "KODOLS" (vad. Sanita Vītola), sieviešu vokālais ansamblis
"Allegro" (vad. Elvīra Luce), bērnu ansamblis "Notiņas" (vad. Gita Rumba).
Paldies arī Martai Siksnai par klavierspēli. Paldies visiem, kas atnāca baudīt
dziesmoto atmosfēru un cildināt mūsu
lielisko un diženo komponistu Raimondu
Paulu.
Kultūras darba organizatore Laima
Tiļļa.
bas vīriešiem. Kursīšu vīrieši kopvērtējumā ieguva 5.vietu, atstājot aiz sevis Rubas sportistus (6.vieta) un Jaunauces vīriešus (7.vieta). 1.vietu izcīnīja Vadakste, 2.vieta – Zaņai, 3.vieta – Ezerei
un 4.vieta Nīgrandei. Individuāli ( 85
dalībnieki) – Vladimirs Trunčenkovs –
5.vieta, Toms Kormis – 15.vieta, Mārtiņš
Circenis – 19.vieta, Artūrs Ozoliņš –
43.vieta, Kaspars Circenis – 46.vieta,
Andrejs Perehrestjuks – 61.vieta, Zigmunds Galans – 61.vieta.
21.februārī notika novusa sacensības
sievietēm. Kopvērtējumā mūsu pagasta
meitenes izcīnīja 3.vietu. 1.vieta – Vadakstei, 2.vieta – Nīgrandei, 4.vieta –
Zaņai, 5.vieta – Jaunaucei, 6.vieta – Ezerei, 7.vieta – Rubai. Individuāli (no 63
dalībniecēm) – Marta Siksna – 1.vieta,
Zinaida Circene – 10.vieta, Ivita Krūmiņa – 12.vieta, Agnija Blinde – 16.vieta,
Kitija Griķe – 26.vieta, Daiga Buka –
40.vieta, Laima Tiļļa - 45.vieta.
Un pēdējās sacensības norisinājās
27.februārī – šaušana ar pneimatisko ieroci, kur mūsu vīrieši kopvērtējumā ieguva 3.vietu, atstājot aiz sevis Nīgrandes
šāvējus (4.vieta), Ezeres sportistus
(5.vieta), Jaunauci (6.vieta) un Rubu
(7.vieta). 1.vietu izcīnīja Zaņa, 2.vietu –
Vadakste. No 68 dalībniekiem, mūsu
sportisti ierindojās šādās vietās: Dzintars
Buks – 8.vieta, Atvars Polis – 7.vieta,
Artūrs Lukovskis 67.vieta, Sergejs Trunčenkovs 23.vieta, Andrejs Perehrestjuks
– 62.vieta, Kaspars Circenis 9.vieta,
Mārtiņš Circenis – 20.vieta, Toms Pēr-
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kons – 38.vieta, Ainars Lapa –
28.vieta, Matīss Polis – 40.vieta.
Sievietes ierindojās 5.vietā, ļaujot
sevi pārspēt Nīgrandes sportistēm
(1.vieta), ezerniecēm (2.vieta),
vadakstniecēm (3.vieta), Zaņas
pagasta meitenēm (4.vieta), aiz
sevis atstājot Rubas pagasta sportistes (6.vieta) un Jaunauces pagasta sievietes (7.vieta). Individuāli (no 56 dalībniecēm) – Liene
Buka - 35.vieta, Zinaida Circene –
17.vieta, Daiga Buka – 53.vieta,
Sintija Griķe – 55.vieta, Maira
Griķe – 27.vieta, Evita Madžule –
29.vieta, Baiba Korme – 20.vieta,

Agnija Blinde – 40.vieta, Laima
Tiļļa – 23.vieta, Marta Siksna –
14.vieta. Paldies Ainaram Lapam par šaušanas sacensību novadīšanu!
Šī DIENVIDU sezona beidzās ar noslēguma pasākumu
Ezerē, kur tika apbalvoti medaļnieku ieguvēji.
Liels, liels paldies VISIEM
dalībniekiem, kuri nebaidījās
piedalīties pirmo reizi, kuri izjuta cīņas sparu jau pagājušo gadu
un trenējās intensīvāk šogad un
kuri piekrīt, ka tikai KOPĀ MĒS
TO VARAM VĒL LABĀK.

