
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

4.maija vakarā Kursīšu Kultūras centra 
Jaunajā zālē notika “Baltā galdauta svētki”, 
kuros ar skanīgām dziesmām dalījās sieviešu 
vokālais ansamblis “Allegro” un atmiņu frag-
mentus par laiku pirms 27 gadiem lasīja Mār-
tiņš Lagzdons. Visi sanākušie noslēgumā pul-
cējās pie balti klāta galda. Paldies visiem, kas 
atnāca un piedalījās! 

5.maijā Kursīšu sieviešu vokālais ansam-
blis “Allegro” piedalījās ansambļu sadziedāša-
nās svētkos Vadakstē. Pasākums “Ar dziesmu 
pa dzīvi” kopā pulcēja Saldus novada vokālos 
ansambļus no Zaņas, Kursīšiem, Ezeres, Jaun-
auces, Rubas, Vadakstes un Pampāļiem. Kon-
certa pirmajā daļā tika izpildītas divas dzies-
mas no ansambļa repertuāra, savukārt otrajā 
daļā tika izpildītas dziesmas, kuras saistās ar 
bērnību. 

13.maijā Kursīšos notika spēles “Es mīlu 
Tevi, Latvija!” otrais raidījums, kurā Ilzītes 
Griķes un Mārtiņa Lagzdona vadībā sacentās 
Kursīšu pagasta VPDK “Kursītis” dejotāji – 
dāmas pret kungiem. Spēlē kā jau spēlē dažādi 
uzdevumi – atmini dziesmu, dzimšanas diena, 
slavenību skaidrošana, klusie telefoni un citas 
labi zināmas un redzētas spēles disciplīnas. 
Spēli vadīja Inga Škabara, Gundega Rozen-
berga un Agita Bleidele no Vadakstes. Sīvā 
cīņā uzvaru spēlē guva Mārtiņa Lagzdona 
komanda. Šobrīd pēc divu spēļu izspēles ir 
neizšķirts rezultāts. Rudenī tiksimies trešajā 

spēlē. Pasākums bija kupli apmeklēts, un jaut-
rā gaisotnē laiks paskrēja nemanot. 

18.maijā bibliotēkas vadītājs un kultūras 
darba organizatore viesojās Kursīšu PII, lai 
kopā ar bērniem veidotu smilšu aplikācijas. 
Bērniem no smiltīm bija iespēja izveidot dažā-
dus zīmējumus pēc dotajiem paraugiem. Kā-
dam veicās labāk, kādam vajadzēja palīdzēt, 
vienam darbiņš sanāca rūpīgāks, citam sasteig-
tāks, bet visiem patika darbošanās un nebijusī 
iespēja darboties ar krāsainajām smiltīm. 

20.maijā Kursīšu pagasta iedzīvotāji pieda-
lījās novada svētku pasākumos un aktivitātēs. 
Pagasta iestādes strādājošie, amatiermākslas 
kolektīvu pārstāvji piedalījās svētku gājienā. 
Kultūras darba organizatore I.Griķe, bibliotē-
kas vadītājs M.Lagzdons, pārvaldes vadītājs 
V.Drukovskis un amatierteātra aktieris 
V.Upenieks prezentēja pagasta garšu gastro-
nomiskajā lidojumā “Mana novada garšā”. 
Pasākuma laikā kursīšnieki piedāvāja savu 
zupu - saldo rabarberu klimpu zupu. Pagasta 
jauniešu komanda (Zigmunds Galans, Rūdolfs 
Griķis un Ģirts Griķis) piedalījās draiskajā 
skrējienā “Ciecernieks” un izcīnīja 5.vietu. 
Protams, kursīšnieki bija starp tiem daudza-
jiem ļaudīm, kuri baudīja citus svētku pro-
grammas pasākumus un piedāvājumu. 

31.maijā bērni un jaunieši tika aicināti uz 
“Skolas noslēguma disenīti”. Ar ritmiskām 
dejām,  interesantām spēlēm un atrakcijām 
tika pavadīta pēdējā skolas diena. 
 

