
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Iepazīsties ar preses piedāvājums 
2017.gadā pieaugušajiem, bērniem un 
jauniešiem Kursīšu bibliotēkā. 
2017.gadā būs pieejami jauni preses 
izdevumi visām vecuma grupām – “9 
VĪRI”, “100 Labi Padomi”, “Praktiskā 
Astroloģija”, “Astes” un “Četras Sezo-
nas”.  

Laikraksti - “Latvijas Avīze”, 
“Saldus Zeme” 

Žurnāli pieaugušajiem – 
“Cosmopolitan”, “Mājas Viesis”, 
“Praktiskais Latvietis”, “Sporta Avī-
ze”, “Zintnieks”, “Auto Bild”, “Copes 
Lietas”, “Dārza Pasaule”, “GEO”, 
“Ieva”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 
“Ilustrētā Zinātne”, “Klubs”, “Lilit”, 
“Mans Mazais”, “Privātā Dzīve”, 
“Santa”, “Una”, “Veselība”, 

“Medības”, 
“Leģendas”, “Patiesā 

Dzīve”, “OK!”, “Annas Psiholoģija”, 
„Praktiskie rokdarbi”, „Citādā Pasaule”, 
„Ko Ārsti Tev Nestāsta”, “Čaklās Rokas”. 

Žurnāli bērniem un jauniešiem – 
„Avene”, „Ilustrētā Zinātne Junioriem”. 

Dāvinājumi no lasītājiem - “Ievas 
Māja”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Stāsti”, 
“Ievas Veselība”, "Ievas Virtuve", “Kas 
Jauns”, “Vakara Ziņas”, “DDD”. 

2017.gada jaunumi – “9 VĪRI”, “100 
Labi Padomi”, “Praktiskā Astroloģija”, 
“Astes” un “Četras sezonas”.  

Aicinām ikvienu, kurš personīgai lieto-
šanai 2017.gadā abonē kādu šajā sarakstā 
neminētu laikrakstu vai žurnālu, pēc izla-
sīšanos to neizmest makulatūrā vai sade-
dzināt, bet uzdāvināt bibliotēkai. Mums 
tie var noderēt! 

Mārtiņš Lagzdons. 

Preses piedāvājums bibliotēkā 2017.gadā 

Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība 
“KABata”” sadarbībā ar Kursīšu pa-
gasta kultūras darba organizatori, bib-
liotēku-informācijas centru un Kursīšu 
mazpulku “Bitīte” (vad. Dace Meļķer-
te) īstenoja projektu “Prieku sirdij ro-
di”, kurš no Saldus novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda ieguva at-
balstu 300.00 euro apmērā. 

Aktivitātes mērķis bija pilnveidot 
kultūrvidi un norises pagastā pieaugušo 
un senioru auditorijai un attīstīt brīv-
prātīgā darba iemaņas bērnu un jaunie-
šu vidū, organizēt koncertu Ziemas-
svētku laikā ar pazīstama mākslinieka 
piedalīšanos. 

Sadarbībā ar mazpulka “Bitīte” va-
dītāju un mazpulcēniem, kā arī pagasta 
bērniem un jauniešiem notika radošās 
darbnīcas, kuru laikā tapa skaisti ielū-
gumi- gan uz aktivitātē paredzēto kon-
certu, gan mazo kursīšnieku eglīti, kā 
arī tika veidoti dekori pagasta svētku 
zālei. Ielūgumu un dekoru gatavošanā 
piedalījās 7 bērni un jaunieši, un 4 pie-

augušie. Bērni, 
kuri piedalījās, 

ieguva jaunas prasmes un veica noderīgu 
darbu. 17.decembrī visi tika aicināti uz 
Vara Vētras koncertu Ziemassvētkos. 
Koncertā piedalījās 70 dažāda vecuma 
lieli un mazi kursīšnieki. 

Sabiedriskās aktivitātes īstenošanas 
rezultātā aktivizēts brīvprātīgais darbs 
Kursīšu pagastā bērnu un jauniešu vidū, 
notikusi radošā darbnīca bērniem un 
jauniešiem, kuras laikā tika sagatavoti 
ielūgumi un telpu noformējums, noorga-
nizēts Vara Vētras koncerts Kursīšu pa-
gasta iedzīvotajiem un senioriem, Saldus 
novada iedzīvotājiem. 

Aktivitāti finansiāli atbalstīja - Saldus 
novada nevalstisko organizāciju atbalsta 
fonda, biedrība “Kursīšu attīstības bied-
rība “KABata”” un Kursīšu pagasta pār-
valde. 

Aktivitātes foto reportāža biedrības 
lapā sociālajos tīklos - http://
www.draugiem.lv/biedriba.kabata/
gallery/?aid=64959426  

 

Mārtiņš Lagzdons, projekta vadī-
tājs. 

Ar Vara Vētras koncertu noslēdzas projekts  
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SENLIETAS AR 
STĀSTU 

Vēlamies vēlreiz mudināt 
pagasta iedzīvotājus iesaistī-
ties, lai Kursīšu bibliotēkā 
varam izveidot izstādi 
“Senlietas ar stāstu”, kurā 
būtu apskatāmi seni priekšme-
ti, lietas, fotogrāfijas. Aicinu 
brīvajā laikā paskatīties māju 
pažobelēs, sienas skapjos lie-
tas, kuras varētu aizdot biblio-
tēkai. Ļoti gaidīšu izstāstītu 
vai uzrakstītu stāstu par šo 
lietu. Pēc izstādes savus dār-
gumus atgūsiet! Der jebkas - 
fotogrāfijas, trauki, apģērbs, 
rotaļlietas un rotaslietas, dar-
barīki un aparāti. Priekšmetus 
aicinu nest uz bibliotēku līdz 
5.februārim. Jautājumu gadī-
jumā sazināties ar bibliotēkas 
vadītāju Mārtiņu par tālr. 
63846680 vai e-pastā 
bibl.kursisi@saldus.lv.  

