
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Šajā saulainajā dienā sporta aktivi-
tātēs kopumā piedalījās 82 sportisti. 
Svētkus, kā ierasts, atklāja Kursīšu 
pagasta sporta darba organizators Kas-
pars Circenis un Kursīšu pagasta pār-
valdes vadītājs Viktors Drukovskis. 
Kursīšu sporta svētkos varēja piedalī-
ties gan individuālajos, gan komandu 
sporta veidos.  

Futbolā pieteicās tikai trīs koman-
das, tāpēc jau sākumā bija zināms, ka 
futbolistiem medaļas būs visiem, tikai 
jautājums bija - KĀDAS? 3.vietu ie-
guva komanda "EZERE" (Igors Petri-
ļaks, Mārtiņš Altens, Dāvis Pērkons, 
Arnis Ķēpulis, Armands Ķīvītis, Rai-
vis Šlicis, Raivis Ķēniņš), 2.vietu izcī-
nīja komanda "KOMANDA" (Inguss 
Blinds, Edgars Galans, Mārtiņš Susek-
lis, Krists Karotkijs, Viktors Smelters, 
Krists Melnbārdis, Andris Krasauskis) 
un nepārspēti palika 
"SALASĪTIE" (Kaspars Circenis, 
Sentis Siksna, Toms Kormis, Vladi-
mirs Trunčenkovs, Gatis Lihačs, Mār-
tiņš Circenis, Jānis Circenis) 
Kamēr vīrieši spēlēja futbolu, tik-
mēr sievietes spēlēja pludmales vo-
lejbolu. Pieteikušās bija 9 koman-
das, kurās dalībnieces bija no Ezeres, 
Zaņas, Nīgrandes, Kursīšiem un Sal-
dus. 3.vietu ieguva komanda 
"MĀSIŅAS" (Alīna un Karīna Roma-
ņukas no Nīgrandes), 2.vietā ierindo-
jās komanda "MĀSAS" (Laura un 
Linda Radavičas no Ezeres), bet pirmo 
vietu izcīnīja apvienotā Nīgrandes un 
Ezeres komanda 
"VIENALGA" (Beāte Berga un Arta 
Ēberliņa). Pēc futbola un sieviešu vo-
lejbola spēļu noslēguma sākās indivi-
duālie sporta veidi un volejbols vīrie-
šiem.  Vīriešu volejbolam pieteicās 11 
komandas, kuru dalībnieki bija no 
Ezeres, Kursīšiem, Liepājas un Saldus. 
3.vietu ieguva komanda "TAVA 
MAMMA" (Mairis Bušinskis un Kār-

lis Trankalis no Saldus), 2.vietā 
ierindojās komanda 
"CiKo" (Kaspars Circenis un 

Toms Kormis no Kursīšiem), bet nepār-
spēta palika komanda "GATIS POLI-
JĀ" (Dāvis Burvis un Einārs Līcis no 
Saldus). 

Šautriņu mešana notika četrās gru-
pās: bērniem līdz 7 gadiem - vienīgais 
dalībnieks, kurš godam nopelnīja 1.vietu 
bija Niks Melnbārdis. 

Bērniem līdz 14 gadiem - 3.vietu ie-
guva Ieva Lihača, 2.vietā ierindojās Janis 
Upenieks, bet godpilno 1.vietu ieguva - 
Rūdolfs Griķis. 

Sieviešu konkurencē 3.vietu ieguva 
Elga Grota, 2.vietā ierindojās Marta Sik-
sna, bet nepārspēta palika Zinaida Circe-
ne. 

Vīriešiem - 3.vieta - Kasparam Circe-
nim, 2.vietu ieguva Raivis Šlicis, bet 1. 
vietā dalībnieks no Liepājas - Sentis Sik-
sna. 

Šaušanā ar pneimatisko ieroci bija 
pat tādi dalībnieki, kuri tika apmācīti uz 
vietas, jo nekad nebija šāvuši. Sievietēm 
3.vieta - Laimai Tiļļai, 2.vietu ieguva 
Mudīte Siksna, bet visprecīzākā bija 
Marta Siksna. Vīriešu konkurencē 
3.vietu ieguva Kristers Krūmiņš, 2.vietu 
ieguva Reinis Madžulis, bet 1.vietu izcī-
nīja Jānis Siksna. 