Ilzīte Griķe. 

Kultūras notikumi maijā 

Notikumi bibliotēkā maijā 

Bibliotēkas vadītājs 3.maijā Latgales vēst-
niecībā GORS Rēzeknē piedalījās Imanta Zie-
doņa fonda „Viegli” apbalvojuma „Laiks Zie-
donim” laureātu cildināšanas ceremonijā, jo 
līdz ar 3 citiem Latvijas bibliotekāriem bija 
izvirzīts apbalvojumam nominācijā dzīve lite-
ratūrā “Bize”. Vairāk par nominantiem un 
laureātiem -  http://www.laiksziedonim.lv/ . 
Pirms svinīgās ceremonijas notika visu laureā-
tu cildināšanas ceremonija, kuras laikā katrs 
nominants tika cildināts un apbalvots ar la-
biem vārdiem un sponsoru dāvanām. 
M.Lagzdonu ieradušies sveikt bija arī ģimene, 
kolēģi no Kursīšu pagasta pārvaldes un Saldus 
novada pašvaldības. M.Lagzdonu raksturoja 
un labus vārdus teica žurnāliste un rakstniece 
Līga Blaua. Apbalvošanas ceremonijā skanēja 
mūsdienīgu tautas mūzikas aranžējumu 
priekšnesumi dažādu solistu un grupu “Rakstu 
raksti”, “Tautumeitas” u.c. izpildījumā. Cere-
moniju vadīja Renārs Kaupers, Goran Gora 
jeb Jānis Holšteins-Upmanis un Jānis Skutelis. 
Pēc apbalvošanas ceremonijas notika svinīgā 
pieņemšana. 

15.maijā Kursīšu bibliotēkā notika pasā-
kums „Par pelēm, sieru un…” tikšanās ar bēr-
nu grāmatu autori Eviju Gulbi. Evija ir vairāku 
bērnu grāmatu autore, kura raksta stāstus, dze-
joļus un pasakas. Autores grāmatu varoņi ir 
īsti un viņai pazīstami vai satikti, to piedzīvo-
jumi un blēņas ir daļēji patiesas un izdomātas. 
Evija pastāstīja bērniem, kā top viņas grāma-
tas, cik būtiskas grāmatās ir ilustrācijas, kā 
tapa pirmā grāmata par Koko un Riko, divām 
pelēm un to piedzīvojumiem. Kā atzina autore, 
tad, lai rakstītu par blēņām un ne tikai, šie 
notikumi vai blēņas pašam ir jāpiedzīvo, lai 
tās būtu patiesas. Tādēļ bērni izspēlēja dažā-
das interesantas spēles, iemācījās dažas blēņas 
un eksperimentus. Noslēgumā katram bērnam 
par piemiņu tika autores parakstīta grāmatzī-
me. Paldies par interesanto stāstījumu un kopā 
pavadīto laiku! Tikšanās notika projekta 
“Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF fi-
nansiālu atbalstu. 

16.maijā bibliotēkas vadītājs organizēja 
braucienu bibliotēkas lasītājiem, draugiem, 
sadarbības partneriem un pagasta iedzīvotā-
jiem uz Liepājas Teātra izrādi “Mūsu pilsēti-
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Lauksaimniekiem 
 

LLKC Saldus konsultāciju 
birojs 20.06. plkst. 9:00 orga-
nizē mācības "Zināšanu atjau-
nošanas apmācības 2. reģistrā-
cijas klases augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanai" (apliecība, 
ar kuru augu aizsardzības lī-
dzekļus drīkst iegādāties un 
lietot). 

Mācību ilgums: 6 stundas. 
Mācību maksa: 45 EUR 
(nodevas t.sk.). 

Pieteikties līdz 
19.06.2017., un, lūdzu, ie-
sniegt iesniegumu un 1 foto-
grāfiju (3x4 cm). Iesnieguma 
veidlapu var saņemt Saldus 
konsultāciju birojā, Striķu ielā 
2, Saldū pie Signes Bumbie-
res, tālr. 27189990; e-pasts: 
signe.bumbiere@llkc.lv. 

