
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

No 2018.gada 1.janvāra darbu pilnā 
apjomā sāks Saldus novada pašvaldības 
Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība 
„Kursīšu medpunkts”. 

Beidzot daudzās instances ir izstaigā-
tas un dokumenti sakārtoti. Viss šis pro-
cess ir vilcies no augusta mēneša. Med-
punktā turpinās atrasties Ainas Rožulejas 
pediatra un ģimenes ārsta prakses filiāle, 
kur tiek pieņemti pacienti, kas reģistrēti 
pie Dr.Rožulejas. Daktere uz Kursīšiem 
izbrauc 1x nedēļā. Pacienti uz pieņemšanu 
nāk pēc iepriekšēja pieraksta. 

No septembra mēneša uz Kursīšu med-
punktu pieņemt pacientus 1x mēnesī iz-
brauc SIA „Ezeres doktorāts” ģimenes 
ārste Valda Berga. Daktere pieņem pa-
cientus pēc iepriekšēja pieraksta. 

Turpmāk pacientiem medicīnisko palī-
dzību akūtu saslimšanu gadījumā, profi-
laktiskos pasākumus, padomus un zāles 
varēs saņemt pie ārsta palīga. Ārsta palī-
gam ir atļauja izsniegt darba nespējas la-
pas līdz 10 kalendārajām dienām, izrakstīt 
parastās receptes, veikt profilaktiskās ap-
skates, profilaktiskās potēšanas. Varēs 
saņemt arī citas manipulācijas – pārsieša-
nas, muskulārās injekcijas, venozās injek-
cijas, ievadīt medikamentus ar sistēmu, 
cukura līmeņa noteikšana asinīs. 

Pateicoties Kursīšu pārvaldes iniciatī-

vai, kursīšniekiem medicīniskā ap-
rūpe būs pieejama piecas dienas 
nedēļā. 

Darba laiki: 
Pirmdiena: 9.00-13.00 
Otrdiena: 14.00-18.00 
Trešdiena: 10.00-14.00 
Ceturtdiena: 9.00-13.00 
Piektdiena: 8.00-12.00 
Ģimenes ārste Aina Rožuleja medpunktā 

pieņem trešdienās plkst.11-13 (pēc iepriek-
šēja pieraksta). 

Ģimenes ārste Valda Berga medpunktā 
pieņem katra mēneša otrajā ceturtdienā no 
plkst.13.00 līdz 17.00(pēc iepriekšēja pie-
raksta). 

Siltus un mājīgus Ziemassvētkus, sirds-
mieru un veselību Jaunajā gadā! 

 

Ārsta palīgs Rasma Bolšteina. 

Kursīšu medpunkta informācija Informācija NĪN 
maksātājiem 

Saldus novada domes 
saistošie noteikumi par at-
vieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) 
maksātājiem paredz, ka 
nestrādājošām personām ar 
1. un 2. grupas invaliditāti 
par īpašumu, kas ir vienī-
gais personas nekustamais 
īpašums un tajā ir deklarēta 
personas dzīvesvieta un ja 
tas netiek iznomāts un iz-
mantots saimnieciskajai 
darbībai, var tikt piemērota 
atlaide 50% apmērā gadā. 

Ja kāds maksātājs ie-
tilpst šajā kategorijā, lūdzu 
pagasta pārvaldē kasierei-
NĪN administratorei Inai 
Ozoliņai līdz 5.janvārim 
iesniegt invaliditātes aplie-
cības kopiju un iesniegu-
mu, lai korekti varētu aprē-
ķināt 2018.gada nodokļus. 
Sīkāka informācija pie Inas 
Ozoliņas klātienē vai pa 
tālr. 63846737,vai e-pasts: 
ina.ozolina@saldus.lv  
 

Ina Ozoliņa. 
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Jaunietes izmanto iespēju mācī-
ties Saldus muzejā 

2017.gada 21.novembrī 
J.Rozentāla Saldus Vēstures un māk-
slas muzejā notika pasākums - Ziedo-
ņa muzeja projekts „Ideju pavasaris”. 
Pasākuma moto “Kas ir ideja un kur 
tā rodas?”. Tajā piedalījās arī jaunieši 
no Kursīšu pamatskolas. 

Pasākumā viesojās Imanta Ziedo-
ņa muzeja pārstāvji un fonda “Viegli” 
dibinātāja Žanete Jaunzeme Grende. 
No Kursīšu pamatskolas un pagasta 
pasākumā piedalījās Airita Kurakova, 
Alīna Slūtiņa, Arta Romane un jaun-
atnes lietu koordinatore Kursīšos Ilzī-
te Griķe. 

Pasākuma mērķis bija iemācīt 
mums to, kas ir ideja un kur tā rodas? 
Grupu biedriem savā starpā bija jāap-
spriež dažādas lietas, jāatrisina prob-
lēmas un jāveic vēl daudzas citas ak-
tivitātes. Varējām pasmieties, uzzināt 
ko jaunu, interesanti un lietderīgi pa-
vadīt laiku. 

Šī pasākuma ietvaros notika dažā-
das aktivitātes, kuru laikā bija iespēja 
attīstīt savas zināšanas, uzzināt par 
sevi dažādas īpašības, izpausties, vē-
rot gleznas, klausīties un runāt ar sa-
vas grupas biedriem, iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem, arī gados vecā-
kiem. 