Basketbola soda metienos bija sprai-
gas cīņas gan sievietēm, gan vīriešiem. 
Sievietēm, ar pārmešanu, bronzas meda-
ļu izcīnīja Anete Siliņa, 2. vietu ieguva 
Zinaida Circene, bet visprecīzākā bija 
Linda Saulcerīte Ļutkus. Vīriešiem tieši 
tā pat kā sievietēm, ar pārcīnīšanos par 
trešo vietu, bronzas medaļu izcīnīja 
Toms Kormis, 2.vietu ieguva Gatis Li-
hačs, bet visus 10 soda metienus sameta 
un 1. vietu ieguva Dāvis Burvis. 

Tāllēkšanā bija trīs grupas. Bērniem 
līdz 14 gadiem 3.vietu ieguva Kristers 
Krūmiņš, mazliet tālāk aizlēca un 2.vietu 
ieguva Didzis Griķis, taču nepārspēts 
palika Rūdolfs Griķis. Sievietēm 3.vietu 
ieguva Nelda Žentiņa, 2.vieta - Artai 
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INFORMĀCIJA 
 

No 5.septembra bibliotē-
ka-informācijas centrs 

strādās pēc parastā darba 
laika: 

pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās un piektdie-

nās no plkst. 9.00 līdz 
18.00 (pusdienas laiks 

no plkst. 12.30 līdz 
13.30), sestdienās no 

plkst. 10.00 līdz 14.00. 
Trešdienas metodiskā 

diena — lasītājus neap-
kalpo. 

SENLIETAS AR 

STĀSTU 

Novembrī, kad Latvi-
ja svin svētkus, Kursīšu 

bibliotēkā vēlamies iz-
veidot izstādi “Senlietas 

ar stāstu”, kurā būtu 
apskatāmi seni priek-

šmeti. Aicinu brīvajā 
laikā paskatīties māju 
pažobelēs, sienas skap-

jos lietas, kuras varētu 
aizdot bibliotēkai. Ļoti 
gaidīšu izstāstītu vai uz-

rakstītu stāstu par šo lie-
tu. Pēc izstādes savus 
dārgumus atgūsiet! Der 

jebkas - fotogrāfijas, 
trauki, apģērbs, rotaļlie-
tas un rotaslietas, darba-

rīki un aparāti. Priek-
šmetus aicinu nest uz 
bibliotēku līdz 

31.oktobrim. Jautājumu 
gadījumā sazināties ar 
bibliotēkas vadītāju 

Mārtiņu par tālr. 
63846680 vai e-pastā 
bibl.kursisi@saldus.lv.  

Mārtiņš Lagzdons. 

mailto:bibl.kursisi@saldus.lv


kas no Nīgrandes. 2.vieta 
– „neVIETĒJĀS” (Linda 

Saulcerīte Ļutkus un Marta Sik-
sna), savukārt trešajā vietā ierin-
dojās komanda no Ezeres 
„RA” (Rūta Padarvinska un Ar-
ta Ēberliņa). 

Vīriešiem izspēļu kārtība bija 
līdzīga sieviešu kārtībai. Ko-
mandas sadalīja divās grupās, 
no abām grupām piektās vietas 
spēlēja savā starpā, ceturtās sa-
vā starpā, trešās savā starpā, ta-
ču pirmās divas vietas atkal spē-

lēja krustu. Pēc krusta un fināla 
spēlēm noskaidrojās, ka nepārspēti 
ir palikuši ciemiņi no Druvas 
„Sievas sitēji” (Mārcis Kazakevičs 
un Rihards Fridrihsons), otro vietu 
izcīnīja ezernieki „Piekūni” (Gatis 
Lihačs un Ritvars Šteins) un trešajā 
vietā ierindojās vietējie 
„CiKo” (Toms Kormis un Kaspars 
Circenis). 

Turnīra noslēgums paredzēts 
18.septembrī. 
 

Kaspars Circenis. 

7.augustā norisinājās volejbola 
turnīra pirmais posms, kurā pieda-
lījās sešas sieviešu komandas un 
desmit vīriešu komandas.  