Mārtiņš Lagzdons. 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

Aicinām atsaukties bijušos 
un esošos kursīšniekus paš-

darbniekus 
 

Biedrība “Kursīšu attīstī-
bas biedrība “KABata” aici-
na atsaukties bijušos un eso-
šos kursīšniekus, kuri šobrīd 
darbojas kādā amatier -
mākslas vai profesionālajā 
kolektīvā (dejās, teātrī, fol-
klorā, korī, ansamblī, mūzi-
kas grupā, lietišķas mākslas 
pulciņā, u.tml.) Saldus nova-
dā vai citur Latvijā. Aici-
nām uz e-pastu: biedri-
ba.kabata@inbox.lv atsūtīt 
šādas ziņas: 

 Vārds, uzvārds; 

 Kolektīva nosaukums, dar-
bības veids un darbības 
vieta (piem., vokālais an-
samblis “Raksti”, Brocēnu 
novads); 

 Saistība ar Kursīšu pagastu 
(piem., dzīvojis no 1975. 
līdz 1985. gadam, mācījies 
Kursīšu pamatskolā, strā-
dājis u.tml.); 

 Kontakti (adrese, e-pasts, 
tālrunis). 

http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=64959426
http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=64959426
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2.decembrī notika Saldus novada 
kultūras darbinieku svētki. Tajos pie-
dalījās arī Kursīšu pagasta pārstāvji: 
pārvaldes vadītājs Viktors Drukov-
skis, bibliotēkas-informācijas centra 
vadītājs Mārtiņš Lagzdons un kultū-
ras darba organizatore Ilzīte Griķe, 
kura tika sumināta kā jaunais darbi-
nieks, jo 2016.gadā sākusi pildīt kul-
tūras darba organizatores pienākumus 
Kursīšu pagastā. Saldus novada kul-
tūras darbiniekus uzrunāja un sveica 
Saldus novada domes priekšsēdētāja 
Indra Rassa. Pasākumu kultūras dar-
biniekiem “Dzīve kā kino, kino kā 
dzīve” vadīja un ar skaistiem muzikā-
liem priekšnesumiem uzstājās Ainars 
Ančevskis un Agnese Cīrule, ēnu te-
ātra priekšnesumus pasākumā rādīja 
Saldus novada un Saldus Tautas teāt-
ra jaunieši Ievas Vorobjovas vadībā. 
Sveicienu bija sagatavojuši arī pa-
gastu pārvalžu vadītāji. 

9.decembra vakarā kursīšnieki tika 
aicināti uz eglītes iedegšanas pasāku-
mu “Pasaka par Ziemassvētku brīnu-
mu”, kura laikā satikām vairākus pa-
saku tēlus - Sarkangalvīti un vilku, 
Pelnrušķīti un pamāti, divas Sniegbal-
tītes, karali un pūcīgo princesi, pasa-
ku burvi un daudz mazu rūķīšu. Pasa-
ku varoņi dāvāja prieku un burvestī-
bu, kā arī ļāva uzzināt, cik dažādi var 
būt Ziemassvētki un ar ko katram tie 
var saistīties – dāvanām, piparkūku 
smaržu, līdzcilvēkiem un kopā būša-
nas prieku. Brīnumu palīdzēja uzburt 
amatierteātris “Kodols” (režisore 

S.Vītola), bērnu an-
samblis 

“Notiņas” (vadītāja G.Rumba). 
Kultūras darba organizatore I.Griķe 
saka lielu paldies visiem, kas pieda-
lījās pasākuma tapšanā un lielās 
egles izgreznošanā – Aldim Slūti-
ņam, Viesturam Upeniekam, Ro-
mualdam Skeivim un SIA 
“Klagati” par pacēlāju, lai varētu 
tikt pašos augstākajos eglītes zaros. 

10.decembrī kursīšnieki un viesi 
bija aicināti uz Ziemassvētku tirdzi-
ņu Kursīšos, kuru jau vairākus ga-
dus organizē kultūras darba organi-
zatore un bibliotēka-informācijas 
centrs. Apmeklētājiem bija iespēja 
iegādāties dažādas prece dāvanām, 
ikdienas lietošanai, dāvanas  sev un 
draugiem. Varēja iegādāties grāma-
tas, medu, adījumus un rokdarbus, 
saldumus, ogas un to produktus , 
izstrādājumus. Tirgotāji bija gan 
vietējie, gan no kaimiņu pagastiem 
un pilsētām. Tirdziņu kopumā ap-
meklēja ap 60 cilvēku. Tradicionāli 
darbojās pirkumu loterija, kurā va-
rēja piedalīties visi tie, kuri kaut ko 
tirdziņā iegādājās, balvu ieguvējus 
izlozēja paši tirgotāji. Indra Lagūna 
ieguva Saldus pārtikas kombināta 
saldumus, Dace Rožkalne – šalli no 
Ezeres rokdarbnieces Ināras Šmi-
tas, Inga Daudze – zeķes no Airas 
Vaitkus, Tonija Spēlmane – grāma-
tu, Agnese Lapa – rotas no Ingas 
Daudzes, Valda Susekle – pupiņas 
no Līgas Melnbārdes, Aira Vaitkus 
– našķus no I/U “Linda”, Sarmīte 
Gustiņa – produkciju no 

“Dzērvenīte A”, Ināra Balse – sveci 
no Daces Meļķertes, Emīls Griķis – 
medu no bitenieka Dzintara Circeņa. 

17.decembrī notika Vara Vētras 
Ziemassvētku koncerts un Senioru 
Ziemassvētku eglīte. Koncertā ar sa-
vām dziesmām un dzeju uzstājās 
dziesminieks, aktieris un režisors Va-
ris Vētra. Koncertu apmeklēja 70 
Kursīšu pagasta un Saldus novada 
iedzīvotāji. Pēc koncerta pagasta se-
niori tika aicināti uz svētku turpināju-
mu, kur pie klāta galda dalījās saru-
nās, atkalredzēšanās priekā, piedalījās 
loterijā un atrakcijās. 