Bet to, ka noslēgušās DIENVIDU spēles, nemaz nenozīmē, ka
sports ziemas periodā pieliek
punktu. Šomēnes 26.03.16. vēl ir
iespēja doties uz L. Edelmaņa piemiņas kausu tenisā, Nīgrandē. Var
piedalīties gan sievietes, gan vīrieši. Pieteikties pie K.Circeņa. Savukārt 20.03.16. Nīgrandē notiks
novada čempionāts volejbolā sievietēm.
Kursīšu pagasta sporta darba
organizators Kaspars Circenis.

Skolas vēstis

K.Janševskis un L.Romane,
A.Romane
(skolotāja
I.Bergmane). Skolēna slimības
dēļ nesanāca piedalīties 8.klases
latviešu valodas olimpiādē.
Arī martā un aprīlī turpināsies olimpiādes, konkursi, turēsim īkšķus par mūsējiem! Paldies visiem par ieguldīto darbu!

dziesmām ,,Nomaksāt” un “Kīp
kalm laik Kristaps Porziņģis”.
Konkursa gaitā skatītāji piedalījās
dažādās aktivitātēs. Pasākums izskanēja ļoti sirsnīgi un mīļi.

Februāris - mācību priekšmetu olimpiāžu laiks
Mūsu skolas skolēni februārī ir
ļoti labi startējuši novada mācību
priekšmetu olimpiādēs. Piedalīšanās olimpiādē ir savu zināšanu,
prasmju, erudīcijas, talanta, koncentrēšanās spēju demonstrēšana
citu savu vienaudžu vidū. Protams,
ir jāiegulda liels darbs pirms olimpiādēm ne tikai skolēniem, bet arī
skolotājiem. Sagatavošanās ir komandas darbs. Mēs varam būt lepni, ka mūsu skolas skolēni piedalās ķīmijas olimpiādē, kurā ir maz
vai nemaz dalībnieku no lauku
skolām. Šogad ķīmijas olimpiādē
2.vietu
ieguva
E.Romanis
(skolotāja I.Lagūna). Emīls atzinību ieguva arī mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē
(skolotājs
G.G.Barons). Savukārt latviešu
valodas olimpiādē novadā 2.vietu
izcīnīja
2.klases
skolniece
S.Štraupa (skolotāja T.Spēlmane),
tikai viens punkts pietrūka līdz
pirmai vietai. Samantas darbs vizuālās mākslas olimpiādē arī novērtēts ar atzinību, tāpat atzinība
vizuālajā mākslā ir 8.klases skolniecei
A.Circenei
(skolotāja
A.Rorbaha). Vēl vizuālās mākslas
olimpiāde piedalījās A.Romane.
Novada latviešu valodas olimpiādē
piedalījās
S.Štraupa
(skolotāja M.Griblo), D.Bicāns
(skolotāja A.Rorbaha), P.Stepēna
(skolotāja A.Slūtiņa). Matemātikas
olimpiādē
labi
startēja

S.Vītola, dir ektor es vietniece izglītības jomā.

Popiela skolā
Mūziku rada tauta, mēs,
mākslinieki, to tikai apdarinām.
Mūzika nespēj domāt, taču tā
spēj iemiesot domu.
Ar šiem vārdiem 18.februārī
Kursīšu pamatskolā notika
“Popiela” Valentīna dienas ieskaņās. Skolas skolēni centās
iejusties citu mākslinieku ādā.
Mūs visus skatītājus un konkursa dalībniekus iepriecināja Toma un Kristjana mammas: Inese
Birzniece un Elita Briede. Viņas
parādīja spilgtus priekšnesumus
un noslēgumā iekustināja skatītājus ar noslēguma dziesmu. Tas
bija ļoti jauki!
Konkursa gaitā dalībnieki
parādīja
5
priekšnesumus:
Kristjans Briedis ar dziesmu ,,Gačo pa fikso”. Skolas žūrija novērtēja ar 1. vietu. 7. un
8. klases meitenes ar Žannas
Friski dziesmu ieguva 2. vietu.
2.klase ar dziesmu ,,Kreizī santa
dance” ieguva 3.vietu. Pateicības par piedalīšanos saņēma: 6.
klases zēni Krists un Didzis ar

