
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

17.jūnijā Kursīšu pagasta VPDK “Kursītis” viesojās 
Auces novada Vītiņu pagastā, kur piedalījās sadancošanās 
pasākumā. Kopumā piedalījās 6 tautisko deju kolektīvi. 
“Kursītim” tā bija pirmā uzstāšanās ārpus mūsu pagasta 
robežām. 

23.jūnija vakarā Kursīšu estrādē notika svētku pasā-
kums “Līgo vakars Joža sētā”, kurā pulcējās kupls skaits 
kursīšnieku un viesu. Neierasti kā citus gadus pasākums 
sākās ar dažādām darbnīcām (radošā rotu darbnīca, lielā 
Jāņu vainaga darināšana, degustācija, “umurkumurs”). Jo-
zis un viņa meitenes bija aicinājuši pie sevis dažādus pa-
gasta kolektīvus svētkus svinēt. Pasākumā piedalījās ama-
tierteātris “Kodols”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Allegro”, bērnu vokālais ansamblis “Notiņas” un vidējās 
paaudzes tautas deju kolektīvs “Kursītis”, dejoja arī Kursī-
šu pamatskolas meiteņu grupa. Pasākuma izskaņā notika 
loterija, kura bija iespējas laimēt dažādas vērtīgas balvas, 
kā arī izsole ar sponsoru sarūpētām balvām. Jāņu rītu visi 
kopā varēja sagaidīt mūziķu grupas no Ventspils “Nakts 
ziņas” lustīgajos ritmos. Pusnaktī kopīgi Kursīšu dīķī pa-
laidām Lielo Jāņu vainagu. 

Par Līgo vakara pasākumu īpaši paldies jāsaka mūsu 
pagasta ļaudīm, kas nesavtīgi palīdzēja pasākuma tapšanā. 
Paldies visiem amatierkolektīviem, tas ir, “Kodolam”, 
“Allegro”, “Notiņām”, “Kursītim”, kolektīvu vadītājiem 
Sanitai Vītolai, Elvīrai Lucei, Gitai Rumbai, Kristīnei Bar-
vidai un Kursīšu pamatskolas dejotāju meitenēm – Ancei 
Griķei, Alīnai Slūtiņai, Amandai Patrīcijai Grantai, Loretai 
Kinčai, Airitai Kurakovai.  

Īpašs paldies Kursīšu dienas centra senioriem, Dinai 
Voldiņai, Inesei Pērkonei par garšīgajiem pīrādziņiem, 
Inārai Balsei par smalkmaizītēm, Viesturam Jānim Upenie-
kam par “umurkumura” koka dāvināšanu, Ainaram Lapam 
par iekasētajiem “eirīšiem’’ no izsoles, Andrai Rorbahai, 
Aijai Jēkabsonei par skaistajiem zīmējumiem un uzrak-
stiem, Anitai Kļavai-Lapiņai par vainaga darināšanu, Da-
cei Meļķertei par rotu darbnīcas vadīšanu, Jānim Bukam 
par muzikālo noformējumu, kā arī Žanim Bergmanim, 
Guntim Circenim, Aldim Slūtiņam, Rūdolfam Griķim, 
Mārtiņam Lagzdonam. 

Paldies ziedotājiem Sandrai un Uldim Vītiņiem, Viestu-
ram Jānim Upeniekam, Romaņu ģimenei no z/s “Purvi”, 
SIA “Gude”, biedrībai “KABata”, veikaliem “Linda” un 
“Mazais Elvis”. 

8. jūlijā VPDK “Kursītis” uzstājās SIA “Klagati” 10 
gadu jubilejas pasākumā, paldies SIA “Klagati” vadītājam 
par uzaicinājumu. 

15. jūlijā Kursīšu pagastā bija paredzēti Bērnības svētki 
kopā ar “Čučumuižas” rūķiem, bet tā kā nebija atsaucība 
no iedzīvotāju puses, pieteicās tikai divi bērni, tad pasā-
kums nenotika. Turpmāk Bērnības svētkus rīkos reizi di-

vos gados. Bērnības svētki tiek plānoti 2018. gada 14. 
jūlijā! Droši plānojiet savu laiku, jo mākslinieki jau ir  
sarunāti. 