Inese Māla. 

INFORMĀCIJA 

2017.gada 
15.jūlijā plkst. 14.00 
tiek plānoti 

„Bērnības svētki” 
kopā ar „Čučumuižas 
rūķiem”! 

Pietiekties līdz 
27.jūnijam pie kultū-
ras darba organizato-
res Ilzītes Griķes, t. 
28328320 

Dalības maksa 
20.00 euro (par bēr-
nu), ja no ģimenes 
vairāki bērni, tad 
par katru 15.00 eu-
ro. 



Mākslas plenērs Kursīšu 
pamatskolā 

Šā gada 29.maijā Kursīšu pamat-
skolas skolēni piedalījās mākslas ple-
nērā. Katrai klasei bija jāapmeklē 6 
stacijas.  

Pirmo staciju vadīja skolotāja Irēna 
Lagūna. Šajā stacijā skolēni pēc sava 
dzimšanas datuma veidoja savu zīmi. 
Otrās stacijas vadītāja bija sk. Sandra 
Kilevica. Bērni šajā stacijā veidoja 
nevis savus, bet savu vecāku dzimša-
nas datuma zīmes. Trešās stacijas va-
dītāja bija sk. Andra Rorbaha. Šajā 
stacijā bērni veidoja dekorus (pūcītes 
un ābolus) pirmajam septembrim. Ce-
turtās stacijas vadītāja bija sk. Aija 
Slūtiņa. Šajā stacijā skolēni veidoja no 
aplikācijas papīra dažādas telpiskas 
bumbas. Piektās stacijas vadītāja bija 
sk. Gita Rumba. Šajā stacijā skolēni 
klausījās mūziku un attēloja to krāsās. 
Sestās stacijas vadītāja bija sk. Sanita 
Vītola. Šajā stacijā skolēniem bija 
izvēle-veidot haikas, akrostihu vai 
piecrindi, izmantojot avīžu un žurnālu 
virsrakstus. 

Medija pulciņa reportieres Signe 
Zane Krasauska un Arta Romane. 

 

Veselības nedēļas pasākumi 
Kursīšu pamatskolā 

Skola piedalās projektā „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei Saldus 
novadā.” 

Pasākuma ietvaros 4 dienas skolēni 
un skolotāji strādāja, ēda un dzīvoja 
veselīgi. 

23.05. skolā pēc pirmās stunda 

notika rīta rosme kopā ar Kursīšu pagasta 
sporta darba organizatoru Kasparu Circe-
ni. 

26.05. skolas skolēni, skolotāji un dar-
binieki ēda veselīgos našķus – auzu pārslu 
musli ar augļu iesmiņu. Veselīgos našķus 
palīdzēja sagatavot sk. Aija Slūtiņa ar 8. 
klases meitenēm.  

29.05. skolā viesojās uztura speciāliste 
– Sintija Jākobsone, kura skolēniem nova-
dīja lekciju – nodarbību - „Veselīgs uzturs 
– tavā ikdienā”. 

30.05. rīts tika iesākts ar pārgājiena 
līniju. Katrai klasei tika dots uzdevums 
ārstniecisko augu tējas atpazīšana. Un pēc 
labi paveikta uzdevuma visa skola devās 
veselības pārgājienā ar tējas degustēšanu, 
sportiskām aktivitātēm un pusdienošanu 
svaigā gaisā L.Tones pagalmā „Aizupjos”. 
L.Tone bija arī sagatavojis bērniem orien-
tēšanās sacensības. Sacensībās uzvarēja 
komanda „Delta” (J.Upenieks, D.Griķis 
un M.Trunčenkovs). 

Liels paldies ir jāsaka gan sk. Tonijai 
Spēlmanei, gan visiem citiem skolotājiem!  