Mūzikas skolotāja Gita Rumba.
Meža olimpiādes 2. kārta - spēle
„Mežotājs”
Ar katru gadu aizvien vairāk
stundu dabā! Tā varam ar prieku
teikt un paziņot, ka šajā gadā mācību stundas par mežu ārpus klašu
telpām vadījuši vairāk nekā 400
pedagogi 140 mācību iestādēs visā
Latvijā. Visi iesūtīto stundu aprakstu skolotāji saņem ieskaiti Mammadaba meistarklasē un pavasarī
kopā ar diplomiem saņems pateicības rakstu.
Mūsu skolā Meža olimpiādē
piedalījās visu klašu audzinātāji.
Veiksmīgākā no visiem šogad ir
Andra Rorbaha un viņas audzināmās klases - 3.un 4. klase. Pateicoties viņiem, mūsu skolas skolēniem
un skolotājiem ir dots gods piedalīties Meža olimpiādes 2. kārtā spēlēt interneta spēli „Mežotājs”.
Šo spēli var spēlēt vēl līdz 15. martam. Pagaidām mēs esam 10. vietā.
Pusfināla vērtējumā tiek ņemti
10 labākie rezultāti no katras skolas. Labākās 10 skolas ar skolotāju
un 10 bērniem iekļūst Meža olimpiādes finālā. Vēl 10 skolas saņem
atzinību - atraktīvā Cūkmena vizīti
savā skolā.
Skolēni un vecāki! Atbalstiet un
spēlējiet!
Skolotāja Aija Slūtiņa.
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Bibliotēkas notikumi februārī Kursīšu bibliotēka sa- bajos piemēros. Iepazinās ar LatvieNo 8.februārā līdz 29.februārim
Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma
izstāde "Sveces un svečturi", izstādes veidošanā piedalījās kursīšnieces Dace Meļķerte, Teiksma Bērziņa, Iveta Spēlmane, Jautrīte Līdaka un uz izstādes laiku aizdeva
savas sveces un svečturus. Izstādē
bija apskatāmas dažāda veida sveces, gan pēc formas, gan tematikas
- figūriņas, dzīvnieki, ēkas… Izstādi apskatīt ieradās arī bērnudārza bērni.
13.februārī Kursīšu bibliotēkā
notika
tematisks
pasākums
“Svečošanās”, kura laikā Ilma
Kamkovska pastāstīja par savu
aizraušanos – sveču gatavošanu,
dekorēšanu, kādus materiālus izmantot, dalījās pieredzē kā izvairīties no kļūdām. Katram bija iespēja izdekorēt savu sveci un uzzināt
par sveču krāsu nozīmi.
16.februārī Kursīšu bibliotēkā
pulcējās “Bērnu un jauniešu žūrija
2015” eksperti, lai piedalītos noslēguma pasākumā. Pirms pateicību saņemšanas dalībnieki skatījās
video un mielojās ar popkornu.
Sadaloties grupās bija jāizveido
plakāts vecākiem, kurā mudina
lasīt un iesaistīties “Vecāku žūrijā”. Idejas tika prezentētas un iemūžinātas video, no kurām taps
klips. Kā pateicību par dalību lasītveicināšanas programmā, bērni
saņēma atstarotāju, diplomu un
Kursīšu bibliotēkas pildspalvu.
Pavisam programmā iesaistījās 43
bērni un jaunieši, līdz galam izturēja un elektronisko anketu aizpildīja 40 bērni. Programmu realizēja

Aicinām atsaukties!
Aicinām atsaukties bijušos un
esošos kursīšniekus pašdarbniekus
Biedrība “Kursīšu attīstības
biedrība “KABata” aicina atsaukties bijušos un esošos kursīšniekus, kuri šobrīd darbojas kādā
amatiermākslas vai profesionālajā
kolektīvā (dejās, teātrī, folklorā,
korī, ansamblī, mūzikas grupā,
lietišķas mākslas pulciņā, u.tml.)