Pats interesantākais likās tas, ka 
pasākuma beigās visiem kopā bija 
jānosauc savs vārds. Pasākuma noslē-
gumā dziedātājs Goran Gora sniedza 
mums mazu koncertu ar savām dzies-
mām un spēlēja ģitāru. 

Šī bija laba iespēja apgūt ko jaunu 
citā vidē, citos cilvēkos. Paldies Ilzī-
tei Griķei par doto iespēju mums tur 
būt. 
 

Airita Kurakova, mediju pulciņa 
reportiere. 

 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 
skolēni iepazīst ziemeļu salas 
Novembris skolā atnāk ne tikai ar 

Lāčplēša dienu un Valsts svētkiem, 
bet nu jau vairākus gadus tas aicina 
skolēnus uz Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļu ar mērķi – iepazīt Ziemeļval-
stu literatūru. Tā kā novembris ir ga-
da vistumšākais mēnesis, tad skolēni 
pulcējas skolas bibliotēkā, izslēdz 
elektrisko apgaismojumu, iededz sve-
ces kā senos laikos un pie kūpošas 
tējas tases kopīgi lasa kāda literārā 
darba fragmentu, kas visās valstīs, 

kuras piedalās Ziemeļvalstu lite-
ratūras nedēļā, ir izvēlēts vienots. 

Šogad Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļas tēma bija – Ziemeļu salas. 
Kopīgi lasījām fragmentu no Mauri 
Kunnas grāmatas „Bagātību sala”, 
pārrunājām izlasīto. 3. un 4.klases 
skolēni iepazinās ar pasaules lielā-
ko salu – Grenlandi, uzzināja, kā-
das salas ir tepat pie mums Latvijā, 
kā arī uzzīmēja katrs savu izdomāto 
sapņu salu ar nosaukumu, salas 
himnu, karogu, iedzīvotājiem un 
valodu. Savukārt 5.-6.klases skolē-
ni ar savu audzinātāju varēja iejus-
ties grāmatas „Bagātību sala” varo-
ņu – pirātu lomās un, vadoties pēc 
bibliotekāres Sandras „atrastās” 
senās kartes un pildot dažādus uz-
devumus, meklēt dārgumu lādi sko-
las telpās. 

 
Skolas bibliotekāre Sandra Ki-

levica. 
 

Skolas īsās novembra ziņas 
Novembris ne tikai svētku, bet 

arī kārtīga darba mēnesis. 
9.novembrī skolas sporta zālē 

notika aktivitātes “Vīru cīņas” 1.-
4.klašu grupai un 5.-9.klašu grupai. 
Komandu dalībnieki saņēma dažā-
da veida nominācijas. Spēles orga-
nizēja sporta skolotājs G.Friķis. 

9.novembrī Teātra pulciņa (vad. 
A.Rorbaha) dalībnieki Mārtiņdienu 
svinēt devās uz bērnudārzu, kur 
viņus, dažādās maskās tērpti, sagai-
dīja mazie Mārtiņbērni. Teātra pul-
ciņš kā svētku dāvanu visiem skatī-
tājiem bija sagatavojis priekšnesu-
mu par Mārtiņu tradīcijām, ēdie-
niem, rotaļām. Tika skandētas tau-
tasdziesmas. Pēc priekšnesuma visi 
ar lielu prieku iesaistījās rotaļās - 
„Mājdzīvnieku balsis”, „Bēgošais 
gailēns”, „Jautrie lēcēji”. Ciemiņus 
gaidot, bērnu dārza bērni bija saga-
tavojuši Mārtiņdziesmas un tautas-
dziesmas. Audzinātājas, mūzikas 
ritmā, visus iesaistīja jautrās rota-
ļās. Vislielāko prieku bērniem sagā-
dāja „Gaiļu cīņas”. Pēc kārtīgas 
izkustēšanās, visi pacienājās ar līdzi 
paņemtajiem kārumiem. Paldies 
bērnu dārza kolektīvam un skolotā-
jai Gitai par jauko pasākumu! 

10.novembrī Kursīšu pamatsko-
las mazpulka “Bitīte” dalībnieces 
A.Slūtiņa, A.Romane, S.Circene un 
vadītāja D.Meļķerta tika uzaicinā-
tas uz Brocēniem, lai ciemotos pie 
Brocēnu mazpulka. Atraktīvi dar-

bojāmies 6 dažādās stacijās.  
No 13.novembra līdz 

17.novembrim skolā notika Ziemeļ-
valstu literatūras nedēļas pasākumi, 
kurus organizēja skolas bibliotekāre 
S.Kilevica. 

17.novembrī skolā notika pasā-
kums par godu Latvijas Republikas 
dzimšanas dienai. 

21.novembrī notika diskotēka. Pirms 
diskotēkas skolas skolēniem bija kon-
kurss par Latviju. Skolēniem bija jāatpa-
zīst dažādas balsis - ne tikai putnu vai 
dzīvnieku, bet arī Latvijā slavenu cilvēku 
balsis, jāzina bija seno mēnešu nosauku-
mi, bija jānosauc, ar ko mēs lepojamies, 
citiem ar kustībām bija jāparāda tautas-
dziesmas, kad tautasdziesma tika atminē-
ta, tad tās bija visiem kopā jānodzied. 
Skolēnus sadalīja pa komandām, no kat-
ras klases pa skolēnam. Katrai komandai 
bija jāizdomā savs nosaukums. Pēc spē-
lēm skolēni devās uz skolas zāli, kur tur-
pinājās diskotēka. Uzdevumus bija saga-
tavojušas skolotāja A.Rorbaha un 
S.Vītola. Žūrijā bija skolotājas 
T.Spēlmane, A.Slūtiņa un skolas gardero-
biste Z.Circene. 