19.decembrī Kursīšu PII zālē noti-
ka bērnudārza un mazo bērnu eglīte, 
kuru kopā organizēja bērnudārza ko-
lektīvs un kultūras darba organizatore 
Ilzīte Griķe. Pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja paviesoties Zaķu mājā, 
kur pulcējās lieli un mazi zaķi, lai 
dejotu, dziedātu, skaitītu dzejoļus un 
ietu rotaļās. Bērnu sagatavotie priekš-
nesumi priecēja gan mammas un tē-
tus, gan mazākos pagasta iedzīvotā-
jus, kuri vēl neiet dārziņā. Pie bēr-
niem viesojās Ziemassvētku vecītis, 
un katram tika pa saldai paciņai no 
Saldus novada pašvaldības. 

26.decembrī Kursīšu amatierteāt-
ris “Kodols” devās uz Vadakstes un 
Rubas pagastiem, lai ar Ziemassvētku 
uzvedumu “Pasaka par Ziemassvētku 
brīnumu” piedalītos mazo bērnu Zie-
massvētku eglītēs. Bērni varēja satikt 
pasaku tēlus, iet rotaļās un saņemt 
paciņas no Ziemassvētku vecīša. 

 
Ilzīte Griķe. 

darbības. Tikšanās bija pozitīva 
un pārdomu vērtu atziņu caurs-
trāvota. Paldies kursīšniekiem 
un kolēģiem no Gaiķu pagasta, 
kas ieradās uz tikšanos. Pasā-
kums notika Kursīšu bibliotē-
kas projektā “Portrets tuvplānā 
(4)” ar VKKF finansiālu atbal-
stu. 

12.decembrī ar papīru no-
došanu SIA “Līgatnes papīrs” 
noslēdzās makulatūras vākša-
nas akcija Kursīšos, kurā iesais-
tījās Kursīšu bibliotēka-
informācijas centrs. Akcijā pie-
dalījās un papīru, vecas grāma-
tas, žurnālus un citus papīra 
izstrādājumus nesa - Kursīšu 
bibliotēka-informācijas centrs, 
Ruta Rozentāla, Tīna Madžule, 
Alīna Slūtiņa, Valerija Budeno-
viča, Vija Bolšteina, Emīls Gri-
ķis, Arvīds Cāzers, Marita Su-

8.decembrī bibliotēkā notika pa-
sākums “Latvieša dvēselei izstāstīts 
stāsts” – tikšanās ar rakstnieku Jāni 
Lejiņu un TV režisori Virdžīniju Leji-
ņu. Tikšanās laikā notika saruna par 
Jāņa Lejiņa un Virdžīnijas Lejiņas 
darbiem. Abiem viesim tuva ir vēstu-
res tēma, kas atspoguļota darbos - 
J.Lejiņa triloģijā “Zīmogs sarkanā 
vaskā” un “Kamera obskura” un 
V.Lejiņas seriālos un videofilmās par 
Latvijai nozīmīgām personībām. Vie-
si dalījās pieredzē par seriālu tapšanu 
un aizkulisēm – par scenārista darbu 
un režisora darbu,  sadarbību gan dar-
bā, gan dzīvē. Runājām par lietām, 
kas svarīgas abiem viesim – par lat-
viešu pašapziņu, par darbu un tā veik-
šanu un attieksmi pret lietām un cil-
vēkiem sev līdzās. Neiztrūka arī jautri 
atgadījumi iz dzīves un profesionālā 

sekle, Andra Rorbaha, Aija Jēkabsone, 
Marika Šīrante, Ruta Eberliņa, Armands 
Kļava – 9.klase, Ina Ozoliņa, Inta Zeniņa 
un citi. Ar nepacietību gaidām rezultātus. 

28.decembrī Saldus un Brocēnu nova-
du bibliotekāri pulcējās uz gada noslēguma 
semināru “No Mārtiņiem līdz Ziemassvēt-
kiem”, kuru mums organizēja SPB galvenā 
metodiķe Aija Pelīte ar palīgiem. Pulcējā-
mies vecajās bibliotēkas telpās, tagad 
“Kapelleru nams” un salonveikals “Pūču 
māja”. Ar lustīgām dziesmām, rotaļām un 
paražām mūs priecēja folkloras kopa 
“Virza’ no Brocēniem Agritas Pilenieces 
vadībā. Tradicionāli tika atzīmēti labie 
darbi, veiksmes, interesanti pasākumi, kas 
notikuši bibliotēkās. Kursīšu bibliotēka 
tika atzīmētas trīs aktivitātes – Realizēti 
daudzveidīgi projekti 2016.; Oriģinālākie 
pasākumi 2016.: “Kolekciju stāsti”, “Senās 
rotas”, “Pagastu diena”, “Spēļu diena”; 
Oriģināls pasākums 2016. (Spēļu diena). 
Tika apbalvoti arī bibliotēku novadpētnie-

Kultūras notikumi decembrī 

Bibliotēkā decembrī 
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cības konkursa “Rozentāls manā pa-
gastā” laureāti – 3.vietā – Zirņu un 
Butnāru bibliotēkas; 2.vietā – Kursīšu 
bibliotēka; 1.vietā – Vadakstes biblio-
tēka. Visi tika aicināti piedalīties tir-
gus andelē ar saviem žāvējumiem, 
ievārījumiem un citām sastrādātām 
lietām, bija arī čigāni un budēļi, kā arī 
loterija un radošās darbnīcas. Laiks 
patīkamā gaisotnē un satikšanās prie-
kā par Vecā gada notikumiem un Jau-
nā gada iecerēm paskrēja nemanot. 

29.decembrī uz Krustvārdu mīk-
lu minēšanas čempionāta 3.posma 
4.kārtu pulcējās 9 interesenti, ku-
riem stundas laikā bija jāatrisina 4 
dažādas mīklas – rozete, klasiskā, 
zviedru un riņķvārdu mīkla. Cetur-
tās kārtas rezultāti šādi – 1./2.vieta – 
Aija Jēkabsone un Jautrīte Līdaka 
(145 p.), 3. – Vija Gotfrīde (144 p.), 
4. – Valdis Bolšteins (131 p), 5. – 
Ina Bergmane (118 p.), 6. – Dace 
Meļķerte (99 p.), 7. – Maiga Lazda 

(79 p.), 8. - Arnolds Lazda (68 p.), 9. – 
Ruta Rozentāla (32 p.). Apkopojot 
pirmo četru kārtu rezultātus, kopvērtē-
jums šāds - 1.vietā Aija Jēkabsone 
(579 p.), 2. - Vija Gotfrīde (571 p.), 3. 
- Jautrīte Līdaka (569 p.), 4. – Valdis 
Bolšteins (534 p), 5. – Ina Bergmane 
(483 p.), 6. – Dace Meļķerte (434 p.), 
7. – Maiga Lazda (256 p.), 8. - Ar-
nolds Lazda (238 p.), 9. – Ruta Rozen-
tāla (130 p.). 