Mediju pulciņa reportiere Arta Roma-
ne. 

 

Maija īsziņas 
3.maijā mūsu skolas 17 skolēni no 5. 

līdz 8. klasei ar sk. Aiju Slūtiņu un sk. 
Irēnu Lagūnu devās uz Latvijas Valsts 
mežu organizēto izglītojošo pasākumu 
“Meža ekspedīcija”, kura norisinājās netā-
lu no Skrundas (apdzīvotas vietas Ciecere 
tuvumā). 

10.maijā Kursīšu pamatskolā notika 
māmiņu dienas pasākums. Skolēni savām 
māmiņām bija sagatavojuši ļoti jautru, 
mīļu, interesantu pasākumu. Stundu pirms 
koncerta mammas tika sagaidītas ar uzklā-

Mīļajām māmiņām 
10.maijā Kursīšu pamatskolā notika 

māmiņu dienas pasākums. Skolēni savām 
māmiņām bija sagatavojuši ļoti jautru, 
mīļu, interesantu pasākumu. Stundu 
pirms koncerta mammas tika sagaidītas ar 
uzklātu galdu un mazu uzdevumu. Uzde-
vums bija izkrāsot savas ģimenes locekļu 
ornamentus pēc dzimšanas dienas, mē-
neša un gada skaitļa. Šī aktivitāte ir pro-
jekta „Senču mantojums no paaudzes 
paaudzē Latvijas simtgadei” („Īsteno 
ideju”) 2.aktivitāte. Skolas bibliotēkā bija 
arī mājturībā tapušo darbu izstāde. 

Koncertam sākoties, uzstājās direkto-
re I.Lagūna ar apsveikuma runu, pēc di-
rektores runas 1.-4.klašu koris iepriecinā-
ja māmiņas ar jautrām, mīļām un skais-
tām dziesmām. Bija arī mazo klašu skolē-
nu dejas, tika runāta dzeja. Kad bijām jau 
izdziedājušies, tad, kā katru gadu, skolo-
tāja D.Rožkalne ar skolēniem bija iestu-
dējusi nelielu, bet ļoti jautru un smieklīgu 
ludziņu - skeču, skolēni šai skečā pastās-
tīja un parādīja jociņus, viens no tiem bija 
tāds - meita pieiet pie tēta un jautā: “Tēt, 
es tevi drīkstu nobučot?” Tētis atbild: 
“Naudas man nav, mamma mani jau no-
bučoja”. Pēc šī visa tālāk sekoja skaists 
mūzikas akordeona skaņdarbs, kuru spē-
lēja A.Geistere. Nesen arī lielās meitenes 
sāka dejot pie skolotājas L.Mickus, mei-
tenes māmiņdienā uzstājās ar deju 
‘’Kreicburgas polka’’. Pēc dejām apsvei-
cām savas māmiņas un pateicām paldies. 
Pasākuma beigās skolotājas G.Rumbas 
pavadījumā nodziedājām dziesmu 
“Lūgums”. 

Mediju pulciņa reportiere Ance Griķe. 

ņa”. 
23.maijā bibliotēkā notika pasākums 

„Rakstīt ir lemts” -tikšanās ar rakstnieci 
Ingu Ābeli un literatūras baudītāju Liegu 
Piešiņu. Tikšanās bija interesanta un aiz-
raujoša, jo tika runāts par autores pēdē-
jiem diviem darbiem “Klūgu mūks” un 
“Duna”, par darbu tapšanu un to turpmā-
ko likteni (tulkojumiem, teātra izrādi, 
u.c.), par rakstīšanu un, protams, par pašu 
autori. Sarunu vadīja LNB speciāliste 
Liega Piešiņa. Pasākuma otrajā daļā 
L.Piešiņa iepazīstināja klātesošos ar savu 
ieskatu grāmatu jaunumos, dalījās pārdo-
mās, ko vērts būtu izlasīt vasarā. Tā kā 
šis bija Lasītāju kluba sezonas noslēguma 
pasākums, tad tik sagatavoti vasaras uz-
devumi – “Randiņš ar nezināmo” – divas 
kluba dalībniekiem nezināmas grāmatas 
(bērnu un jauniešu literatūra un ārzemju 
daiļliteratūra), “Lasi un skaties” – grāma-
ta un tās ekranizējums, kurš labāks. Re-
zultāti un iespaidi tiks apkopoti jaunās 
sezonas sākumā septembrī. Lasītāju klubs 
ticis pie saviem īpašajiem grāmatu maisi-
ņiem. Pasākums tiek organizēts Kursīšu 
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā 
projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros 