darbībā ar Kursīšu pamatskolas bibliotekāri Sandru
Kilevicu un literatūras skolotāju
Sanitu Vītolu.
16. februārī Kursīšu bibliotēkā
6.kārtā tikās “Krustvārdu mīklu
risināšanas čempionāta” dalībnieki. Šajā reizē 1 h 15 min laikā
bija
jāatrisina
5
mīklas
(klasiskās, rozete, riņķvārdu un
zviedru). 6.kārtā jau pastāvīgajiem dalībniekiem pievienojās
jauna dalībnieci, kura arī grib
izmēģināt spēkus un varēšanu.
Dalībnieki 6.kārtā ierindojušies
šādās vietās: 1.vieta - Vija Gotfrīde, 2. - Jautrīte Līdaka, 3. Aija Jēkabsone, 4. – Valdis Bolšteins, 5. – Ina Bergmane, 6. Dace Meļķerte, 7. - Maiga Lazda, 8./9. – Arnolds Lazda, Valerija Budenoviča, 10. – Indra Lagūna, 11. – Ruta Rozentāla. Kopvērtējumā pēc 6 kārtām - 1.vieta
Vija Gotfrīde (790 p.), 2. – Aija
Jēkabsone (762 p.), 3. - Jautrīte
Līdaka (752 p.), 4. - Valdis Bolšteins (730 p.), 5. – Ina Bergmane (647 p.), 6. Dace Meļķerte
(620 p.), 7. – Maiga Lazda (484
p.), 8. - Arnolds Lazda (483 p.),
9. - Valerija Budenoviča (475
p.), 10. - Indra Lagūna (217 p.),
11. – Ruta Rozentāla (29 p.).
23.februārī Kursīšu bibliotēkas vadītājs M.Lagzdons un Kalnu bibliotēkas darbinieces Valda
Freidenfelde un Ieva Kalvāne,
piedalījās UNESCO LNK tīkla
“Stāstu bibliotēkas” seminārā,
kurā apsprieda 2016.gada tīkla
aktivitātes, uzklausīja 2015.gada
darbības izvertējumu, dalījās la-

šu folkloras krātuves digitālo arhīvu
garamantas.lv un iespēju iesaistīties
manuskriptu atšifrēšanā. Ieguva informāciju par stāstnieku festivāliem
Latvijā un iespēju tajos piedalīties.
Noklausījās Māras Mellēnas vadīto
meistarklasi par stāstīšanas tradīciju
un stāstu aktuālās pārmantošanas
problēmām modernitātes ietvarā.
Dalība seminārā deva iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas un iemaņas darbam.
23.februārī Kursīšu bibliotēkas
lasītāju klubs svinēja savu gada jubileju, kurā atskatījās un izvērtēja
notikušo – esam lasījuši lugu lomās,
tikušies ar interesantām personībām
Anna Sipko, Liega Piešiņa dzejnieks Uldis Bērziņš, lasījuši lugu
“Zelta zirgs” un skatījušies animācijas filmu, runājuši un salīdzinājuši
to, apsprieduši bērnu literatūras tendences un stāstījuši par savām mīļākajām bērnības grāmatām, devušies
“Randiņā ar nezināmo” – trīs nezināmas grāmatas komplektā, esam
runājuši dzeju un paši veidojuši haikas. Pēdējā tikšanās reizē apspriedām personību literatūru, ko esam
lasījuši, kā vērtējam vai lasām šāda
veida darbus, risinājām uzdevumus
par literātiem, domājām katrs par
savu grāmatu vai un kāda tā būtu,
kas to rakstītu un par ko mēs rakstītu. Gads aizvadīts, turpināsim darboties tālāk, jo tā ir tikšanās ar domubiedriem, patīkama atmosfēra.
Protams jāuzlabo vairākas lietas, lai
kluba darbība būtu labāka un pilnvērtīgāka.
Mārtiņš Lagzdons.