21.novembrī A. Slūtiņa, A.Romane 
un A.Kurakova kopā ar jaunatnnes lietu 
koordinatori Ilzīti Griķi piedalījās pasā-
kumā „Kas ir ideja un kur tā rodas” 
J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas 
muzejā. 

23.novembrī 9.klases skolnieks Jānis 
Upenieks (sk. U.Sauja) pārstāvēja mūsu 
skolas godu angļu valodas olimpiādē 
Brocēnos. 

24.novembrī Druvā notika Talantu 
skola, kurā no mūsu skolas piedalījās 
A.Slūtiņa un A.Romane. Alīna viesojās 
pie tekstilmākslinieces Baibas Rīteres. 
Arta tikās ar jauno kinorežisoru, nacionā-
lās kino balvas „Lielas Kristaps” ieguvēju 
kategorijā „Labākā debijas filma” Kārli 
Lesiņu. 

No 13.11. līdz 24.11. Saldus BJC no-
tika zīmējumu izstāde „Es dāvinu Tev 
ziedus, mana Latvija!”. Izstādē bija 
A.Bilertas, B.Melnbārdes, A.Geisteres, 
S.Circenes, A.Romanes zīmējumi 
(skolotāja A.Rorbaha). 

27.novembrī skolā notika pētnieciskie 
darbi. 

30.novembrī A.Romane piedalījās 
Saldus novada bioloģijas (sk. I.Lagūna) 
olimpiādē. 

30.novembrī Saldū tika sumināti 
„Gada skolotāji-2017”. Mūsu skolas gada 
skolotāja ir A.Rorbaha. Apsveicam!  

30.novembrī 13 skolēni no 7.-9.klasei 
un skolas direktore piedalījās īsfilmu 
festivālā „2Annas” Rīgā, lai vērtētu dažā-
du valstu īsfilmas. 

 
Ziņas apkopoja A.Slūtiņa, 

A.P.Granta, Z.S.Krasauska, 
A.Romane, A.Kurakova, J.Krasauskis, 
mediju pulciņu reportieri. 

Skolas ziņas — novembris 
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vairākām filmām un tās jāuzfilmē, 
jāuzlabo un jāprezentē. 
1) projekta dalībvalstu pārstāvju 
tikšanās (decembrī) – 2 skolotāji – 
vadītājs I.Lagūna un koordinators 
U.Sauja (4 dienas) – izvērtē riskus, 
veic projekta precizējumus, sadala 
pienākumus 
2) mācīšanas un mācīšanās apmai-
ņas aktivitāte  Grieķijā (februāris) – 
2 skolotāji – 5 skolēni (7 dienas) 
Uz Grieķiju skolēniem jāizvēlas 2 
nacionālās filmas un tās jāprezentē. 
Tad notiks apmācības par filmu vei-
došanu.  
Atgriežoties radošās darbnīcās māca 
pārējos. Izveido 2 stāstus mājās par 
sociālām problēmām. 
3) mācīšanas un mācīšanās apmai-
ņas aktivitāte  Rumānijā (maijā) -2 
skolotāji – 5 skolēni (7 dienas) 
4) mācīšanas un mācīšanās apmai-
ņas aktivitāte  Latvijā (oktobrī) -2 
skolotāji – 5 skolēni (7 dienas) 
5) mācīšanas un mācīšanās apmai-
ņas aktivitāte  Itālijā (martā) - 2 sko-
lotāji – 4 skolēni (7 dienas) 
6) projekta dalībvalstu pārstāvju 
tikšanās Turcijā (maijā) - vadītājs 
un koordinators (4 dienas) – projek-

Saldus novada pašvaldības Kur-
sīšu pamatskolā tiek realizēts Eras-
mus + , pamatdarbības Nr .2 (KA2) 
Stratēģiskās skolu partnerības pro-
jekts "Analizējam morālās vērtības 
filmās un rīkojamies”, (“Analysing 
Moral Values in Films and Acting 
out”) projekta Nr. 2017-1-IT02-
KA219-036472_4. 

Projekta mērķis –  Attīstīt skolē-
nu informācijas tehnoloģiju prasmes, 
darbojoties starptautiskās komandās, 
meklējot atšķirīgo un kopīgo ES da-
lībvalstīs, kā rezultātā tiks izveidota 
filma “Eiropa mūs vieno!” 

Projekta darbības laiks – 
01.09.2017. – 31.08.2019. 

Projekta partneri – Itālija, Grieķi-
ja, Rumānija, Turcija un Latvija. 