Sievietēm komandas sadalīja 
divās grupās. Katras grupas trešās 
vietas, cīnījās savā starpā, taču 
pirmās un otrās vietas spēlēja 
„krustu”. Pēc krusta un fināla iz-
spēlēm noskaidrojās vietu sadalī-
jums.  Un pirmais trijnieks seko-
jošs – 1.vieta – „MĀSIŅAS”, kas 
ir māsas Alīna un Karīna Romaņu-

Ēberliņai, un 1.vietu ieguva Linda 
Saulcerīte Ļutkus. Vīriešiem 
3.vietu ieguva Mārtiņš Circenis, 
2.vietu izcīnīja Kaspars Circenis, 
bet nepārspēts palika Toms Kor-
mis. 

Sportisko daļu noslēdza, kā jau 
ierasts Kursīšu sporta svētkos, 
ar stafeti. 

Stafetei bija jāpiesaka 5 dalīb-
nieki, kuriem vajadzēja veiklību 
staigāšanā ar koka kājām, atspoles 
skrējienā, kur papildus vēl bija 
jāpārnes 3 pildbumbas. Kādam no 
dalībniekiem vajadzēja veikli sa-
šaut balonus, kuri vējā plivinājās, 
taču visstiprākajam vajadzēja kat-

ru dalībnieku apvest ap konusu, 
brt visātrākajam ar sprinta skrē-
jienu vajadzēja noslēgt šo jautro 
stafeti. Tā kā pieteikušās bija 4. 
komandas, tad sāpju balvu iegu-
va arī 4. vietas ieguvēji - koman-
da "SALDINIEKI", 3.vietu ie-
guva komanda 
"MANGAĻI" (Gatis Lihačs, 
Raivis Šangelis, Viktors Smel-
ters, Mārtiņš Suseklis un Zig-
munds Galans), 2.vietu izcīnīja 
komanda "BULBAS" (Rūdolfs 
Griķis, Didzis Griķis, Maksims 
Trunčenkovs, Kristers Krūmiņš, 
Reinis Madžulis) un nepārspēta 
palika komanda 

"AŠIE" (Mārtiņš Circenis, Jānis 
Circenis, Toms Kormis, Andris 
Kormis, Vladimirs Trunčenkovs). 

Sporta svētki bija izdevušies 
labvēlīgo laika apstākļu, jautrā 
noskaņojumu un, protams, atbal-
stītāju un izpalīdzīgo palīgu dēļ. 
Milzīgs paldies sporta svētku 
sponsoriem - veikalam "LINDA", 
veikalam "ELVI mazais", Z/s 
"JĀŅSĒTAS", SIA "KLAGATI" 
un Jānim Circenim. Katru vārdā 
nenosaukšu, jo tad būtu vajadzīga 
visa avīze, lai pateiktos katram 
individuāli, bet ļoti liels paldies 
palīgiem un tiesnešiem. 

Kaspars Circenis. 

Darbus veica SIA “Saldus ko-
munālserviss” darbinieki Nor-
munds Zemturis un Ivars Kaļi-
ņins. 

30.augustā sociālā darbiniece 
Inese Pērkone un Dienas centra 
aprūpētāja Dina Voldiņa aicināja 
bērnus un jauniešus uz estrādi 
piedalīties pasākumā “Atvadas 
no vasaras”. Par spīti ne īpaši 
labvēlīgiem laikapstākļiem bija 
sanācis paprāvs bērnu pulciņš, 
kuri piedalījās stafetēs, konkur-
sos un rotaļās, zīmēja uz asfalta 
un pelnīja saldas balvas. Sasildī-
ties un izkustēties varēja kultū-
ras darba organizatores Ilzītes 
Griķes sarūpētajā disenītē. 

Līdz 12.septembrim Kursīšu 
pagasta kultūras darba organiza-
tore un kolektīvu vadītājas aici-
nāja interesentus pievienoties 
pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
pulkam. Ja kāds kursīšnieks 

13.augustā Kursīšos notika Bēr-
nības svētki, kuros krustvecāku 
godā tika celti 7 pāri. Šie cilvēki 
vecākiem palīdzēs audzināt, lolot, 
lutināt septiņus mazus cilvēkbēr-
nus – Anci Slūtiņu, Kristu Vait-
kus, Rodrigo Rutkovski, Raivitu 
Rutkovsku, Tomu Grantu, Robertu 
Grantu, Evelīnu Barvidu. Lai gan 
laiks nelutināja, ar dažādiem uzde-
vumiem bērnus un pieaugušos iz-
klaidēja Melnais runcis. Kopīgais 
brauciens radīja svētku noskaņu.  
Tikšanās ar Čučumuižas iemītnie-
kiem, Rūķu krustmāmiņas, rūķīša 
Taustiņa un Kikī skanīgās dzies-
mas, mīļie vārdi- būs lietas, ko 
atcerēties vēl ilgi. 