ar VKKF finansiālu atbalstu! 
25.maijā bibliotēkas vadītājs pieda-

lījās virtuālās erudīcijas spēles par mo-
nētu mākslu „Izzini Latvijas monētās 
iekaltās kultūrzīmes!” noslēguma pasā-
kumā. Spēli publisko bibliotēku lasītā-
jiem piedāvā sabiedrība Tilde un Kultū-
ras informācijas sistēmu centrs (KISC). 
Spēle noritēja Latvijas Bankas rīkotās 
aptaujas par skaistāko 2016. gada ko-
lekcijas monētu ietvaros. Uz aptaujas 
noslēguma svinīgo pasākumu, kas noti-
ka Latvijas Nacionālajā mākslas muze-
jā, aicināja pārstāvjus no septiņām Lat-
vijas bibliotēkām, kuras uzrādīja labā-
kos rezultātus bibliotēku konkurencē, 
sacenšoties trijās kategorijās – pagastu 
bibliotēkas, mazpilsētu un novadu bib-
liotēkas un reģionu galvenās bibliotē-
kas, un tika vērtētas pēc aktivitātes, 
popularizējot Gada monētas aptauju 
vietējā sabiedrībā, rosinot bibliotēku 
apmeklētājus nobalsot par sev tīkamāko 
2016. gada kolekcijas monētu un pieda-
līties erudīcijas spēlē. Balvas par aktivi-
tāti no Latvijas Bankas un sabiedrības 
Tilde saņēma piecas bibliotēkas. Kate-
gorijā „Pagastu bibliotēkas” tika sumi-

nāta Kursīšu pagasta bibliotēka (vadītājs 
Mārtiņš Lagzdons) un Liezēres pagasta 
Mēdzūlas bibliotēka (vadītāja Indra Goba). 
Uzvarētāji saņēma Latvijas Bankas sarūpē-
tu balvu –2016. gadā izlaisto kolekcijas 
monētu “Ziemassvētku kaujas”. 

26.maijā noslēdzās krustvārdu mīklu 
risināšanas čempionāta 3.posms. Pēdējā 
kārtā bija jārisina tikai 2 mīklas – rozete un 
riņķvārdu mīkla, kuras īpaši pie sirds neiet 
daļai dalībnieku. 3.posma 9.kārtas rezultāti 
- 1.vieta – Aija Jēkabsone (44 p.), 2./3. - 
Jautrīte Līdaka, Vija Gotfrīde (42 p.), 4. – 
Ina Bergmane (41 p.), 5. - Valdis Bolšteins 
(35 p), 6. – Dace Meļķerte (23 p.), 7./8. – 
Arnolds Lazda, Maiga Lazda (9 p.), 9.- 
Ruta Rozentāla (5 p.). Kopvērtējumā pēc 
visu 9 kārtu rezultātu saskaitīšanas rezultāti 
šādi - 1.vieta – Aija Jēkabsone (1137 p.), 2. 
- Jautrīte Līdaka (1120 p.), 3. - Vija Gotfrī-
de (1116 p.), 4. – Valdis Bolšteins (1033 p), 
5. - Ina Bergmane (949 p.), 6. – Dace Meļ-
ķerte (835 p.), 7. – Arnolds Lazda (522 p.), 
8. - Maiga Lazda (519 p.), 9.- Ruta Rozen-
tāla (236 p.), 10.v. – Indra Lagūna (222 p.), 
nepiedalījās visās kārtās. 