Saldus novadā vai citur Latvijā. Aicinām uz e-pastu: biedriba.kabata@inbox.lv atsūtīt šādas
ziņas:
 Vārds, uzvārds;
 Kolektīva nosaukums, darbības veids un darbības 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).
Aaicinām ar šo ziņu padalīties, ja
zināt kādu radinieku, draugu vai
paziņu kursīšnieku (bijušo vai esošo), kurš darbojas kādā kolektīvā,
mudiniet atsūtīt informāciju vai sūtiet viņu vietā!
Mārtiņš Lagzdons, biedr ības
“Kursīšu
attīstības
biedrība
“KABata” vadītājs.
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Informācija ceļotājiem!
Ārlietu ministrija piedāvā epakalpojumu – Konsulārais reģistrs
Ārlietu ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, kuri ceļo uz ārvalstīm, izmantot ministrijas piedāvāto e-pakalpojumu un reģistrēt plānoto ceļojumu Konsulārajā reģistrā:
https://www.latvija.lv/lv/
Epakalpojumi/EP139/Apraksts
Ja plānots īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) izbraukt no Latvijas, Ārlietu ministrija aicina ikvienu ceļotāju reģistrēties Konsulārajā reģistrā, lai krīzes (dabas katastrofu,
politisko nemieru, kara darbību
utt.) gadījumā jebkurā no pasaules
valstīm varētu ar personu sazināties un nodrošināt operatīvu nepieciešamās konsulārās palīdzības
sniegšanu. Reģistrācija Konsulārajā reģistrā ir brīvprātīga un bezmaksas.
Savā profilā izveidotajam ceļojumam iespējams pievienot arī citus līdzbraucējus. Reģistrēties var
arī, atrodoties ārpus Latvijas.
Konsulārajā reģistrā iekļautās
ziņas ir konfidenciālas, pieejamas
tikai konsulārajam dienestam un
tiks izmantotas tikai krīžu gadījumos.
Kā rīkoties ārkārtas situācijā
ārvalstīs
Ārkārtas situācijā ārvalstī konsulāro palīdzību iespējams saņemt:

Aicinām iesaistīties!
Veidosim savu pagasta novadnieku sarakstu — slavas sienu un
vēsturi.
Aicināti visi kursīšnieki palīdzēt veidot novadnieku kalendāru
un sarakstu. Daloties un iesūtot
informāciju par cilvēkiem, kurus
varētu iekļaut novadnieku sarakstā
un ar kuriem mēs varētu lepoties.
Novadnieks ir cilvēks, kurš dzimis, audzis, strādājis kādu laiku
pagastā, devis ieguldījumu pagasta
attīstībā, kļuvis slavens un pazīstams novadā, Latvijā un pasaulē
vai miris un apglabāts Kursīšos.
Novadnieki var būt kultūras, zināt-

zvanot uz Ārlietu ministrijas
Konsulārā departamenta dežūrtālruni +371 26337711
(24h), +371 67016364 (darba
laikā) vai rakstot uz e-pastu:
palidziba@mfa.gov.lv,
 darba laikā sazinoties ar tuvāko Latvijas vēstniecību vai
goda
konsulātu
(http://www.mfa.gov.lv/vestni
ecibas-un-parstavniecibas),
Konsulāro palīdzību var
saņemt:
 Ja ir nozagts/pazudis personu apliecinošs dokuments/ bankas karte un/vai nauda
 Aizturēšanas gadījumā ārvalstī ir tiesības sazināties ar
savas valsts pārstāvniecību. Pārstāvniecība aizsargās aizturētās
personas tiesības un likumīgās
intereses, bet nevarēs sniegt juridisku konsultāciju vai iejaukties ārvalstu tiesībsargājošo un
citu iestāžu darbā.
Ja, atrodoties ārvalstīs kopā ar
tuviniekiem, kāds no tiem cieš
negadījumā vai iet bojā, par notikušo nekavējoties jāpaziņo
vietējai policijai un Latvijas pārstāvniecībai. Pārstāvniecība informēs par formalitātēm, kas
kārtojamas cietušā vai mirušā
tuvinieka pārvešanai uz Latviju.
Latvijas pārstāvniecība nevar
apmaksāt ceļotāju rēķinus, pasūtīt biļetes un rezervēt viesnīcu,


nes, sporta, sabiedriski darbinieki un citi pārstāvji. Informācija,
kas būtu nepieciešama, lai aprakstītu personu novadnieku
sarakstā — dzimšanas un miršanas dati, sasniegumi, biogrāfiskas ziņas, izglītība, informācija
par ģimeni, cita nozīmīga informācija, ļoti vēlama fotogrāfija.
Bet var nosaukt arī tikai vārdu
un uzvārdu, kā arī sasniegumu,
jo tālāko informāciju meklēsim
bibliotēkā, sadarbojoties ar citiem pētniekiem, interesentiem
un palīgiem.
Aicinu ikvienu pārskatīt savu
radu, draugu loku. Varbūt tajā