No 22.augusta gandrīz nedēļu 
pirmo reizi, lai mazinātu dīķa aiz-
augšanu, tika uzsākta Kursīšu pa-
gasta dīķa ūdenszāļu pļaušana. 

vēlas pievienoties jau esošajiem 
kolektīviem - sieviešu vokālajam 
ansamblim „Allegro”, vadītāja 
Elvīra Luce, amatierteātrim 
„Kodols”, vadītāja Sanita Vītola, 
interesēties pie kultūras darba or-
ganizatores vai kolektīvu vadītā-
jām. Tāpat aicināti izteikt viedok-
li, ierosinājumus par jaunu kolek-
tīvu veidošanu. Kultūras darba 
organizatores Ilzītes Griķes kon-
takti – 28328320, e-pasts:  il-
zite.grike@saldus.lv. 

No 22.augusta līdz 
26.augustam bibliotēkā bija apska-
tāma dāliju iestāde, kuru veidoja 
kursīšnieku dārzos izaugušie ziedi. 
Izstādē ar saviem ziediem dalījās 
– Daiga Buka, Sandra Vītiņa, Ine-
se Smilga, Vija Gotfrīde, Valda 
Susekle, Elga Krama. Izstādē bija 
apskatāmas vairāk kā 35 dažāds 
ziedu šķirnes.  

Ilzīte Griķe. 

Volejbola turnīra 1.posms 

Notikumi un ziņas 
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1.septembra rīts uzausa priecīgs 
un cerību pilns. Tādi prieka pilni, 
ar ziediem rokās skolā ieradās visi 
skolēni.  Svinīgā līnija sākās plkst. 
9:00, to iezvanīja vienīgā pirm-
klasniece Elizabete Podvinska. 
Pirmklasnieci sveica ar aplausiem 
gan skolotāji, gan skolēni un daži 
viņu vecāki. Pasākumu vadīja gan 
sk. Andra Rorbaha, gan 9. klase, 
kura uzdeva dažus uzdevumus 
pirmklasniecei. Viens no tiem bija 
traukā jāatrod akmens, uz kura 

bija rakstīts viņas vārds. Tad 
pirmklasnieci divi stiprākie 9. 
klases zēni pacēla augšā un šūpo-
ja tik reižu, cik gadus viņa mācī-
sies mūsu skolā. Mēs devām vi-
ņai solījumu sargāt, palīdzēt un 
aizstāvēt, lai viņa justos labi. 
Svinīgā pasākuma laikā apsvei-
cām  skolotāju Aiju Slūtiņu un 
Toniju Spēlmani viņu 30 gadu 
darba pieredzē mūsu skolā. Su-
minājām tehnisko darbinieci Viju 
Bolšteinu, kura nostrādājusi 30 

gadus mūsu skolā,  un  tehnisko dar-
binieci Jautrīti- 20 gadu pieredzē. Un 
bija atlicis tikai viens uzdevums, kat-
rai klasei atrast savu vietu skolas pa-
galmā un uzzīmēt kādu vasaras noti-
kumu. Pēc tam klases audzinātāji ai-
cināja savus skolēnus uz klasēm, lai 
izrunātu nepieciešamos tematus un 
izsniegtu daudzās grāmatas.  

Veiksmīgu visiem jauno mācību 
gadu!  

 
Arta Romane, Kursīšu pamat-

skolas Mediju pulciņa reportiere 

cas uz rēķiniem, tad man tādam 
Feldlibam nekādi norēķini jadod, 
un lai viņš man tos varētu piepra-
sīt, priekš tam vēl ir par maziņu. 
Minētā sarikojumā bērni nekādu 
dalību neņēma, izņemot tos, ku-
rus bija vecāki uz savu atbildību 
ņēmuši līdz, un tas līdz ar to atra-
dās viņu personīgā aizbildniecī-
bā, un tamdēļ lai minētais raksta 
autors liek pilnīgi 2. pamatskolu 
mierā un netin viņu zilā miglā. 