Iegūtais finansējums – 23760,00 
EUR 

Projekta aktivitātes –  tā kā pro-
jekts ilgst 2 gadus, tad tas paredz vai-
rākas aktivitātes  gan ārzemju partne-
ru skolās, gan Kursīšu pamatskolā, uz 
kurām ir jāsagatavo uzdotie mājas 
darbi un čakli jāmācās vizīšu laikā, kā 
arī atgriežoties  jādalās ar jauniegū-
tām zināšanām un prasmēm ar citiem. 
Projekta laikā būs jāizveido scenāriji 

ta noslēguma ziņojuma sagatavošana 
Pieteikšanās projektam  - Lai pieteik-
tos projektam, ir jāmācās 7.,8.,9.klasē.* 
Jāiesniedz pretendenta (skolēna) moti-
vācijas vēstule dalībai projektā, kuru 
paraksta arī vecāki. 
Atlasot pretendentus dalībai katrā ap-
maiņas braucienā, tiks ņemts vērā: 
Mācību sasniegumi (vērtējumam mācī-
bās ir jābūt sekmīgam) 
Iesaistīšanās projekta uzdevumu sagata-
vošanā un izpildē 
Angļu valodas līmenis (angļu valodas 
papildnodarbību apmeklējums) 
IT prasmes 
Dalība olimpiādēs, konkursos, sacensī-
bās 
Dalība ārpusskolas aktivitātēs 
Skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošana 
* skola, pēc projekta ieteikuma, piedāvā 

dalību 1 skolēnam no dažādām riska 
grupām. 

Finansējums – dalībniekiem projekts 
izdevumus sedz, bet ar vecākiem tiks 
noslēgts līgums par bērna piedalīšanos. 
 

Projekta vadītāja I.Lagūna 

Kursīšu pamatskola realizēs Erasmus+ programmas projektu 
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de, Anna Mel-
bārde, Matīss 

Melbārdis, Niks Melbārdis un Elīna 
Melbārde, māsa un brālis – Ilzīte 
Griķe un Mārtiņš Lagzdons, vēlāk 
viņiem pievienojās Ilzītes dēls 
Emīls Griķis, Daiga Buka, Liene 
Buka un Kārlis Gorbunovs, māsa un 
brālis Loreta Kinča un Markuss 
Kinčs, trīs māsas Paula Stepēna, 
Dace Stepēna un Anna Stepēna, 
skaistu tautasdziesmu mums veltīja 
Sandra Vītiņa ar mazmeitu Endiju 
Griķi, solo izpildīja Airita Kurako-
va. Pasākumā par skaņu un mikrofo-
niem parūpējās skolas dīdžejs Jānis 
Krasauskis. 

Paldies visiem par piedalīšanos 
pasākuma organizēšanā un arī tiem, 
kas uzdrošinājās un sniedza savus 
priekšnesumus, kā arī pasākuma 
vadītājiem skolas direktorei Irēnai 
Lagūnai un Mārtiņam Lagzdonam. 
Paldies pasākuma scenārija autorei 
Sanitai Vītolai, paldies par muzikālo 
pavadījumu mūzikas skolotājai Gi-
tai Rumbai, sieviešu vokālā ansam-
bļa „Allegro” vadītājai Elvīrai Lu-
cei. Paldies Kursīšu pagasta pārval-
des vadītājam Viktoram Drukov-
skim par uzrunu un vēlējumiem 

Koncerts „Ģimenes - Latvijas pamats” koncerta sākumā! 
Koncerts bija noslēguma pasākums 

projektam „Senču mantojums no paau-
dzes paaudzē Latvijas simtgadei!", pro-
jektu finansēja Saldus novada pašvaldī-
bas projekta „Īsteno ideju!” ietvaros. Vēl 
šī projekta laikā tapa katras ģimenes lat-
visko zīmju planšetes Sandras Kilevicas 
vadībā, Kursīšu pagasta ģimeņu digitā-
lais fotoalbums Inas Bergmanes vadībā, 
latviskās rakstu zīmes no koka Gunāra 
Barona vadībā. Projektā iesaistījās vis-
maz 60 Kursīšu pagasta ģimenes. Pro-
jekta vadītāja skolas direktore Irēna La-
gūna. 

Gaismas ceļu bija sarūpējusi 9.klase 
un skolotājs Uģis Sauja. Latviskās rakstu 
zīmes izgaismoja 5.-6.klases zēni. Zāli 
noformēja skolotāja A.Rorbaha, 
T.Spēlmane, dekora tapšanā palīdzēja 
D.Meļķerte. Tehniskos darbus veica 
G.G.Barons, Ž.Bergmanis, G.Friķis, 
8.klases zēni. Ielūgumi tapa skolotājas 
Aijas Slūtiņas virsvadībā. Paldies Kursī-
šu pagasta pārvaldei un kultūras darba 
organizatorei Ilzītei Griķei par sarūpēto 
svētku kliņģeri māksliniekiem! Visiem, 
visiem paldies! 

Irēna Lagūna, projekta vadītāja, 
Signe Zane Krasauska, mediju pul-

ciņa reportiere. 

2017.gada 17.novembrī Kursīšu 
pamatskolā notika pasākums par godu 
Latvijas 99. dzimšanas dienai. Kon-
certa moto – stipras ģimenes Latvijā. 
Koncerts tapis, sadarbojoties skolai ar 
Kursīšu pagasta kultūras darba orga-
nizatori, Kursīšu bibliotēku, pašdarbī-
bas kolektīviem - „Allegro”, 
„Kodols”, „Notiņas”. 