29. augustā Kursīšos viesojās Saldus novada kultūras 
darbinieki, kurus uzņēma pagasta kultūras darba organiza-
tore Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagz-
dons. Ciemiņus sveica pagasta pārvaldes vadītājs Viktors 
Drukovskis, prezentācijā I.Griķe iepazīstināja kolēģes ar 
pagasta amatiermākslas kolektīviem, pasākumiem un to 
norises vietām, sadarbību ar pagasta iestādēm, realizēta-
jiem projektiem. Pieredzes aplī katra viešņa pastāstīja par 
sev aktuālajām lietām, notikumiem un plānotajiem pasā-
kumiem. Skolotāja Dace Rožkalne novadīja nelielu ek-
skursiju pa pagastu, pastāstīja par tā vēsturi, viesi klātienē 
varēja iepazīt pagasta kultūras pasākumu norises vietas – 
estrādi, Neatkarības birzi, kultūras pasākumu zāles. Bib-
liotēkā M.Lagzdons pastāstīja par bibliotēkas darbību, 
sadarbību un realizētajiem pasākumiem un projektiem, 
iepazīstināja ar telpām. Dienas noslēgumā katra viešņa 
izgatavoja skaistu piespraudi Daces Meļķertes vadībā.  

 
Ilzīte Griķe. 

Vasarā notikušais 
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Sveiciens visiem rudenī! 
Vasara tā kā bija, tā kā nē, bet laika rats griežas tālāk 

un esam nonākuši rudens mēnešos. 
Apsveicu visus ar skolas gaitu uzsākšanu vai atsākša-

nu!  Lai pietiek visiem spēka un izturības un lai topam ar 
katru dienu gudrāki un pieredzējušāki! 

Tāpat gribu pateikt paldies visiem, kuri atnāca uz pasā-
kumu, kas norisinājās 30. augustā Dienas centra pagalmā! 
Mums gāja jautri un interesanti! Mīļie vecāki, jums ir for-
ši bērni, novērtējiet to! 

Noteikti, jau esat dzirdējuši par projektu, kas norisinās 
visā valstī, novadā un arī mūsu pagastā, par veselīga dzī-
vesveida veicināšanu. Mums jau ir notikuša divas nodar-
bības, vingrošana un pareiza uztura lekcija. Paldies tiem, 
kas tās apmeklēja! Vēl šogad ir paredzēta nūjošanas apgū-
šana un tikšanās ar psihologu. Par pasākumu norises lai-
kiem sekojiet līdzi informācijai afišās! Gribu atgādināt, ka 
šīs nodarbības ir paredzētas ikvienam no jums, neatkarīgi 
no tā, vai jūs esat, vai neesat sociālā dienesta klients. Tam 
ar to nav nekāda sakara, mēs (sociālie darbinieki) tikai 
nodarbojamies ar projekta realizāciju. 

Tā kā nekautrējieties un noteikti pievienojieties! Vēl 
nekas nav zaudēts, jo projekts turpināsies vel 2 gadus. 

 

Inese Pērkone. 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

INFORMĀCIJA 

Aicinu laicīgi izvēlēties lasāmvielu, jo no 11.09. 
līdz 17.09. bibliotēka-informācijas centrs 

SLĒGTS. Atvaļinājums!  
Mārtiņš Lagzdons. 