Mārtiņš Lagzdons. 

Skolas ziņas Pasākumu ieskandināja skolotā-
jas A.Rorbahas iestudētais skečs. 
Direktore iejutās stāstītāja lomā un 
izstāstīja pasaku par dvēseli. Pēc 
tam uzstājās skolotājas D.Rožkalnes 
dramatiskais kolektīvs. Dzejoļus 
runāja Deimians Bicāns, Arta Ro-
mane, Zane Signe Krasauska, Ance 
Griķe, Alise Geistere. Alise Geistere 
un viņas draudzene mūs iepriecināja 
ar akordeona spēli. Deju skolotājas 
L.Mickus vadībā mēs ieraudzījām, 
kāds apslēpts talants slēpjas mūsu 
skolas 1.-5.klases skolēniem. Bija 
gan aša, gan jautra deja. Arī dzirdē-
jām jaukas dziesmas kora un ansam-
bļa izpildījumā (skolotāja 
G.Rumba). 

Šogad mums ir 17 skolēni, kuri 
mācās labi un teicami, ir arī izcilnie-
ce. Skolas direktore I.Lagūna un 
mācību pārzine S.Vītola pateicās 
skolēniem un viņu vecākiem par 
labām un teicamām sekmēm. Lūk, 
mūsu teicamnieki – 2.klasē – Sandra 
Šraupa un Jānis Bušs, 3.klasē – Irē-
na Trunčenkova, Samanta Štraupa 
un Kristjans Briedis, 4.klasē – 
Deimians Bicāns un Emīls Griķis, 
5.klasē – Alise Bilerta, Paula Stepē-
na un Tīna Madžule, 6.klasē - Linda 
Romane, 7.klasē - Alise Geistere, 
8.klasē – Jānis Upenieks, Arta Ro-
mane un Zane Krasauska, 9.klasē – 
Alise Circene un Armands Kļava. 
Mēs varam lepoties ar mūsu skolas 
skolēniem. 

Šogad pirmajā semestrī pati kār-
tīgākā klase bija 9.klase ar klases 
audzinātāju Daci Rožkalni. 

Paldies arī jāsaka Aivaram Pie-
tuškam un Jānim Krasauskim par 
iejušanos dīdžeju lomā! 

Lai izcilnieku pulks 2.semestrī ir 
kuplāks, jo vairākiem skolēniem 
tikai mazliet pietrūka līdz optimā-
lam sasniegumu līmenim! 

 

Arta Romane, mediju pulciņa 
reportiere. 

 

Decembris skolā 
Gada pēdējais mēnesis pagāja, čakli 

mācoties ne tikai skolā, bet arī seminā-
ros, mācību ekskursijās. Mēnesis, kad 
dāvājām prieku sev un citiem un saņē-
mām daudz dāvanu! 

1.decembrī mūsu skolas skolēni Ai-
rita Kurakova, Armands Kļava un Zane 
Signe Krasauska piedalījās Saldus no-
vada krievu valodas daiļrunātāju kon-
kursā. Skolēnus gatavoja krievu val. 
skolotāja Tonija Spēlmane. 

6.decembrī Ance Griķe un Arta Ro-
mane no plkst. 10.00-13.00 darbojās 
jauniešu centrā Saldū. Jauniešu centrā 
notika nodarbība par komunikāciju. 
Darbs noritēja vairākās grupās, kur ie-
pazināmies un sadarbojāmies, komuni-
cējām ar jauniešiem no citām novada 
skolām. Pārvarējām savu kautrīgumu, 
katrā grupā bija svarīgi komunicēt, 
pastāstīt par noteikto tēmu, piemēram, 
par pašpārvaldes darbu skolā. Bija jauki 
ar citiem jauniešiem iestudēt īsu lugu, 
kur īsi un ātri, 5 minūtēs, pastāstījām 
par skolēnu pašpārvaldes sēdes norisi. 
Mēs iemācījāmies koncentrēties uzde-
vumam, sadarboties, nekautrēties paust 
savu un grupas viedokli. 

8.decembrī 8.klases skolnieks Jānis 
Upenieks un angļu valodas skolotājs 
Uģis Sauja pārstāvēja mūsu skolu Sal-
dus un Brocēnu novada angļu valodas 
olimpiādē. Apsveicam! 

9.decembrī četras meitenes Arta, 
Zane, Eva un Ance –devās uz talantu 
skolu Druvā. Viņas mācās personības 
attīstības skolā, kur šoreiz tikās ar flo-
risti A.Vasiļjevu un gardumu karalieni 
J.Skripkaru. 

15.decembrī dāvanu izbaudīja sešga-
dīgie bērni un 1.-4.kl. skolēni. Viņi ap-
meklēja Jelgavas kultūras namā baleta 
izrādi „Riekstkodis”, darbojās karameļu 
darbnīcā, aplūkoja Jelgavu no Jelgavas 
baznīcas torņa. 

21.decembrī skolā notika skaists 
Ziemassvētku pasākums, kura laikā tika 
sumināti mācībās čaklākie skolēni un 
viņu vecāki. 

Z.S.Krasauska, mediju pulciņa 
reportiere. 

Brauciens uz Jelgavu 
15. decembrī sešgadnieki un 1. – 

4. klases skolēni kopā ar sk. A. Ror-
bahu, sk. T. Spēlmani un ar bērnudār-
za skolotāju M.Rorbahu devās mācī-
bu ekskursijā uz Jelgavu. Jelgavā ap-
skatījām trīs apskates objektus. Par 
čaklu sabiedrisko darbu skolā ekskur-
sijā tika aicināti arī Arta, Ance un 
Zane. 