 
Mārtiņš Lagzdons. 
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tu galdu un mazu uzdevumu. 
Kursīšu pamatskolā 13. maijā 9.klasei 

notika pēdējais zvans. Devīto klasi uz 
pēdējo zvanu pavadīja pirmās klases 
skolniece  Solveiga. Skolēni bija sagata-
vojuši ielūgumus skolotājiem uz izlaidu-
mu, bet, lai skolotāji ielūgumus saņemtu, 
viņiem bija jāatbild uz atjautīgiem jautā-
jumiem. Katra klase bija sagatavojusi 
novēlējumus devītajiem. Pēc sveicieniem 
astotā klase aicināja uz pēdējo stundu, 
kurā skolēni bija sagatavojuši dažādus 
uzdevumus- gan vieglus, gan grūtus. 
Veiksmi devītajiem eksāmenos! 

18.maijā 1.-4.klašu koris (sk. 
G.Rumba) uzstājās Saldus novada svēt-
kos - koncertā „Laimes zeme”. Koncertā 
piedalījās skolu koru un pirmsskolu deju 
kolektīvi, kopā 800 dalībnieki. 

No 22.maija līdz 30.maijam skolā 
notika Veselības nedēļas pasākumi, jo 
skola piedalās projektā „Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Saldus novadā.” 

24.maijā jau 5. reizi piedalījāmies 
Latvijas lasīšanas zibakcijā „Lasa visa 
Latvija”. Šoreiz mēs 15 minūtes lasījām 
grāmatu, kuru mums sarūpēja skolas bib-
liotekāre Sandra Kilevica. Tā bija jauka 
tikšanās ar nezināmu grāmatu. 

29.maijā skolā norisinājās ikgadējais 
Mākslas plenērs. 

31.maijā atzīmējām skolas mācību 
gada beigas. Direktore pateicās skolē-
niem un skolotājiem, kuri labi startējuši 
novada olimpiādēs. 

Ziņas apkopoja mediju pul-
ciņa dalībnieki. 

 

Ekskursija centīgākajiem 
skolēniem 

1.jūnijā Kursīšu pamatskolas 17 
čaklākie skolēni  kopā ar direktori Irēnu 
Lagūnu un skolotāju Sanitu Vītolu de-
vās ekskursijā uz Nīgrandes pagasta 
Kalniem un Vaiņodes novada Embūtes 
pagastu. Tā bija balva Kredītpunktu 
uzvarētājiem. Visu mācību gadu skolēni 
krāja punktus par mācību rezultātiem, 
par dinamiku, par piedalīšanos pulci-
ņos, olimpiādēs, konkursos un citās 
aktivitātēs. Tā bija sacensība ar sevi. 

Ekskursija sākās ar Nīgrandes pa-
gasta Kalnu kultūras namu, kur ekskur-
santus sagaidīja ļoti laipna sieviete – 
Ligita. Ekskursanti kultūras namā ap-
skatīja sporta zāli, viesnīciņu, bibliotē-
ku, disko zāli, mazo skatuvi, uzkāpa uz 
jumta, no kura pavērās neticami skaists 
skats, un pats galvenais, tas viss atrodas 

vienā ēkā. Tālāk ekskursantus šī sieviete 
aizveda uz trofeju izstādi, kuru ekskursan-
tiem novadīja Raivo Jansons. Izstādē bija 
tik daudz dažādu dzīvnieku galvaskausu un 
skaistu ragu. Tad ekskursanti devās uz da-
bas taku Kalnos, kur satikās ar divām bries-
mīgām, bet ļoti laipnām raganām, sadevās 
rokās apkārt dižozolam. Tālāk ekskursantu 
ceļš veda uz Embūtes parku, kur viņus sa-
gaidīja gide. Pirms pārgājiena pa Embūtes 
senlejām, ekskursanti tikās ar mājražotā-
jiem, kuri gatavo paši savas garšvielas. 
Mājražotāji pastāstīja, kādus augus viņi vāc 
un pievieno garšvielām, uzdeva mīklas par 
garšaugiem. Bērniem bija sagatavota neliela 
aktivitāte, jāatpazīst desmit augi. Viņi arī 
saņēma garšvielu paciņas. Tad ekskursanti 
apskatīja viduslaiku pilsdrupas, pabija pie 
Induļa un Ārijas ozola, apskatīja luterāņu 
baznīcas mūrus un Joda dampi, padzēra 
avota ūdeni un pusdienoja svaigā gaisā. 