7.jūnijā Kursīšu bibliotēkā vieso-
jās daudzpusīga personība – literāte, 
inženiere un pedagoģe Inguna Bau-
ere. Autore sarakstījusi vairāk kā 20 
grāmatu par latviešu kultūrvēsturē 
zināmu personu sievām, notikumiem, 
grāmatas jauniešiem un vairākus 
“Lata romānus”. Autorei ļoti tuva 
tēma ir Latvijas vēsture, tāpēc pēdējo 
gadu laikā ir tapuši vēsturiski un bio-
grāfiski romāni, no kuriem spilgtākie 
un lasītāju iecienītākie veltīti tautis-
kās atmodas un citu latviešu kultūras 
dižvīru sievām – „Skolas Līze”, „Ede, 
Pumpura sieva”, „Lizete – dzejnieka 
lemtā”, ”Piedod, Karolīne”, “Marta, 
mana Andromeda” un citi. I.Baurere 
pasākuma laikā dalījās pieredzē un 
pārdomās par rakstīšanu, kāpēc to 
dara, kas sagādā prieku un kur ņem 
iedvesmu un tēmas rakstīšanai, runāja 
par savu dzīvi un tuvajiem cilvēkiem.  
Šobrīd I.Bauere raksta grāmatu par 
Juri Neikenu – Dziesmu svētku tradī-
ciju dibinātāju. Vairāk par I.Baueri 
var uzzināt viņas izveidotajā blogā - 
http://ingunabauere.lv/ Visu maiju un 
jūniju bibliotēkā bija apskatāma izstā-
de “Ingunas Baueres radošā darbība”. 
Pasākums notika Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā projek-
ta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu. 

14.jūnijā Kursīšu bibliotēkas vadī-
tājs pēc LNB Kompetenču attīstības 
centra vadītājas Dženijas Dzirkales-
Maļavkinas un LNB Kompetenču 
attīstības centra izglītības metodiķes 
Jautrītes Ašurovas uzaicinājuma pie-
dalījās profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena (profesionālās kvalifikāci-
jas “Bibliotekārs” iegūšanai) darbā kā 
eksāmena komisijas loceklis. Uzaici-
nājums darbam komisijā ir bibliotē-
kas vadītāja profesionalitātes un zinā-
šanu novērtējums. 

No 12.jūnija līdz 30.jūnijam Kur-
sīšu bibliotēkā notika “Pužļu likšanas 
čempionāts”, kurā piedalījās lieli un 
mazi kursīšnieki. Visiem dalībnie-
kiem bija jāsaliek 5 dažādas grūtības 
puzles (20 gab., 60 gab., 100 gab., 
150 gab. un 96 gab.), katra puzle tika 
likta uz laiku, visu pužļu salikšanas 
laiki tika saskaitīti. Vērtēšana notika 
4 vecuma grupās (līdz 5 gadi, no 6 
līdz 10 gadi, no 11 līdz 18 gadi, no 19 
gadiem). Sacensībās kopumā piedalī-
jās 35 dalībnieki (5 pieaugušie un 30 
bērni un jaunieši), īpašu interesi izrā-
dīja pusaugu zēni, kuri pirmie steidza 