Koncertā uzstājās ģimenes, radi-
nieki. Ģimenes bija sagatavojušas 
dzejas, prozas un dziesmu rindas. 
Pirms katra priekšnesuma koncerta 
vadītāji iepazīstināja ar ģimenes tradī-
cijām, dzirdējām daudz jauku vēlēju-
mu Kursīšiem, Latvijai, citām ģime-
nēm. 

Koncertā ar dzeju un prozu uzstā-
jās māsas Aira Vaitkus un Sanda La-
pa, māsīcas Andra Rorbaha un Maija 
Rorbaha, skolotāja Aija Slūtiņa ar 
meitu Alīnu Slūtiņu, māsas Sanita 
Krasauska un Signe Zane Krasauska, 
Ilzīte Griķe ar meitiņu Elzu Griķi, 
Krista Vaitkus ar mammu Airu Vait-
kus. Dziesmas dziedāja Lilija Griķe 
ar meitu Sintiju Griķi, māsīcas Alise 
Bilerta un Amanda Patrīcija Granta, 
Melnbāržu ģimene – Brenda Melbār-



Noslēdzies Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra realizētais pro-
jekts “Portrets tuvplānā (5)”, kuru 
finansiāli atbalstīja VKKF. Projekts 
tika atbalstīts ar 800.00 euro lielu 
līdzfinansējumu. 

Projekta laikā notikuši 7 pasākumi
-literāras tikšanās ar latviešu rakstnie-
kiem Ingu Ābeli, Arno Jundzi, bērnu 
grāmatu autori Eviju Gulbi, rakstnieci 
Ingunu Baueri, dzejnieci, dramaturģi 
Ingu Gaili, rakstnieci, bibliotekāri 
Maiju Krekli, rakstnieci, žurnālisti 
Līgu Blauu. 

Pasākumi Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā pulcējuši 120 cil-

vēku lielu auditoriju- gan pieaugu-
šos, gan bērnus no Kursīšiem, Dru-
vas, Nīgrandes, Saldus pilsētas. 

Lai iepazītu literātu radošo dar-
bu un personību, tika izliktas 7 lite-
ratūras un materiālu izstādes, kas 
tapušas, sadarbojoties ar Saldus 
pilsētas bibliotēku un apkārtējām 
kaimiņu pagastu bibliotēkām, jo 
tajās varēja aplūkot arī Saldus no-
vada bibliotēkās pieejamos autoru 
darbus. 

Par projekta aktivitātēm un pa-
sākumiem varēja izlasīt afišās, in-
terneta vietnēs – www.kursisi.lv, 
www.saldus.lv, www.biblioteka.lv, 

Bibliotēkas profilos sociālajos 
tīklos draugiem.lv, facebook.com, 

twitter.com, publikācijās – laikrakstā 
“Saldus Zeme”, informatīvajos izde-
vumos “Saldus Novada vēstis” un 
“Kursīšnieks”. 

 
Mārtiņš Lagzdons, projekta vadī-

tājs. 

Noslēdzies VKKF atbalstīts projekts “Portrets tuvplānā (5)” 
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VKKF projektu konkursa 3.kārtā 
atbalstīts Kursīšu bibliotēkas sadarbī-
bā ar kultūras darba organizatori iz-
strādātais projekts “Portrets tuvplānā 
(6). Dokumentālā proza”, gūstot 
650.00 euro lielu finansiālu atbalstu. 

Projekts turpina jau iepriekšējos 
projektos aizsākto pamatdomu- orga-
nizēt tikšanās ar latviešu literātiem un 
iepazīt to daiļradi un personību. 

Projekta mērķis ir, organizējot 
pasākumus-tikšanās ar grāmatu auto-
riem, veicināt sabiedrības interesi par 
latviešu literatūru, īpaši dokumentālo 
prozu, un literātiem, tā atklājot nezi-
nāmas vai maz zināmas Latvijas vēs-

tures lapaspuses un dažādot kultūr-
vidi un norises pagastā. 

Projekta laikā no 2018.gada jan-
vāra līdz 2018.gada maijam reizi 
mēnesī tiks organizētas tikšanās ar 
latviešu literātiem, dokumentālās 
prozas autoriem Kursīšu bibliotēkā 
un iepazīta to personība un literārā 
darbība. Plānotas tikšanās ar rakst-
nieku Aivaru Kļavi, rakstnieci, žur-
nālisti Gunu Rozi, žurnālistu, grā-
matu autoru Armandu Puči, grāma-
tu autori, folkloras pētnieci Sanitu 
Reinsoni, žurnālistu, rakstnieku 
Vili Selecki. 

Projekta “Portrets tuvplānā” 

iepriekšējās četrās kārtās kopš 
2011.gada notikušas tikšanās ar 28 
Latvijā zināmiem autoriem un no 
VKKF piesaistīts 2935.00 euro liels 
finansējums. Projekta aktivitātes at-
balsta Kursīšu pagasta pārvalde. 

 
Projekta vadītājs Mārtiņš Lagz-

dons. 
. 