Sākumā pabijām karameļu darbnī-
cā, kur vērojām, kā top saldās kara-
meļu konfektes tikai no divām dabis-
kajām krāsām. Dzirdējām, kā darbnī-
ca ir radusies. Tika dota iespēja pa-
šiem pagatavot savu čupa čupu savā 
izvēlētajā veidā. Cits veidoja sirsniņu, 
cits puķīti, bet daži citu veidu. Varēja 
arī iegādāties karameļu darbnīcas pro-
dukciju. 

Pēc karameļu darbnīcas mēs devā-
mies uz Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcu. Tur varējām skatīt Jelgavu 
no pašas Jelgavas Svētās Trīsvienības 
torņa. Uzzināt par Jelgavas vēsturi, 
apskatīt izstādes un piedalīties spēlē, 
kur uzzinājām, ka esam labi klausītā-
ji, jo pa visiem mēs palīdzējām Matī-
sam dabūt goda rakstu. 

Tad mēs devāmies uz Jelgavas 
kultūras namu, kur varējām noskatī-
ties koncertuzvedumu – baleta izrādi 
“Ziemas pasaka”. Šī diena mums bija 
izdevusies un veiksmīga, ar saldu-
miem un labām domām mēs devā-
mies uz mājām. 

Lielu paldies mēs sakām Kursīšu 
pamatskolai par skaisto dāvanu! 

 
Arta Romane, mediju pulciņa 

reportiere. 
 

Ziemassvētki Kursīšu pamat-
skolā 

21. decembrī Kursīšu pamatskolā 
notika Ziemassvētku pasākums, kurā 
skolēni ar skolotāju palīdzību bija 
sagatavojuši daudzus un dažādus 
priekšnesumus. Tika sumināti labākie 
skolēni un labākā klase. 
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Turpināsim sekot līdzi dr. Anitas 
Plūmes ieteikumiem un novērojumiem 
par mazuļa 3. dzīves mēnesi. 

To es jau spēju. Gandrīz visi bērni 
jau ir tik stipri, ka, guļot uz vēdera, 
stingri tur galviņu, turklāt citi vēl bal-
stās uz apakšdelmiem un notur līdzsva-
ru. Bravo! Arī paņemts rokās, mazulis 
vairs nav tik ļoti jāatbalsta. Viņš jau 
jūtas itin patstāvīgs un groza galvu, 
pētot apkārtni. Daži bērni, guļot uz mu-
guras, it kā mēģina pacelt galviņu, pie-
velkot to pie krūtīm, un mēģina labāk 
saskatīt māmiņu un tēti. Kustīgākie 
mēģina tvert kādu mantiņu, bet tas var 
arī neizdoties. 

Dienas ritms. Nu jau var uzelpot. 
Iespējams, ka bērniņam izveidojies 
savs dienas režīms, ir paredzams baro-
šanas laiks, lielākoties trešā mēneša 
beigās sāk veidoties arī regulāras ie-
migšanas ieradums. Bērns pat var maz-
liet pamosties, pirms ar skaļu kliedzie-
nu pieprasa nākamo maltīti. Būtu itin 
labi, ja izdotos katru dienu vienā laikā 
doties pastaigā, vannoties un veikt 
pārējos darbiņus. Taču nevajag pārdzī-
vot, ja labie nodomi neizdodas - arī rīt 
būs diena. Vēdera izeja ir ļoti individu-
āla. Tā var būt divas vai trīs reizes die-
nā, bet var būt arī bērni, kam tas notiek 
tikai reizi dienā vai reizi trīs dienās. 
Vairums bērnu joprojām strauji kļūst 
smagāki, vidēji mēnesī par 700-900 
gramiem. 

Māmiņai un tētim. Atbildiet uz 
mazuļa radītajām skaņām, lai gan tā 
nav īsta saruna ar īstiem vārdiem. Šī 
nodarbe palīd apgūt intonācijas un 
tajās iekodētās jūtas. Smaidiet pēc 
iespējas daudz un runājiet ar bērniņu, 
atstājiet pauzes, lai arī viņš var izteikt 
savu viedokli. Izkariniet mantiņas pār 
gultu vai ratiņiem, lai mazais var tās 
vērot un mēģināt satvert vai iesist pa 
tām. Krāsainas mantas, kas kustas un 
rada skaņu ir lieliskas, lai attīstītu 
kakla muskuļus un acu skata koordi-
nāciju. Kustiniet skanošas rotaļlietas 
tā, lai mazais to redz. Tad aizvirziet 
mantiņu aiz mazuļa redzesloka un 
atkal radiet skaņu, sekojiet, vai 
mazais meklēs to ar acīm. Aktīvas 
kāju kustības un to izmantošana spē-
lēs ir ļoti svarīgas. Centieties izvietot 
mantas tā, lai bērns tās var aizsniegt 
ar kājām un iespert pa tām. Tas veici-
na kāju kustību koordināciju. 

Mācāmies saprasties. Lielākā daļa 
bērnu daudz smaida un dara to tieši 
tad, kad jūtas labi. Diemžēl viņi 
joprojām enerģiski kliedz, kad nejū-
tas pārāk labi. Tā nu ir zīme, ka jā-
pārliecinās, vai mazajam raudātājam 
nav slapjš dibentiņš, vai viņam nav 
auksti (labāk vairākas plānas nekā 
viena bieza sega), bet varbūt viņš 
jūtas tik vientuļš, ka nekādi nevar 
aizmigt. Daudzi bērni ar patiku pēta 
kustīgu seju un uz īsu brīdi pievēršas 

arī priekšmetiem. Aizvien tuvāk ir lie-
lais runāšanas laiks- mazuļi sāk saprast, 
ka skaņas veidojas rīklē-rrr... Ja vien ir 
laiks parunāt, dzirdēsiet aizvien vairāk 
un vairāk dažādu skaņu. 