salikt puzles. Redzot lielo interesi 
par pužļu likšanu, ikvienam biblio-
tēkas apmeklētājam tika piedāvāta 
iespēja kopīgi salikt puzli ar 500 
gabaliņiem, kurā attēlota Kursīšu 
baznīca, kā nākamo tika aicināti 
salikt bibliotēkas lasītājas Ilzītes 
Griķes aizdoto puzli ar 1000 gabali-
ņiem. 
Vecuma grupa - līdz 5 gadi 
1.vieta - Matīss Romanis – 4 puzles 
(49:06.29) 
2.vieta - Ance Slūtiņa – 4 puzles 
(2:40:04.60) 
3.vieta - Elza Griķe – 2 Puzles 
(21:11.82) 
4.vieta - Maksis Videnieks – 1 puz-
le (07:24.46) 
5.vieta - Sabīne Voldiņa – 1 puzle 
(08:06.86) 
6.vieta - Justīne Melnbārde – 1 puz-
le (04:48.09) 
Vecuma grupa - no 6 līdz 10 gadi 
1.vieta - Annija Bolšteina – 5 puz-
les (1:57:18.43) 
2.vieta - Emīls Griķis – 5 puzles 
(3:14:29.48) 
3.vieta - Valters Plācis – 4 puzles 
(2:05:59.04) 
4.vieta – Toms Bušs – 4 puzles 
(2:37:57.35) 
5.vieta - Krista Vaitkus – 3 puzles 
(37:17.17) 
6.vieta - Irēna Trunčenkova – 2 
puzles (16:12.08) 
7.vieta - Kārlis Bolšteins – 2 puzles 
(34:48.75) 
8.vieta - Rihards Bicāns – 2 puzles 
(35:12.48) 
9.vieta - Jānis Bušs – 2 puzles 
(35:31.11) 
10.vieta - Krists Peterlevics – 1 
puzle (05:01.68) 
Vecuma grupa - no 11 līdz 18 ga-
di 
1.vieta - Arta Romane – 5 puzles 
(52:03.89) 
2.vieta - Linda Romane – 5 puzles 
(54:51.96) 
3.vieta - Jānis Upenieks – 5 puzles 
(1:27:58.35) 
4.vieta - Markuss Peterlevics – 5 
puzles (1:40:04.47) 
5.vieta - Inita Zvanītāja – 5 puzles 
(1:40:15.28) 
6.vieta - Kristers Krūmiņš – 5 puz-
les (1:59:57.57) 
7.vieta - Maksims Trunčenkovs – 5 
puzles (2:13:31.31) 
8.vieta - Didzis Griķis – 5 puzles 
(2:22:00.92) 
9.vieta - Reinis Madžulis – 4 puzles 
(56:40.61) 

10.vieta - Deimians Bicāns – 2 puzles 
(10:53.17) 
11.vieta - Megija Blinde – 1 puzle 
(01:31.32) 
12.vieta - Krists Janševskis – 1 puzle 
(02:30.26) 
13.vieta - Rūdolfs Griķis – 1 puzle 
(04:17.10) 
Vecuma grupa - no 19 gadiem 
1.vieta - Liene Buka – 5 puzles 
(47:00.00) 
2.vieta - Madara Gustiņa – 5 puzles 
(47:54.32) 
3.vieta - Anita Groskaufmane – 5 
puzles (57:13.69) 
4.vieta - Ilzīte Griķe – 5 puzles 
(1:02:25.54) 
5.vieta - Dace Meļķerte – 5 puzles 
(1:36:07.75) 
6.vieta - Ina Bergmane – 3 puzles 
(44:09.28) 

No 15.maija līdz 30.jūnija biblio-
tēkā bija apskatāma pampāļnieces 
Madaras Hartmanes gleznu izstāde 
“Krāsu spēles” – dažādos laika 
posmos un tehnikās tapuši darbi. 

No 31.jūlija līdz 31.augustam bib-
liotēkā bija apskatāma Saldus pilsētas 
bibliotēkas veidotā izstāde 
“Grāmatniecība Saldū”, kurā varēja 
iegūt informāciju un uzzināt intere-
santas lietas par pirmajiem kalendā-
riem un to saistību ar Saldu, par grā-
matniekiem un izdevējiem Saldū, par 
izdevniecību “Signe”, par poligrāfijas 
uzņēmumiem un grāmatu veikaliem 
Saldū. 

28.augustā bibliotēkā notika grā-
matu andele, kurā plašu grāmatu klās-
tu piedāvāja i/k “Virja AK”. Jaunas 
grāmatas saviem lasītājiem iegādājās 
Jaunauces, Līkupēnu, Nīgrandes, Ru-
bas, Pampāļu un Kursīšu bibliotēku 
darbinieki, kā arī Kursīšu pagasta 
iedzīvotāji. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Bibliotēkā vasarā 
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MIĶEĻDIENAS 
JAMPADRACIS 

 

30.09.2017. plkst. 11.00 
(labos laika apstākļos laukumā pie 
pagasta pārvaldes, lietus gadījumā 

Kultūras centra Jaunajā zālē)  
Jautras izdarības, mīklas, dārze-
ņu svēršana, atrakcijas, stafetes, 

skaistāko rudens 
velšu (ziedu, dār-
zeņu, augu) pa-
klāju veidošana 

konkurss. 