2018.gadā tikšanās bibliotēkā turpināsies - atbalstīts bibliotēkas projekts 

Skolu stratēģiskās sadarbības projekta 
Erasmus+ “Analizējam morālās vērtī-
bas filmās un rīkojamies” norise 
Atskaite  
1. Septembris – decembris – sistemā-

tiska sarakste ar partnervalstīm e-
pastā un WhatsApp grupās par da-
žādiem organizatoriskiem jautāju-
miem; 

2. Septembris – vecāku informēšana 
par projekta apstiprināšanu un no-
risi; 

3. Novembris – sabiedrības informē-
šana par projektu; 

4. Novembris – skolēnu grupa ap-
meklē starptautisko kinofestivālu 
2annas Rīgā 30.novembrī, jauniešu 
žūrijas seansu un noskatās, un vēr-
tē 5 īsfilmas par jauniešu dzīvi un 
problēmām; 

5. Decembris - starptautiska sa-
nāksme Itālijā, Chieti par projekta 
risku izvērtēšanu un mazināšanu, 
laika plānojumu, pienākumu sadali 

partneru komandām; 
6. Decembris - Erasmus+ stūra iz-

veide (plakāti, bukleti, karogi);  
7. Decembris – darbs pie projekta 

logo; prezentācijas par Latviju, 
Saldus novadu un Kursīšu skolu 
izveidošanas 

8. Decembris - Skolēnu izvērtēšana 
un 5 skolēnu atlase Grieķijas 
apmaiņas braucienam; līgumu 
slēgšana; 2 pavadošo skolotāju 
atlase un norīkošana braucienam 
10.-17.martam. 

Starptautiskā kinofestivāla 2an-
nas apmeklējums 

Festivālā no 280 īsfilmām tika 
atlasītas 5 labākās jauniešiem do-
mātās filmas, kuras seansa laikā 
piedāvāja novērtēt. Filmas bija ļoti 
dažādas gan pēc tematikas, gan pēc 
žanriem, bet visas ļoti savdabīgas, 
radošas un pārdomas rosinošas. 

Skolēnu pārdomas par filmās 
redzēto: 

*Man patika šis pasākums, jo ļoti 
patika īsfilmas. Tās bija īpašas. Pirmo 
reizi redzēju tādas. Iesaku visiem aiz-
braukt uz šo festivālu nākamgad. 

*Man īsfilmas patika, jo tās parā-
dīja, kā uz savām problēmām skatās 
dažādu valstu īsfilmu autori. Tāpēc 
man patika šis brauciens. 

*Pasākums notika Rīgā. Bija ļoti 
interesantas filmas, bet man vislabāk 
patika Izraēlas īsfilma “Tēvzeme”. 
Filmas bija tik interesantas un atšķirī-
gas, ka gribējās, lai iet ilgāk. 
Starptautiska sanāksme Itālijā, 
Chieti 4.-7.decembrim 
Mērķis un uzdevumi- Vienotos par 
nepieciešamajām korekcijām projek-
tā, pēc visu iespējamo risku izvērtēša-
nas. 
1. Izveidot precīzu aktivitāšu plānoju-

mu, sadalīt partneru atbildības par 
aktivitāšu realizāciju un projekta 
menedžmentu. 

2. Izveidot kopēju projekta atspoguļo-

Projekta “Analizējam morālās vērtības filmās un rīkojamies” norise 



ikdienas, svētkiem, notikumiem, 
vietām. 

28.novembra vakarā Kursīšu bib-
liotēka aicināja uz pasākumu 
“Ieskatīties personības portretā” – 
tikšanos ar žurnālisti, rakstnieci Lī-
gu Blauu. Autores dzīvīgajā un at-
raktīvajā stāstījumā savijās personī-
bas atspulgi un stāsts par sevi, gan 
piezīmes par darbu tapšanu un satik-
tajām personībām. Sanākušie varēja 
uzzināt, kā tapa grāmatas par ievē-
rojamām un spilgtām Latvijas per-
sonībām – Viju Artmani, Džemmu 
Skulmi, Maiju Tabaku, Jāni Paukš-
tello, Jāni Stradiņu, Ainaru Virgu, 
Uldi Dumpi un nedaudz ielūkoties 
šo cilvēku personības portretā. Ru-
nājām par žurnālistes darbu, tā aiz-
kulisēm, par vērtībām un L.Blauai 

2.novembrī bibliotēkā notika krus-
tvārdu mīklu risināšanas čempionāta 
4.posma 3.kārta, kurā piedalījās 10 
dalībnieki. Stundas laikā  bija jāatrisi-
na 3 dažādas mīklas – klasiskā, zvied-
ru, rozete. Rezultāti sekojoši – 1.vieta 
– Vija Gotfrīde (133 p.), 2. - Aija Jē-
kabsone (130 p.), 3. - Jautrīte Līdaka 
(129 p.), 4. – Valdis Bolšteins (117 
p.), 5. – Ina Bergmane (105 p.), 6. – 
Dace Meļķerte (79 p.), 7. - Arnolds 
Lazda (72 p.), 8. - Maiga Lazda (70 
p.), 9. – Indra Lagūna (59 p.), 10. – 
Ruta Rozentāla (26 p.). 

Visu novembri bibliotēkā bija ap-
skatāma fotogrāfa Māra Grasmaņa 
izstāde “Saldus – mans, tavs, mūsu”, 
kurā noķerti mirkļi no Saldus pilsētas 

svarīgo. Jautrā atmosfērā pagāja vairāk 
kā divas stundas. 