Kas viņam patīk. Kad viņu tur verti-
kāli, atbalstītu ar pēdām pret klēpi, un 
cilāties augšup lejup. Atbalstīties pret 
jūsu plecu un lūkoties tam pāri. Vētrai-
ni kustināt kājas un rokas, guļot uz mu-
guras. Aktīvas spēles ar mantām, kas 
rada troksni un kuras var purināt vai 
spārdīt ar kājām. Dievina grabuļus, 
riņķus, ko satvert. Spēlēt slēpšanos aiz 
rokām vai avīzes. Kad jūs dziedat vai 
pūšat un veidojat skaņas pret viņa vēde-
riņu. Ritmiskas spēles, piemēram, 
„Cepu, cepu kukulīti”.  

Turpiniet nepārtraukti sarunāties ar 
mazuli, stāstīt viņam par apkārtesoša-
jām lietām, to krāsām, pielietojumu. 
Tas veicinās bērna runas un valodas 
attīstību. 

Nākamajā numurā meklējiet gudrī-
bas par mazuļa dzīves 4. mēnesi. 

Sargājiet sevi un savus mīļos, savas 
mājas mieru! 

 
Dr. Anitas Plūmes, Maijas Streiķes, 

Gundegas Blumbergas padomus  no 
grāmatas „ Šūpulītis+ kalendārs / die-
nasgrāmata pirmajām 365 dienām ma-
zuļa dzīvē un vērtīgi padomi mā-
miņām” izrakstīja skolotāja logopēde 
Aija Slūtiņa.  

mājaslapā www.kursisi.lv. 
Konkursa norises laiks no 

2017.gada 16.janvāra līdz 
2017.gada 1.novembrim. 

II. KONKURSA PIETEIKU-
MU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, 
NOFORMĒŠANA UN PRASĪBAS 
FOTOGRĀFIJĀM 

Pieteikumi iesniedzami elektro-
niski, sūtot tos uz e-pastu: 
bibl.kursisi@saldus.lv vai mar-
tins_lagzdons@inbox.lv ar norādi – 
fotokonkursam “Noķerts mirklis…” 
vai jānogādā personīgi Kursīšu bib-
liotēkā-informācijas centrā USB zi-
batmiņas datu nesējā visā konkursa 
norises laikā. 

Fotoattēli iesniedzami to oriģinā-
lajā izmērā (nesamazinot), Fotoattē-
liem jābūt reālistiskiem.  

Katrs pretendents konkursa no-
rises laikā var iesniegt neierobežotu 
skaitu fotogrāfiju, pievienojot tiem 
klāt aizpildītu konkursa pieteikuma 
anketu (skat. Pielikumu Nr.1).  

Fotoattēliem jāraksturo Kursīšu 
pagasts un tā sabiedriskās aktivitātes 

Fotokonkursa „Noķerts mirklis” 
NOLIKUMS 

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  
Konkursu rīko Kursīšu pagasta bib-

liotēka-informācijas centrs (turpmāk 
tekstā – Rīkotājs), Kalna iela 1, Kursīšu 
pag., Saldus nov., LV-3890.  

Konkursa mērķis ir iesaistīt dažāda 
meistarības līmeņa fotogrāfus māksli-
nieciski kvalitatīvu un interesantu Kur-
sīšu pagastu raksturojošu fotogrāfiju 
radīšanā un fotoattēlu krājumu papildi-
nāšanā. Fotogrāfijas tiks izmantotas 
informatīvo izdevumu veidošanai, ie-
vietošanai Kursīšu pagasta pārvaldes 
mājaslapā, sociālajos tīklos, reprezentā-
cijas vajadzībām un fotoizstādes 
„Noķerts mirklis…” izveidošanai. Vei-
cināt interesi un mīlestību pret savu 
dzimto vietu. 

Konkursā var piedalīties jebkura 
persona, kura iesniegusi pieteikumu 
dalībai fotokonkursā atbilstoši konkur-
sa nolikuma (turpmāk tekstā – Noli-
kums) noteikumiem. 

Ar nolikumu var iepazīties un to 
lejupielādēt Kursīšu pagasta pārvaldes 

un jāaptver viena un/vai vairākas seko-
jošās tēmas:  
4.1. Kursīšu pagasta kultūrvēsturiskie 
objekti; 
4.2. Kursīšu pagasta vide (ēkas, vietas, 
objekti); 
4.3. Kursīšu pagasta dabas objekti un 
ainavas; 
4.4. Kursīšu pagasts četros gadalaikos. 
5. Fotoattēli nedrīkst būt uzņemti agrāk 
par 2016.gada 1.janvāri. 
6. Obligātas prasības: 
6.1. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti 
ir jābūt fotogrāfijas autoram; 
6.2. Par iesniegto darbu piederību ie-
sniedzējam un autortiesību izpildi at-
bild iesūtītājs; 
6.3. Fotogrāfijai jābūt tehniski kvalitatī-
vai, ne mazākām kā 5Mp izmērā; 
6.4. Fotogrāfijai jābūt taisnstūrveida 
(horizontāli, vertikāli, kvadrāts); 
6.5. Fotogrāfijā redzamais nedrīkst pār-
kāpt vispārpieņemtās morāles un pie-
klājības normas vai pastāvošo likumdo-
šanu; 
6.6. Fotogrāfijā nedrīkst būt attēlota 
vardarbība, pornogrāfija un cita veida 
aizskarošs un amorāls saturs; 
6.7. Fotogrāfija nedrīkst būt uzņemta 

Skolotājs logopēds iesaka — 3.mēnesis 

Foto konkurss “Noķerts mirklis” 
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studijā; 
6.8. Fotogrāfija var būt krāsaina vai 
melnbalta; 
6.9. Uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi 
datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, 
kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai pa-
raksti; 
6.10. Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi 
rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta 
individuāla pārveidošana). 
III. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU 
IZVĒRTĒŠANA 

Konkursa norises laikā iesniegtos 
piedāvājumus izvērtēs Kursīšu pagasta 
pārvaldes vadītāja apstiprinātā noliku-
ma kārtībā izveidotā fotokonkursa re-
zultātu izvērtēšanas komisija.  

Iesniegtās fotogrāfijas komisija iz-
vērtē divu nedēļu laikā pēc fotokonkur-
sa noslēguma un nosaka 3 labāko foto-
grāfiju autorus, kuri tiek paziņoti un 
apbalvoti fotoizstādes atklāšanas dienā.  