Kursīšu pamatskolā gads ir sācies 
veiksmīgi. Šogad mācības pirmajā 
klasē sāka 4 pirmklasnieki. Pirmklas-
niekus uz svinīgo līniju pavadīja 9. 
klase. Šajā dienā skolā pie bērniem, 
skolotājiem un pārējiem viesojās mū-
su vietējais ciemiņš, zaķa kungs – 
Mārtiņš Lagzdons. Viņš pārbaudīja, 
vai skolēni ir gatavi pirmajai klasei, 
un pirmklasnieki skolai ir gatavi. Viņi 
prata atpazīt burtus, atminēja mīklas, 
un par to viņi dabūja burkāniņu. De-
vītā klase arī bija sagatavojusi pār-
steigumu, pirmklasniekiem bija jāspē-
lē spēle – ja teiktajam vārdam ir au-
sis, bērniem ir jārāda ausis. Skolēni 
arī nolasīja 6 labās lietas, kas sagaida 
pirmklasniekus skolā.  

Mūsu pagasta pārvaldes va-
dītājs – Viktors Drukovskis 

apsveica pirmklasniekus un skolotā-
jus, novēlot veiksmīgu mācību gadu 
visiem. Pie mums viesos bija un 
mūs apsveica Saldus novada Domes 
deputāte Ramona Petraviča. Šogad, 
kā arī citus gadus, tika sveikti skolo-
tāji un tehniskie darbinieki darba 
jubilejās. Tika sumināta Dace 
Rožkalne (35 gadi skolā), Andra 
Rorbaha (25 gadi), Sandra Kilevica 
(15 gadi). Skolas saimniekam – 
Žanim Bergmanim 10 gadu pieredze 
skolā, bet garderobistei – Zinaidai 
Circenei 15 gadi. Paldies teicām arī 
Gaidai Ūzulniecei, kura ilgus gadus 
mūsu skolā ir rūpējusies par tīrību 
un kārtību.  

Mūsu skolā ir notikušas vēl arī 

citas pārmaiņas. Pie mums šogad sportu 
mācīs Gints Friķis. 5. un 6. klasi uzņē-
musies audzināt un kļuvusi par klases 
audzinātāju pēc ilgiem laikiem skolotāja 
Sanita Vītola. Skolotājs Uģis Sauja šo-
gad ir uzņēmies būt klases audzinātājs 9. 
klasei. Skolā ir sākusi strādāt jauna ap-
kopēja – Inese Stateviča. Skolotāja 
A.Rorbaha bija sagatavojusi divas no-
darbes. Pirmajā bija no maisa jāizvelk 
viens priekšmets un jāpastāsta, kā tas 
būs saistīts ar šo mācību gadu. Otra no-
darbe bija burbuļu pūšana, pūšot burbu-
ļus, sliktās domas bija jāaizpūš. 

Lai visiem veiksmīgs šis mācību 
gads! Un skolotājiem lielu pacietību! 

 
Arta Romane, mediju pulciņa re-

portiere. 

Sagaidīts jauns mācību gads 

sauksmēm)  Z(in)oo 
centru Cēsīs, Baldones 
observatoriju, kas rosina 

uzdot jautājumus, meklēt atbildes, izprast 
tās un baudīt izziņas priekus, izmantojot 
tehnoloģijas, pārbaudīt dažādus dabas 
likumus, tādējādi  radot interesi, parādot, 
ka  ir vērts  ieguldīt lielāku enerģiju un 
piepūli, lai apgūtu tieši eksaktos mācību 
priekšmetus, jo tie palīdzēs augstskolā 
apgūt augsto tehnoloģiju un inženierzināt-
ņu specialitātes, līdz ar to nodrošinot sev 
labākas karjeras iespējas visa mūža garu-
mā. 