Ir tik patīkami apskatīt tik tuvas, bet 
ievērojamas vietas Saldus novadā un pabūt 
kaimiņu novada pagastā. 

Jāsaka liels paldies šoferītim Jānim Gri-
ķim par pacietību, mūs izvadājot, abām 
skolotājām par labi pavadītu un interesantu 
dienu.  

Priecīgu visiem vasaras brīvlaiku! 
Mediju pulciņa reportiere Arta Romane. 

Vēlēšanu rezultāti 2017 
Vēlēšanu rezultāti Kursīšu pagastā 

Kursīšu pagastā reģistrētie balsstiesīgie: 614, nobalso-
jušie: 231 (37,62%), derīgās aploksnes: 231 (37,62%), 
derīgās zīmes: 229 (99,13%). Tabulā kursīšnieku balsoju-
ma rezultāti par katru kandidātu sarakstu. Avots – 
www.cvk.lv  
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Kandidātu saraksti Derīgās zīmes* 

Latvijas Zaļā partija 18 (7,79%) 

Latvijas Reģionu Apvienība 14 (6,06%) 

Latvijas Sociāldemokrātiskā strād-
nieku partija 

4 (1,73%) 

Partija "VIENOTĪBA" 5 (2,16%) 

Nacionālā apvienība „Visu Latvi-
jai!” – „Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK” 

11 (4,76%) 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā 
partija 

1 (0,43%) 

"LATVIJAS ZEMNIEKU SA-
VIENĪBA" 

147 (63,64%) 

Jaunā konservatīvā partija 10 (4,33%) 

Politiskā partija "KPV LV" 19 (8,23%) 

Vēlēšanu rezultāti Saldus novadā 
Saldus novadā ir reģistrēti 19728 balstiesīgie iedzīvotāji, no 

kuriem nobalsojuši 8730 (44.25%). Saldus novadā bija izveidots 21 
vēlēšanu iecirknis un pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas provizoris-
kajiem datiem Saldus novada domē iekļuvušas astoņas partijas. 
Saldus novada domē deputātu skaits ir 17. Avots – Saldus novada 
vēlēšanu komisija  

SARAKSTA  
NOSAUKUMS 

DERĪGĀS 
ZĪMES 

IEGŪTO 
DEPUTĀTU 

SKAITS 

Latvijas Zaļā partija 
1386 

(15,89%) 
3 

Latvijas Reģionu  
Apvienība 

1994 
(22,86%) 

4 

Latvijas Sociāldemokrā-
tiskā strādnieku partija 

709 (8,13%) 1 

Partija “VIENOTĪBA” 622 (7,13%) 1 

Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!” – 

“Tēvzemei un  
Brīvībai/LNNK” 

613 (7,03%) 1 

“LATVIJAS ZEMNIE-
KU SAVIENĪBA” 

1712 
(19,63%) 

4 

Jaunā konservatīvā  
partija 

873 (10,01%) 2 

Politiskā partija “KPV 
LV” 