No konkursam iesniegtajām foto-
grāfijām tiek atlasītas labākās, kas tiks 
izmantotas informatīvo izdevumu vei-
došanai, ievietošanai Kursīšu pagasta 
pārvaldes mājas lapā www.kursisi.lv, 
reprezentācijas vajadzībām un fotoiz-
stādei, kura tiks izvietota Kursīšu bib-
liotēkā-informācijas centrā, Kursīšu 

pagasta pārvaldes ēkā. 
Konkursa izvērtēšanas komisijas 

pieņem lēmumu par konkursa uzvarē-
tāju noteikšanu un balvu piešķiršanu 
pirmo trīs vietu ieguvējiem un skatītā-
ju simpātijas balvas ieguvējam. 
IV. KONKURSA KOMISIJAS 
TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

Konkursa izvērtēšanu veic ar pār-
valdes vadītāja rīkojumu apstiprināta 
komisija 5 cilvēku sastāvā. 

Konkursa uzvarētājs tiek noteikts 
ar konkursa izvērtēšanas komisijas 
lēmumu. 
Komisijai ir tiesības: 
3.1. pieaicināt komisijas darbā speciā-
listus vai ekspertus; 
3.2. neizskatīt piedāvājums, kas neat-
bilst konkursa Nolikuma prasībām; 
3.3. pieprasīt papildus informāciju no 
pretendentiem, kas piedalās konkursā; 
3.4. piešķirt atsevišķas veicināšanas 
balvas; 
3.5. no iesniegtajiem pieteikumiem 
izvēlēties fotoizstādei piemērotākos 
darbus.  
4. Komisijas pienākumi: 
4.1. izskatīt pretendentu iesniegtos 
fotoattēlus; 
4.2. noteikt konkursa uzvarētājus un 

piešķirt balvas; 
4.3. Konkursa komisijas locekļi nevar būt 
konkursa dalībnieki; 
4.4. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta 
protokolā, ko paraksta visi komisijas lo-
cekļi. 
V. PRETENDENTU TIESĪBAS UN 
PIENĀKUMI  

Līdz konkursa piedāvājumu iesniegša-
nas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var 
grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.  

Katrs pretendents var iesniegt neierobe-
žotu skaitu fotoattēlu konkursa norises 
laikā.  

Iesniedzot pieteikuma anketu konkur-
sam, pretendents pieņem un piekrīt visām 
konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir 
jābūt fotogrāfijas autoram. 
VI. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS 
TIESĪBAS  

Rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas 
tiesības fotoattēliem un digitālajiem fai-
liem, kurus iesniedzis konkursa dalībnieks.  

Fotogrāfs, iesniedzot darbus Rīkotājam 
un parakstot pieteikumu, piekrīt visiem 
iepriekšminētajiem punktiem foto konkur-
sa Nolikumā. 
 

Mārtiņš Lagzdons. 

cijai? 
Būtiska grā-

matai ir hronoloģija un vietzinība. Ja 
Jūs atverat savu albumu un ieraugāt 
apkūlības, dievkalpojumu, kāzas, 
bēres, darba dunu, svinīgo brīdi, jaun-
sargus vai pionierus, zemnieku tīrumā 
vai strādnieku pie virpas, ieskenējiet 
šo attēlu — tas paliks arī Jūsu datora 
cietajā diskā. Atsūtiet šo fotogrāfiju 
man un pievienojiet šādus datus: gadu 
(ja iespējams — datumu), vietu 
(ie-spēju robežās — pagastu, ielu, mā-
jas vai vietas nosaukumu), redzamās 
personas (vārdu un uz-vārdu, amatu), 
interesantas detaļas vai pat stās-tu par 
šo attēlu. Atsūtiet šo fotogrāfiju man 
uz e-pastu: aiva@arstubiedriba.lv vai 
dodieties uz Kursīšu bibliotēku, kur 
Jums palīdzēs. 

Tad, kad taisīju deviņdesmitgades 
albumu, man sagadīšanās pēc atsūtīja 
desmitiem gandrīz vienādu bilžu ar sce-
nāriju — divdesmitā gadsimta trīsdesmi-
to gadu beigas, saimniecībā ar lokomo-
-bili vai sešiem zirgiem atvilkta kuļma-
šīna "Imanta". Saimnieks uzvelk goda 
svārkus, saimniece tautas tērpu, meitas 
baltās blūzēs un vārpu vai-nagos, puiši 
diži un smaidīgi. Ieradies arī skro-de-
ris un andelmanis, sanākuši kaimiņi. 
Ieradies arī ciema fotogrāfs, visus 
sastādījis iespējami nedabīgi, lai ko-
pumā bilde kļūtu mākslas darbs. Un 
šādas bildes ar kuļmašīnu fonā man 
sūtīja no Apes, Sunākstes, Dundagas, 
Rucavas. Visām vie-tas nepietika. Šai 
grāmatai savācu 20 000 foto-grāfiju, 

Top nacionāls albums “Latvijai – 100” bet izmantoju — 2500. 
Tādēļ ieskatieties — Jūsu ģimenes albu-

mā bildes ievietojuši Jūsu senči, kas redzēja 
un saprata savu laikmetu, savu zemi, savu 
tautu. Tur noteikti ir bilde, kurai vieta ir Lat-
vijas simtgades albumā. 

Latvija ir ne tikai teritorija zemeslodes zie-
meļu puslodē. Latvija ir arī pirmā un otrā 
pasaules kara bēgļi svešatnē, latvieši izsūtīju-
mā Sibīrijā, latvieši svešos karos tālu no 
dzimtenes, latvieši Amerikā un Austrālijā 
trimdā un latvieši Īrijā un Anglijā 21. gad-
simtā. Latvija ir arī tāluma latviešu bērni, 
kas latviski runā slikti, un viņu mazbērni, 
kuri lat-viski nerunā nemaz. Latvija ir Brazī-
lijā un Sibīrijā celtie latviešu ciemi, latviešu 
zinātnieki pa-saules zinātņu centros un latviešu 
sportisti dažādu pasaules valstu izlašu koman-
dās. 