iekārtot darbā vai panākt labāku
pakalpojumu kvalitāti nekā vietējiem iedzīvotājiem.
Ceļotāju drošībai:
 Apdrošināt veselību un dzīvību, iegādājoties veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi, kas nodrošina arī pārvešanu uz Latviju
smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 Ja ceļojums plānots uz Eiropas
Savienību, Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu vai Šveici, Nacionālajā
veselības
dienestā
(www.vmnvd.gov.lv)
noformēt
bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
 Iepazīties ar izvēlētās valsts
ieceļošanas noteikumiem, likumiem un paražām. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar attiecīgās
valsts
pārstāvniecību
(http://www.mfa.gov.lv/vestniecib
as-un-parstavniecibas).
 Ārlietu ministrijas interneta
mājaslapas www.mfa.gov.lv sadaļā
„Ceļo droši” izlasīt brīdinājumus
ceļotājiem ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām,
kuras nav ieteicams apmeklēt, vai
kuras apmeklējot jāievēro īpaša
piesardzība.
 Pirms ceļojuma sazināties ar
Latvijas Infektoloģijas centru
(www.lic.gov.lv), lai precizētu, vai
pirms plānotā ceļojuma jāvakcinējas.
Ārlietu ministrijas informācija.
sastopama persona, kura būtu iekļaujama novadnieku sarakstā. Negaidīsim gadu desmitus, lai lepotos
un vāktu informāciju, darīsim to
tagad un visi kopā!
Aicinu ikvienu, kuram ir materiāli, fotogrāfijas vai atmiņas par
Kursīšiem, dalīties ar tām, tā kopīgi veidojot pagasta vēsturi. Materiālus ieskenēsim un nokopēsim un
oriģinālus, ja vēlēsieties, saņemsiet
atpakaļ.
Informāciju sūtīt uz e-pastu:
bibl.kursisi@saldus.lv vai nogādāt personīgi bibliotēkā.
Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
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tikai divi plāni: pirmais tāds tika bojos Kursīšu pag., bet ne tā kā autors
“Kursīšos pirms…”
izgatavots 1923. g. Tas bija grandi-

ozs plāns ar visādām ērtībām, vingrojamo zāli un citām labierīcībām,
kura realizēšana pēc architekta aprēķinā izmaksāja Ls 240000. Augšā
minētais plāns nekādā ziņā pag. sabiedrībai nebija pa spēkam izvest
dzīvē. Tad 1928. g. pag. padome
Skarā ar Jūsu laikrakstā 1933. gada nolēma likt izstrādāt jaunu skolas
5. decembra numurā iespiesto rakstu plānu, lai skolas nams iznāktu lē„Zili brīnumi ap Kursīšu 2. pamatsko- tāks, bet tāpat apmierinātu iedzīvolu”, lūdzu Jūs uz preses likuma pama- tāju prasības, atbilstot vajadzīgam
ta neliegt vietu sekojošam paskaidro- bērnu skaitam priekš pilnas 6 kl.
jumam.
pamatskolas. Šī plāna realizēšana
Esmu spiests aizradīt uz sekošiem pēc architekta aprēķina izmaksāja
sagrozītiem faktiem: Pirmkārt, pa- Ls 147434,70. Šos skaitļos kāris
gasta padome nav postījusi skolas lasītājs atradīs lielu starpību, ar kuru
dīķi, nedz ar, to likuse postīt. Bet ta pag. pašvaldībai bija jārēķinās.
ka upītei, kura tek caur minētiem dīPēdējais plāns arī dzīvē tiek realikiem 1929. g tika izdarīti tikai ie- zēts, pēc kura ari ir iemūrēts pamats
priekšējie meliorācijas darbi, lai ne- un iesvētīts pamatakmens — 1933.
appludinātu vairākas jaunsaimniecī- gada 15.oktobrī. Pie pamatakmeņa
bas. Slūžas tika nojauktas pēc kultur- iesvētīšanas nekādas traģikomēdijas
techniķa norādījuma. Dīķis nav izpos- nenotikās, kā to minējis iepriekšējā
tīts, bet tikai mazliet pazemināts tā raksta autors. Viņam gan derētu
līmenis, caur ko neviens skolēns ne- mazliet iepazīties ar pašvaldības
cieš. Otrkārt, nav taisnība, ka katrā noteiktumiem un tad nākt atklātības
padomes sēdē tiekot izgatavoti jauni priekšā, ka tāda un citāda veida rakskolas plāni, bet tikai apskatīti un pār- sti jālasa padomes vaj valdes priekšrunāti dažādi projekti un skicplāni, sēdētājam ne darbvedim. Kas attiepiesūtīti no inženieriem bez maksas. cas uz padomes locekļa Līdekās
Katram tas būtu jāņem vērā, ka tāds nenolasīšanu, jo aktā minēts bija, tā
darbs ir diezgan nopietns, pie kura ir vienkārša kļūda, par kuru minētais
jāpakavējas un lieta jāapsver vispusī- L. nemaz nebija sašutis, bet sašutis
gi, jo ar pag. sabiedrības līdzekļiem pats autors, tas saprotams no viņa
nevar svaidīties. Pavisam ir izgatavoti apraksta.
Tāpat arī tika uzaivisu biedrību
INFORMATĪVĀ NODARBĪBA LIE- cināti
un
organizāciju
LIEM UN MAZIEM
priekšstāvji no visām legālām biedrībām un organizācijām, kādas dar-