No 02.10. līdz 30.11.2017. bibliotēkā 
bija apskatāmas kursīšnieka Māra Tiļļas 
kolekciju izstādes “Pa mēriņam” – mazo 
alkohola glāzīšu kolekcija un “Spēkrati” 
– mazo auto modeļu kolekcija. Mazās 
glāzītes vestas no daudzām pasaules val-
stīm, gan tās apmeklējot, gan draugu 
dāvanas. Mazo auto kolekcijā bija gan 
padomju gados ražotas, gan mūsdienās 
gatavotas dažādu marku automašīnas. 

Novembrī Latvijas Republikas 
99.dzimšanas dienā Kursīšu bibliotēka-
informācijas centra vadītājs Mārtiņš 
Lagzdons personīgi saņēma apsveikumu 
svētkos no Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa. Nesaprotams, tomēr patīkams 
mirklis! 

Mārtiņš Lagzdons. 

Novembris bibliotēkā 
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8. Tuvāk iepazītos ar partneriem un 

dalībvalstīm. 
9. Uzlabot angļu valodas zināšanas. 

Šāds seminārs, uzsākot realizēt 
projektu, ir nepieciešams, jo, veido-
jot un iesniedzot projektu, partneri 
netikās klātienē. Seminārs visiem 
dalībniekiem deva skaidru priekš-
statu gan par veicamajiem darbiem, 
to 

veikšanas metodiku, gan termiņiem. Tā 
kā mēs esam projekta partneri no ļoti 
atšķirīgām valstīm un skolām, tad tika 
kliedēta neziņa gan par sadarbības 
veidiem, gan kultūru. Projekta partner-
valstu skolotājus vieno tolerance, ieinte-
resētība un vēlme novadīt projektu pēc 
iespējas labāk. 

Projekta vadītāja Irēna Lagūna. 

šanas plānu. 
3. Izveidot projekta monitoringa plā-

nu, kvalitātes izvērtēšanas plānu. 
4. Vienoties par projekta dokumentā-

ciju, skolēnu un skolotāju atlases 
kārtību projekta apmaiņas braucie-
niem. 

5. Pārrunātu pieredzes nodošanu, citu 
skolu iesaistīšanas iespējas, kino 
klubu veidošanu. 

6. Vienotos par projekta logo, Eras-
mu+ stenda izveidi, tālāko komuni-
kāciju. 

7. Vienotos par refleksiju par aktivi-
tātēm. 

svecītes, bet arī tiem, kuri 
citās ielās veidoja savu gais-

mas ceļu. Mums visiem kopā izde-
vās padarīt gaišāku Latvijas dzimša-
nas dienu. 

VPDK “Kursītis” 18.novembrī 
tika aicināts piedalīties Zvārdes pa-
gasta valsts svētku pasākumā, kurā 
izpildīja trīs dejas. Koncertā uzstā-
jas arī Zvārdes un Zirņu pagasta 
ansambļi un solisti no Zvārdes un 
Saldus. Prieks par ciemošanos un 
aicinājumu kuplināt pasākumu ar 
tautas dejām. 

19.novembrī Kursīšu kapsētās 
notika “Svecīšu vakars”, kurā aici-
nājām tuviniekus pabūt kopā ar sa-
viem mīļajiem, atcerēties un aizde-
dzināt svecīti to piemiņai. Piemiņas 
brīdī kapsētās ar dziesmām un dzeju 
uzstājās Ilzīte Griķe, Laima Tiļļa, 
Tonija Spēlmane, Viesturs Upe-
nieks, Mārtiņš Lagzdons. 

29.novembrī kultūras darba or-
ganizatore Ilzīte Griķe, un bibliotē-
kas vadītājs Mārtiņš Lagzdons kā 

5.novembrī Kursīšos ar izrādi 
“Traks numurs” (F.Arnolds, E.Bahs) 
viesojās Šķēdes Dailas teātris. Izrādes 
režisore Daila Medne. Smieklīgi pār-
pratumi un attiecību drāma. 

17.novembrī Kursīšu pamatskolā 
notika pasākums par godu Latvijas 
99. dzimšanas dienai. Koncerta moto 
– stipras ģimenes Latvijā. Koncerts 
tapis, sadarbojoties skolai ar Kursīšu 
pagasta kultūras darba organizatori, 
Kursīšu bibliotēku, pašdarbības ko-
lektīviem - „Allegro”, „Kodols”, 
„Notiņas”. Plašāk rakstā šajā avīzītē. 

18.novembrī kursīšnieki tikai ai-
cināti iedegt “Gaismas ceļu” Kursī-
šos, Rudzutaka ielā. Aicinājumam 
pievienoties un palīdzēt atsaucās 
diezgan daudz lieli un mazi kursīšnie-
ki, gan pirms tam nesot burciņas, gan 
aktivitātes dienā, palīdzot izvietot 
burciņas ar svecītēm. Paldies arī tiem, 
kursīšniekiem, kuri ne tikai Rudzuta-
ka ielā pie savām mājām izvietoja 

biedrības “KABata” pārstāvji piedalījās 
biedrības KIT realizētā projekta „Es radu 
Latviju - es daru Latviju" prezentācijas 
pasākums „Es daru Latviju…”, kura lai-
kā prezentēja Kursīšos realizēto projektu 
“Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidī-
dama”. 