Katrā Latvijas pilsētā, pagastā un ciemā 
ir savs muzejs, kurā fotogrāfijas krājušās. Bie-
žāk šis muzejs ir kāda skolotāja vai bibliote-
kāra mājās rūpīgi vākts. Es būšu pateicīgs, ja 
ļausiet man iepazīt šo cilvēku un aizbraukt pie 
viņa viesos — pie viņa atrodamas īstās Latvi-
jas foto bagātības. 

Visas elektroniskās bildes, ko būšu ar 
aprak-stiem saņēmis, nodošu Latvijas Naci-
onālajai bibliotēkai, kas tās atstās savos krā-
jumos nākamajām paau-dzēm. No interesan-
tākajām un stāstošākajām izveidošu grāma-
tu. Pie fotogrāfijas tiks pierak-stīts — kas to 
gādājis. 

Grāmatas izdošanai neprasīšu naudu val-
stij. Ceru, ka man atradīsies finansiāli atbalstī-
tāji, bet izdošu šo grāmatu arī tad, ja tādi ne-
atradīsies. 

Ar cieņu Pēteris Apinis. 

Kursīšu bibliotēka aicina iesaistīties 
kursīšniekus Pētera Apiņa nacionālā 
foto albuma “Latvijai – 100” tapšanā 
un pagasta vēstures veidošanā. Infor-
mācija zemāk rakstā! 

Aizbrauc svešatnē latvieši, līdzi aiz-
ved atmiņas, bet albumu atstāj vecās-
mātes mājās lau-kos. Latviešu fotoal-
bumi pamestajās mājās sa-deg vai sape-
lē, mājai sagrūstot. Pat tad, ja albums 
saglabāts dziļi plauktā, visai grūti pa-
teikt, kas ir šī sieva puķainos svārkos 
tālajos divdesmitā gadsimta divdesmi-
tajos gados vai kādā uniformā tērpies 
vecvectēvs. Kurš var nosaukt vārdā 
visus savus vecvecākus? Kurš — viņu 
brāļus un māsas? 

Latvijas simtgadei gatavoju grāmatu, 
kas tā arī sauksies "Latvijai — 100". 
Grāmata būs sakārtota pa gadiem — kat-
ram gadam vairāki atvē-rumi. Valsts 90. 
dzimšanas dienā "Nacionālajā apgādā" 
esmu līdzīgu grāmatu jau izdevis. 
Jau-najā grāmatā būs pilnīgi citi attēli, 
grāmatā būs arī būtiskie mākslas darbi, 
būtiskās grāmatas, būtiskie pieminekļi 
un būtiskās celtnes. Un to-mēr — jau-
najā grāmatā viens cilvēks būs atro-
-dams tikai vienā attēlā, pat tad, ja tas 
bijis lat-viešu tautas ģēnijs. Arājs tīru-
mā ir valstij vien-līdz svarīgs kā 
valstsvīrs, komponists, aktieris vai 
zinātnieks. 

Grāmatā būs aptverti visi novadi. Var-
būt Jūsu albumā ir attēls, kas ļoti noder 
tieši Jūsu dzimtā novada, pagasta ilustrā-
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizī-
bu 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! 

 

Janvārī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      80 gadus 

    Armands Eglītis  Visvaldis Spēlmanis 

       83 gadus 

    Valerija Budenoviča Mirdza Zīlīte 

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Frici Edgaru Pelīti 

(14.03.1930 - 04.12.2016) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas cen-

trā 

no 04.01.līdz 28.02.2017. 

kursīšnieces Jautrītes Līdakas kolek-

cijas izstāde 

“Krūzes un krūzītes” – dažā-

du krūzīšu kolekcija 

MAZUĻI un LAULĪBAS 
 

Saules zelta piebiruši 
Visi mazi pudurīši 

Būt tādam saulainam 
Tavam dzīves gājumam! 

 

Sveicam  vecākus ar mazo atvasīšu 
piedzimšanu, lai nepietrūkst spēka, viņus audzi-

not! 
2016.gadā Kursīšu pagastā piedzimuši un dek-

larēti 10 jaundzimušie. 
 

Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves 
ceļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība! 

2016.gadā laulājušies 4 pār i — 2 pāri (abi laulā-
tie kursīšnieki), 2 pāri (viens no laulātajiem kur-

sīšnieks). 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

 

19.01.2017. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas čem-

pionāta 3.posma 5.kārta 

Kursīšu pamatskolā 31.janvārī plkst.11.00 
Pasākums „Par lāčiem un ceļojumiem”  

tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu un bērnu 
grāmatu autori, izdevēju Ingunu Cepīti 

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu biblio-
tēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

31.01.2017. plkst.19.00  

Lasītāju kluba pasākums — 
grāmatu blogi un blogeri  

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē 
2017.gada 19.janvārī  

plkst. 19.00 
Vadakstes amatierteātra izrāde 

J.Jaunsudrabiņš 

"JO PLIKS, JO TRAKS" 
... jautra komēdija par sadzīviskiem notikumiem ... 

Režisore - Inta Jonuša 
Ieeja - ziedojums (1 euro) 

Kursīšu pagasta Jaunajā 
zālē 

2017.gada 28.janvārī  
plkst. 14.00 

Radoša, izzinoša un atraktīva 
spēle 

"ES MĪLU TEVI, 
LATVIJA!" 

Sacentīsies Kursīšu amatierteātra „Kodols” ko-
manda M.Lagzdona vadībā un vokālā ansambļa 

„Allegro” komanda I.Griķes vadībā. 
Nāciet atbalstiet, līdzi just un priecāties! 

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
piedāvā mācības un seminārus februārī Saldū! 

 

 „Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas operatora apliecības iegūšanai” (5 
h); 

 „Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza 
un ekonomiska lietošana—apliecības iegūša-
nas mācības” (32 h). 
 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Zandas 
Dimantas-Svilpes LLKC Saldus Konsultāciju biro-
jā (Striķu ielā 2 (2.stāvs), Saldū) vai pa tālr. 
26135858, zanda.dimanta@llkc.lv 

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