Raksti uz kuriem tapusi šī atbilde publicēti “Kursīšnieks” 2015.g.
Nr.9, Nr.10 un 2016.g. Nr.1 un
Nr.2.
„Zili brīnumi ap ziliem brīnumiem" Kursīšos

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
14.03. plkst. 11.00 — bērniem un jauniešiem
19.03. plkst. 11.00 — pieaugušajiem
- Iepazīšanās ar datubāzi www.letonika.lv;
- Praktiska darbošanās un meklēšanas iespējas datubāzē;
- Konkursa „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes” jautājumu atbilžu kopīga
meklēšana;
- Dalība konkursā.

aizrāda, ka visas neesot sazinātas.
Minētā raksta autors ir izcēlis tamlīdzīgas lietas klajā, kas gadiem rūsējušas
un sen aizmirstas. Rupji meli ir arī tie,
ka dāmu komiteja pūlējusies vairākas
dienas iepriekš, sagatavojot minēto mielastu. No mūsu puses tika gan lūgtas dažas dāmas priekš ēdienu sagatavošanas.
Var jau būt, ka dažas no tām pieder pie
dāmu komitejas. Kas attiecas uz minētā
vakara sarīkojuma atlikumu, ko F. kungs
pūlas sagremot un nekādi netiek galā ar
20
latiem,
varu
paskaidrot sekošo ka minētais vakars
nemaz nebija domāts priekš kāda atlikuma iegūšanas, bet vienīgi lai pakavētu
kādu stundu kopējas pārrunās par skolas
būvi. Tas viss tika sarīkots par pag. padomes locekļu un būvuzņēmēja Polleiša
kga personīgiem ziedojumiem. Augšminētās vakariņās panedalījās bezatlīdzības
dziedātāji, biedrību un organizāciju
priekšstāvji un dažas citas personas. Kas
attiecas uz dzidrā lietošanu, tad man liekas, ka tas nav nekāds noziegums, jo
minētais arī tika pirkts par mūsu pašu
personīgu naudu un ir atļauts lietot visā
valstī. Lai būtu izdevība augšminētās
vakariņās un pārrunās piedalīties arī neitrālām personām, kam tuvu stāv skolas
lieta, tad padome atzina par iespējamu
pēdējiem arī pret Ls 1,50 samaksu atļaut
ņemt dalību, bet nekādā ziņā tas nebija
domāts priekš kāda atlikuma gūšanas
jaunās skolas ēkas būvei, ko norada arī
attiecīga piedalīšanās maksa. Par Ls 1,50
nevar cilvēku paēdināt un piedzirdīt ar
dzidro un vēl iegūt atlikumu, kā to pats
F. kungs apstiprina, ka dzidrais ir pirkts
un dots visiem. (Turpmāk beigas).