600 (6,88%) 1 

Plašāk informācija par vēlēšanu aktivitāti un rezultātiem — www.cvk.lv  

http://www.cvk.lv
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=iCuPxKKwHrLJGLvVlclZGg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=otarL9tZgeCJhe7XeLh09A%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=HHoBBzsUPIyWIVNqdpM7lg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=HHoBBzsUPIyWIVNqdpM7lg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=mcJd3RnMFpFL6cX3FgitVA%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=R9xboDiIPMG02VWzVaJVGQ%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=R9xboDiIPMG02VWzVaJVGQ%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=R9xboDiIPMG02VWzVaJVGQ%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=%2Bbnf%2Fa3C%2FO0YqGoa6gb5wg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=%2Bbnf%2Fa3C%2FO0YqGoa6gb5wg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=9whBqPcMy6r%2BteMPxNparg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=9whBqPcMy6r%2BteMPxNparg%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=jYKKKooWfVr3TGlxIq%2B%2FjA%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=FzgyoPoORxQ6%2F%2FsSsUoxbw%3D%3D&locationId=sF7SY%2FbeqnFMEctF%2BjQ3KQ%3D%3D
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 

Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!  

 

Jūnijā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      55 gadus 

    Dina Voldiņa  Edgars Pūris 

    65 gadus      70 gadus 

    Lidija Kārkliņa  Aina Šķeive 

    Taisija Puškarjova 84 gadus 

    Juris Lagūns  Emīlija Lazdāne 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

no 12.06. līdz 30.06.2017. 
bibliotēkas darba laikā 

„Pužļu likšanas čempionāts” 

lieliem un maziem 

Liec 5 dažādas grūtības puzles, likšanas laiks sum-

mējas, noskaidrojam ātrāko un precīzāko pužļu 

meistaru dažādās vecuma grupās!  

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

no 15.05. līdz 30.06.2017. 
Pampāļnieces Madaras Hartma-

nes gleznu izstāde 

"Krāsu spēles"  

APSVEIKUMS 
Tev ir simtiem iespēju šodien 

Nezināmās virsotnēs kāpt, 
Dzīves ziedošās galotnēs, 

Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm 
slāpt. 

Tev ir simtiem iespēju šodien, 
Mainot pasauli, avotam būt, 

Savu gaitu, kurš neraksta smiltīs, 
Bet prot gaismas dzintaru gūt. 
Tev ir simtiem iespēju šodien 
Savas nākotnes durvis vērt, 
Var aiz kurām lāsi pa lāsei 
Savu laimi un likteni svērt. 

 

Sveicam Kursīšu pamatskolas 
absolventus, vecākus un skolo-

tājus svētkos! 
 

Kursīšu pagasta pārvalde 

LĪGO SVĒTKI KURSĪŠOS 

2017.gada 
23.jūnijā plkst. 

18.00  
Kursīšu estrādē  

„Līgo vakars Joža sētā” 
Ar jautrām izdarībām, loteriju, izsoli un 

garšīgām padarīšanām. 

Piedalās: 

- amatierteātris „Kodols” 

- vokālais ansamblis „Allegro” 

- bērnu ansamblis „Notiņas” 

- VPDK „Kursītis” 

plkst. 21.00 balle  

kopā ar grupu „Nakts ziņas” 
Ieeja — bez maksas 

 

Lielā loterija! 
 

Līgo loterijas biļetes cena ir  1,00 EU-
RO. Biļetes var iegādāties veikalos I/U 
„Linda” un „Mazais ELVI” laika posmā 
no 9. jūnija līdz 21. jūnijam. 

Laimīgās lozes tiks izlozētas 23. jūnijā plkst. 
18.00 Līgo vakara pasākumā Kursīšu pagasta es-
trādē. Līdzi jābūt iegādātajai loterijas biļetei! 

Loteriju atbalsta veikali „Linda”, „Mazais El-
vi”, Kursīšu pagasta pārvalde. 

INFORMĀCIJA 
Saldus novada pašvaldība realizē projektu 

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei Saldus novadā", 
kura ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes. 
Jau jūnijā pieejamas dažādas bezmaksas veselī-
bas veicināšanas projekta aktivitātes - veselības 
vingrošanas nodarbības grūtniecēm, māmiņām 
pēcdzemdību periodā, kā arī jogas nodarbības. 
Plašāka informācija — www.saldus.lv   

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