Realizējot projektu, visiem  Kursīšu 
pamatskolas skolēniem un  pirmsskolas 
programmas bērniem tiks veicināta intere-
se apgūt dabaszinību priekšmetus, būs 
iepazinušies ar dažādām eksaktās jomas 
profesijām - 50 3.-9.klases skolēni ap-
meklēs Z(in)oo centru Cēsīs, piedalīsies 
interaktīvajās nodarbībās, kā arī Baldones 
observatoriju. 

Iegūtos iespaidus 5.-9.klases skolēni 

Projekts — Iepazīsti, izmēģini, izvēlies! demonstrēs skolasbiedriem, iejūtoties kādā 
eksakto  profesiju tēlā, skolas ārpusstundu pa-
sākumā „Eksakto priekšmetu profesiju parāde”. 
Savukārt 1..klases bērniem un 24 pirmsskolas 
bērniem 3.-6.klases skolēni demonstrēs dažā-
dus aizraujošus eksperimentus, kas mudinās 
izzināt apkārtējo pasauli. Visi skolas skolēni 
pasākuma ietvaros tiksies ar dažādiem eksakto 
profesiju pārstāvjiem. 

Projekta pasākumu kopums kliedēs izvei-
dojušos stereotipus, ka dabaszinības ir sarežģī-
tas, neizprotamas un grūtas. 

Tā rezultātā būs plašāks redzesloks par 
sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām, kas 
paplašinās iespējas izvēlēties savu nākotnes 
karjeru ar profesijām eksaktajās jomās, kā re-
zultātā, iespējams, Latvija iegūs vērtīgus zināt-
niekus. 

Lai mums izdodas veiksmīga sadarbība! 
Lai izdodas iepazīt, izmēģināt un izvēlēties! 

 
Skolas direktore un projekta vadītāja Irēna 

Lagūna. 

Tāds ir Kursīšu pamatskolas Cemex 
Iespēju fonda finansētā projekta nosau-
kums. Skolēnu vidū ir izveidojies stereo-
tips, ka matemātika, ķīmija, fizika, dabaszi-
nību priekšmeti- tas ir tik grūti, sarežģīti, 
neinteresanti. Arī vidusskolu beidzot, samē-
rā mazs skolēnu skaits kārto eksāmenus 
ķīmijā, bioloģijā, fizikā. Līdz ar to nav inte-
reses arī par tālākizglītības profesijām ek-
saktajā jomā.  

Tāpēc ir jārada interese par eksakto 
jomu priekšmetiem un profesijām jau pa-
matskolā. 

Arī mūsu skolā ir jāveicina lielāka inte-
rese par dabaszinību priekšmetiem, par 
profesijām šajā jomā.  Interesi var radīt ne 
tikai mācību stundā, bet  parādot, aizraujot 
ar eksakto zinātņu piedāvātajām iespējām 
ārpusskolas, tas ir, ar dažādām interaktīvām 
nodarbībām šajā jomā. 

Realizējot projektu, mēs kompakti vienā 
dienā apmeklēsim  plašāko (ar labām at-
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KOLEKTĪVI ATSĀK 
SEZONU! 

 

Kursīšu pagasta amatier-
mākslas kolektīvi atsāk jauno 
sezonu un aicina savā pulkā 
jaunus dalībniekus! 
 Amatierteātris „Kodols” 

(vad. S.Vītola) 
 Sieviešu vokālais ansam-

blis „Allegro” (vad. Elvīra 
Luce) 

 VPDK „Kursītis” (vad. 
Kristīne Barvida) 
Informācija par mēģināju-

miem un pieteikšanos pie kul-
tūras darba organizatores Ilzī-
tes Griķes (t. 28328320) vai 
kolektīvu vadītājiem. 

Projektā rotāsies un meklēs draugus 
Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar kultūras darba organizatori 

Ilzīti Griķi un bibliotēkas-informācijas centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu izstrādā-
jusi projektu “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama”, kas tika iesniegts bied-
rības „KIT” izsludinātajā projektu konkursā „Es radu Latviju - es daru Latvi-
ju" (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds biedrības projektā „Es radu 
Latviju - es daru Latviju"). Projekts guvis pilnīgu atbalstu 546,72 euro apmērā. 