Ilzīte Griķe. 

Kultūras notikumi novembrī 

Biedrība guvusi atbalstu akti-
vitātei “Prieks un svētki sev 

un citiem” 
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība 

“KABata”” izstrādājusi aktivitātes pie-
teikumu, kurš guvis atbalstu 300.00 eu-
ro apmērā no Saldus novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda. Projekta-
aktivitātes nosaukums “Prieks un svētki 
sev un citiem”. 

Aktivitātes mērķis - pilnveidot kul-
tūrvidi un norises pagastā, uzlabot Kur-
sīšu amatierteātra “Kodols” materiālteh-
nisko bāzi, organizējot eglītes iedegša-
nas pasākumu “Pēcis un Ziemassvētku 
vecītis”. 
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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! . 
 

Decembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      60 gadus 

    Maija Rorbaha  Anna Germanoviča 

    Maiga Lazda 

    83 gadus   87 gadus 

    Ilga Ludiņa  Broņislava Kuģevica 

    90 gadus      92 gadus 

    Dzidra Kārkliņa  Zenta Ķemte  

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Ainu Birutu Ābolkalnu 

(10.08.1939. - 11.11.2017.) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe un Kursī-
šu amatierteātris “Kodols” režisores Sanitas Vītolas 
vadībā strādāja pie Leldes Stumbres lugas “Pēcis un 
Ziemassvētku vecītis” iestudēšanas un pasākuma sa-
gatavošanas. Ar pašu kolektīva dalībnieku un iesaistī-
to personu līdzdalību tapa skatuves telpas iekārto-
jums, tika piemeklēti tērpi, tomēr, lai lugas galvenie 
varoņi skaisti izskatītos, bija nepieciešami atbilstoši 
rūķu, Ziemassvētku vecīša un viņa kundzes tērpi. Au-
dumus tērpiem iegādājās kolektīva dalībnieki,  tērpu 
šūšanu, piesaistot finansējumu, atbalsta biedrība 
“KABata”. 

Paredzēts, ka iegūtie tērpi tiks izmantoti arī citos 
pasākumos, kā arī iestudētā ludziņa papildinās ama-
tierteātra “Kodols” repertuāru, ar kuru varēs doties 
uzstāties citur. 

9.decembrī Kursīšos notika eglītes iedegšanas pa-
sākums “Pēcis un Ziemassvētku vecītis”, kurš pulcēja 
kuplu apmeklētāju skaitu. Ar izrādi teātris 
16.decembrī viesojies Zirņu pagastā pie pagasta seni-
oriem. Izrādi paredzēts parādīt decembrī pansionātā 
Lutriņos un pagasta senioru sadraudzības pasākumā 
Kursīšos janvāra vidū. 

Liekot kopā dažādus resursus, izdevies radīt prieku 
sev un citiem! 

Aktivitāti finansiāli atbalsta Saldus novada neval-
stisko organizāciju atbalsta fonds, Kursīšu pagasta 
pārvalde un biedrība “KABata”, amatierteātris 
“Kodols”. 

Mārtiņš Lagzdons, projekta vadītājs. 

Tik viegli baltas pārslas krīt 
un maigi zemi sedz, 
bet sirdī iespīd brīnumstars, 
ko skatiens nesaredz. 
 
Un nav jau tā, ka jāredz viss- 
lai paliek noslēpums, 
kā Ziemassvētki svētību 
un gaismu dāvā mums. 

                                (I.Priede) 
Gaišus, siltus, mīļuma pilnus šos baltos svētkus 

 un  
 pārsteigumiem bagātu Jauno 2018. gadu! 

 
Kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe, bibliotēkas 

vadītājs Mārtiņš Lagzdons 

UZMANĪBU! 
 

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKA IZMAI-
ŅAS SAISTĪBĀ AR PAPILDUS ATVAĻI-

NĀJUMA DIENĀM un SVĒTKIEM 
 

20.decembris – SLĒGTS 
21. un 22.decembrī – SLĒGTS 
23.decembris – 10.00-14.00 
25. un 26.decembris – SLĒGTS 
27.decembris – SLĒGTS 
28. un 29.decembris – atvērts no 14.00 
30.decembris - 10.00-14.00 
31.decembris - SLĒGTS 
1. un 2.janvāris – SLĒGTS 
3.janvāris – metodiskā diena 
 

Mārtiņš Lagzdons. Atis Auzāns un draugi koncertprogrammā 

„Sirds dziesmas” 
23.decembrī plkst. 15.00 

Kursīšu Kultūras centra Jaunajā zālē 
Piedalās: Atis Auzāns—vokāls, Signija Taraņenko , 

Santa Markune—pavadošais vokāls, Jānis Lemežis—
vokāls, taustiņi, Nelli Bubujanca—sitaminstrumenti. 

Ieeja — bezmaksas 
 

Informācija pa tālruni 28328320! 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 
KURSĪŠU PAGASTĀ  

 

    21.decembrī plkst. 10.00 
Kursīšu bērnudārza zālē 

Ziemassvētku vecītis Kursīšu mazos iedzīvotājus 
(bērnudārzniekus un tos, kuri bērnudārzā neiet,) 
gaidīs uz pasākumu 
 

Ziemassvētku pasākums Kursīšu pamatskolā 

21.decembrī plkst. 18.00 

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