Netika ari šīberēts līdz gais-
mai, bet viss vakars noslēdzās 
pulksten 24. Tādā gadijienā arī es 
nevarēju traucēt no miega gulošo 
skolotajās kundzi meklējot pēc 
sērkociņiem, jo minētā dāma sē-
dēja visā omulībā visu vakaru pie 
tā paša galda, uz kura atrodās 
priekšā dzidrā pudele, skandināja 
piemērīgas dziesmas un jutās vi-

Raksti uz kuriem tapusi šī atbil-
de publicēti “Kursīšnieks” 2015.g. 
Nr.9, Nr.10 un 2016.g. Nr.1 un 
Nr.2. 

Raksta sākums „Kursīšnieka” 
2016.g. Nr.3. 
„Zili brīnumi ap ziliem brī-

numiem" Kursīšos 
(Beigas) Daži gan esot samak-

sājuši naudu, bet uz vakariņām, 
neesot ieradušies. Gribu jautāt, vaj 
šādā gadienā varēja atlicināt nau-
du? Tur varēja gan atlikt kāda por-
cija sagatavotā ēdiena, kuru pēc F. 
kunga domām vajadzēja noglabāt 
pagasta ugunsdrošā velvē, lai gla-
bātos par labu priekš jauna skolas 
nama būves. Ņemot vērā sacīto, 
tomēr radās atlikums Ls 20.— kas 
iemaksāti pagasta kasē. Kas attie-

sai omulīgi. Pēc visa aprakstītā ir tie-
šām redzams, ka tas cilvēks ir ar ļoti 
vāju saprātu. Vaj tiešām cilvēks ir 
spējīgs sevi tā pazemot, ka var tik 
apkaunojoši rakstīt, ka daži pilsoņi 
bijuši tik tāļu piedzērušies, ka grāb-
stījušies gar sienām, kur pretim tādi 
nemaz nebija redzami. Tanī vakarā 
piedalījās vairāk kā 100 personu, to 
starpā vairākās inteliģentas personas, 
par to lai spriež sabiedrība. Šeit gri-
bētos aizradīt, kas slēpjas aiz visas 
šīs lietas. Zināmā raksta autors ir pats 
labs iemetējs, bet vakariņu rīkotāji 
nav atstājuši par vajadzīgu pieaicināt 
viņu pie minētā mielasta par brīvu, 
bet pats nav vēlējies samaksāt Ls 
1,50, caur ko skaitās aizmirsta vesela 
organizācija.  (turpinājums sekos) 
 
(Saldus Avīze, Nr.84, 06.02.1934) 

Kursīšu pamatskolēni mācās Drošības dienā 

1.septembra rīts  Kursīšu pamatskolā 

“Kursīšos pirms…” 

internetā, kuru vadīja mūsu sko-
las bibliotekāre Sandra Kilevica. 
Un tieši šajā stacijā skatījāmies 
mazus video fragmentus par dro-
šību internetā un analizējām, ko 
vajadzētu darīt internetā un ko 
nevajadzētu. Trešā stacija bija 
par vispārēju drošību dažādās 
dzīves situācijās,  šo staciju vadī-
ja policiste Arnita Gluškova ar 
savu kolēģi. Viņas bija sagatavo-
jušas  jautājumus, uz kuriem bija 
jāatbild, kā rīkotos.  Paldies par 
dāvanu- skaistajām burtnīcām, 
kuras  noderēs skolā! Ceturtā sta-
cija bija par fizisko, kuru vadīja 

mūsu skolas medmāsiņas Vija Štāla. 
Medmāsiņa mums pastāstīja, ko da-
rīt, ja ir dziļas un lielas brūces vai 
kodumi, ja esi saslimis ar kādām sli-
mībām. Un visbeidzot piektā stacija 
bija par emocionālo drošību, kuru 
vadīja mūsu skolas direktore Irēna 
Lagūna. Runājām par to, ko vajadzē-
tu darīt ikdienā, lai mūsu dzīve būtu 
vēl labāka un vieglāka.   

Es ceru,  ka visi mūsu skolas sko-
lēni ievēros skolas noteikumus un 
visu, ko iemācījāmies drošības dienā. 
Paldies skolotājām, kuras  organizēja 
šo drošības dienas pasākumu! 