Projekta mērķis - pilnveidojot kolektīva vizuālo tēlu, iegādāties saktas un au-
bes, deju pasākumā demonstrēt kolektīva vizuālā tēla uzlabojumus un izstādē parā-
dīt novada tautastērpu krāšņumu, tā pilnveidojot pagasta un novada kultūrvidi un 
iedibinot jaunas tradīcijas. 

Projekta vienojošais elements ir tautas tērps un tā detaļas, deja, draudzēšanās 
un sadarbība – veidojot pasākumu, izstādi un kolektīva vizuālo noformējumu. 

Projekta laikā tiks izgatavotas saktas un aubes Kursīšu pagasta VPDK 
“Kursītis” dalībniecēm, Kursīšu estrādē noorganizēts deju sadraudzības pasākums 
“100 dejas soļi Latvijai”, kura laikā kolektīvs aicinās pie sevis Kursīšos jaunus 
draugus, bibliotēkā iekārtota izstāde “Saldus novada tautastērpi”. 
 
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu attīstības biedr ība „KABata” valdes priekšsēdētājs, 

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

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, 

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 
Pāri kā varavīksni! 

 

Jūlijā nozīmīgas jubilejas svinēja 
    

    50 gadus      55 gadus 

    Vita Ābolkalna  Larisa Januševska 

    60 gadus 

    Jautrīte Līdaka 
   

Augustā nozīmīgas jubilejas svinēja 
    

    50 gadus      75 gadus 

    Aldis Kilevics  Elga Krama 

    Dzintra Redliha 

    84 gadus 

    Ināra Ķilevica 
 

Septembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      60 gadus 

    Edgars Romanis  Zane Circene 

     Gaida Zvanītāja  Boris Osipenko 

    70 gadus   81 gadu 

    Ilgonis Lagzdons  Zigrīda Tiļļa 

        Velta Turka 

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

 LEONU ŽELVI 

(02.04.1957.- 06.08.2017.) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

no 01.09. līdz 30.09.2017. 
Dzidras Lāces gleznu izstāde 

"Ziedi un ainavas"  

Kursīšu bibliotēkā  
23.septembrī plkst.18.30 

Pasākums “Būt vienai no…” tikšanās ar 
dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili, piedalās 

Kursīšu amatierteātris “Kodols”  
 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (5)” ie-

tvaros ar VKKF finansiālu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas cen-
trā 

līdz 30.09.2017. 
Kursīšnieka Andra Spēlmaņa kolek-

cijas izstāde “Nozīmītes” – 
dažādu nozīmīšu kolekcija 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

 

08.09.2017. plkst.15.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas 

čempionāta 4.posma 1.kārta 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

 

Līdz 28.09.2017. 
izstāde „Saldus novada tautas-

tērpi”. 
28.09.2017. plkst. 18.00 

izstādes noslēguma pasākums-saruna 

“Tautastērps vakar, šodien, rīt”, 
tikšanās ar Liepājas muzeja Kurzemes tau-

tastērpu informācijas centra vadītāju 

Liu Monu Ģībieti 
Aktivitātes notiek projektā “Pucējies, rotājies lielus svētkus 
gaidīdama” ar biedrības „KIT” finansiālu atbalstu projektu 
konkursā „Es radu Latviju - es daru Latviju" (finansiāli at-
balsta Saldus novada projektu fonds biedrības projektā „Es 

radu Latviju - es daru Latviju").  

Kursīšu bibliotēkā-informācijas cen-
trā 

26.09. plkst. 19.00 

Lasītāju kluba tikšanās — vasaras 
uzdevums 

Kursīšu Kultūras 
centra Pagasta zālē 

 

18.09.2017. plkst. 
19.00 

Dzejas dienu pro-
gramma kopā ar 

aktrisi Sigitu Jevgļevsku un ģitāristu Māri 
Kupču 

Ieeja – bezmaksas 

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