„Saldus
Avīze”
Nr.83,
30.01.1934.—www.periodika.lv

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio digitalizēto kultūrvēsturisko video un audio ierakstu
portāls — www.diva.lv

KONSULTĀCIJAS!

Gada ienākumu deklarācijas
sastādīšana!
9.aprīlī no plkst. 10.00
Kursīšu pagasta bibliotēkā.
Vēlams pieteikties un interesējošie jautājumi
pa tel. 26567689.
Neaizmirstiet paņemt līdzi bankas kodu kartes
un pieejas datus.
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LITERATŪRAS IZSTĀDES
SVEICAM JUBILEJĀS
KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ!
Cik labi dzīvot ir un būt.

Dot citiem, caur to arī gūt. Literatūras izstādes MARTĀ
Tas nozīmē – laimīgiem kļūt, PIEAUGUŠAJIEM
Lai arī citi šo laimi jūt!  „Par maz zināmo kultūras vēsturē” (grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram
Martā nozīmīgas jubilejas svin
Zanderam — 85 (1931)
 „Mūsējais - viens no lielajiem māk50 gadus
55 gadus
slā” (gleznotājam Janim Rozentālam —
Rita Gruze
Uldis Griķis
150 (1866-1916))
70 gadus
75 gadus
 „Daudzveidīga un pārsteidzoša” (dzejniecei,
Aija Zaiļska
Voldemārs Štencelis
tulkotājai Amandai Aizpurietei — 60 (1956))
80 gadus
82 gadus
 „Kā pele pa graudam” (rakstniekam, publiAstrīda Šneidere
Rasma Circene
cistam Miervaldim Birzem - 95 (1921-2000))
86 gadus
 „Kapteinis un sliktā meitene” (peruāņu draFricis Edgars Pelīte
maturgam, politiķim Nobela prēmijas laureātam Mario Vargasam Losam - 80(1936))
 „Teātris
–
vēsture,
teorija
un
LĪDZJŪTĪBA
prakse” (27.marts – Starptautiskā teātra diena)
Kas mans ir bijis —
Paliks mans uz mūžu,  „Divas pasaules” (rakstniekam un pedagogam Eduardam Freimanim - 95 (1921-2005))
Vai saules spožumā
Vai leduspuķēs vīts. BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
(N.Dzirkale.)  „Amandas tulkojumi bērniem” (dzejniecei,
tulkotājai Amandai Aizpurietei — 60 (1956))
Skumjās esam ar piederīgajiem,
 „Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma
Suržiku Ilonu
bērniem - G”

(12.08.1939.-25.02.2016.),
Uibo Zinaidu
(24.04.1937.-18.02.2016.)

smilšu kalniņā pavadot!

Izstādes Kursīšu bibliotēkā MARTĀ!
11.03. – 30.04.2016.

Pasākumi Kursīšu bibliotēkā MARTĀ!
15.03.2016. plkst.19.00

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā
"Ceļojumu piezīmes - Itālija" kopā
ar Viesturu Upenieku

Kursīšnieces Maigas Zaķes zaķu kolekcijas
izstāde

17.03.2016. plkst.19.00

“Lieli mazi garauši”

No 01.03. līdz 31.03.2016.
J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
gleznu izstāde „M.Čaklā dzeja gleznās”

Pasākumi un aktivitātes Dienas centrā
MARTĀ!
 16. marts — Krustvārdu mīklu turnīrs senioriem
 21. marts — Atjautības uzdevumu konkurss
bērniem
 24. marts — Lieldienu sagaidīšana – pasākums bērniem
 30. marts — Lieldienu svinēšana senioriem.

ņa.

Stāstu pasākums “Kolekciju
stāsti”
Par savām kolekcijā, interesantiem eksponātiem stāstos dalīsies
Indra Lagūna, Aira Vaitkus,
Iveta Spēlmane un Sandra Vīti-

22.03.2016. plkst.16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 2.posma 7.kārta

29.03.2016. plkst.19.00

Lasītāju kluba pasākums - stāsts

Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors!