 

Zane Signe Krasauska, Kursīšu 
pamatskolas Mediju pulciņa reportie-
re 

Arī šī mācību gada sākumā  
Kursīšu pamatskolā norisinājās 
pasākums-  Drošības diena, kurā  
1.-9.klašu skolēni  5 stacijās mācī-
jās un atkārtoja pamatnoteikumus 
drošībā.  Pirmā stacija bija par 
drošību mācību stundā un starpbrī-
žos, kuru vadīja skolotāja Sanita 
Vītola un skolotāja Ina Bergmane. 
Šajā stacijā bija vēlreiz jāiepazīs-
tas ar noteikumiem, kā jāstrādā un 
jāuzvedas klasē un gaiteņos,  ilus-
trējot šos noteikumus uz  papīra  
trijstūriem. Radošāko  ilustratoru 
zīmējumi tika izvietoti skolas gai-
teņos. Otrā stacija bija par drošību 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizī-
bu un ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

„Katra diena, ko gaidi un vadi, 
Zelta mēteli plecos tev liek. 

Sapņo! - tie tavi skaistākie gadi, 
Kuros dvēsele bagāta tiek.” 

 

Septembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      60 gadus 

    Andis Krūmiņš  Vija Gotfrīde 

    65 gadus      80 gadus 

    Jovita Ramša  Zigrīda Tiļļa 

    Velta Turka 

14.oktobrī, plkst. 22.00 
Jaunajā zālē  

 

RAŽAS BALLE kopā 

ar grupu 

„GALAKTIKA” 
 

Starplaikos jautrām dejām- atrakcijas, izsole!  

Ieeja 5.00 EURO 
Galdiņus rezervēt iepriekš pie kult. darba org. Ilzītes 

Griķes personīgi vai pa tālr. 28328320. Galdiņu skaits 

ierobežots!  

KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ 
22.08.-30.09.2016. 

Kursīšnieces Sniedzītes Bicānes ko-
lekcijas izstāde 

“Pildspalvas brālis” - zīmuļu 
izstāde. 

Izstāde notiek jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā 
“Kolekciju stāsti”. 

Par izstādi – izstādē apskatāmi 174 dažāda lie-
luma, formas un dizaina zīmuļi.  

23.septembrī 
plkst. 18.00 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

Pasākums „Maigi gari rīti” tikšanās ar 
dzejnieku Andri Akmentiņu. 

Piedalās Kursīšu amatierteātra “Kodols” 
aktieri. Pasākums notiek ar VKKF finansi-
ālu atbalstu projekta “Portrets tuvplānā (4)” 
ietvaros. 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

 

27.09.2016. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas 
čempionāta 3.posma 1.kārta 

2016.gada 29.septembrī 
plkst. 15.00 

“Miķeļdiena” 
Kursīšu pagasta Jaunajā 

zālē 
Priekšnesumi, atrakcijas, 
mīklas, pirkšana un pār-
došana, ziemas krājumu 

degustācija… lielāko un interesantāko dārze-
ņu parāde 

Skolas un pagasta kultūras darbinieces koppasā-
kums! 

AICINĀM!!! 
 Aicinām visus, kas veido, cep un vāra, darina 

piedalīties tirdziņā un tirgoties! 
 Ziemas krājumu degustācija un recepšu 

galds – aicināti visi dalīties receptēs un de-
gustācijā ar krājumiem ziemai – salāti, ievārī-
jumi, marinējumi u.tml. 

 Lūgums, kam mājās izauguši daudz ķirbji, at-
nest tos kultūras darba organizatorei. 

 Nesiet lielos un interesantos dārzeņus izstādei 
un konkursam. 

Kursīšu pagasta Jaunajā  
zālē 

2016.gada 1.oktobrī  
plkst. 19.00 

Vadakstes amatierteātra 
izrāde 

J. Jaunsudrabiņš “Jo 
pliks, jo traks” 

Ieeja par ziedojumiem 

Kursīšu pagasta Jauna-
jā zālē 

2016.gada 6.oktobrī  
plkst. 17.00 

Spēļu veidošanas dar-
bnīca projektā „Spēlē, 

spēli — senu jaunu, veidotu” 
Aicināti jaunieši un pieaugušie — krāsot, 

griezt, līmēt un laminēt... 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=16&offset=0

