
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Kursīšu pagastā grants ceļu garums 68,46 
km, ielu garums 3,1 km, t.sk. asfaltētas 2 km. 

Finansējumu veido valsts mērķdotācija, 
kas atkarīga no ceļu kopgaruma, akcīzes no-
dokļa daļas, pagastā CSDD reģistrēto trans-
porta līdzekļu nodevas daļas. 

Traktortehnika, to piekabes, agregāti ir 
atbrīvoti no nodevām vai maksājumiem kas 
saistīti ar ceļu uzturēšanu. 

Līdzekļi tiek ieskaitīti katru mēnesi - vidēji 
2000 euro speciālā kontā. 

2016.gadā saņemti 31 416 euro. Lai veiktu 
ceļa grants segas atjaunošanu sliktākajos 
posmos, veidojām uzkrājumu iepriekšējā ga-
dā. Turpmāk uzkrājumu veidot aizliegts. 

2016.gadā izlietoti 35 427 euro: 
1. Ceļu greiderēšana, iesēdumu labošana ar 

sagatavotu granti, ceļu nomaļu apauguma no-
rakšana – 28 511 euro – darbus veica SIA 
“KOLS”; 

2. Ceļa malu pļaušana – 2648 euro – dar-
bus veica SIA “ICU projekti”; 

3. Brauktuvju attīrīšana no sniega – 2648 
euro – darbus veica z/s “Purvi” un z/s 
“Cīrulīši”; 

4. Asfalta bedrīšu labošana – 2289 euro – 

darbus veica SIA “Gludi LM”. 
Par visiem minētajiem darbiem tiek veikta 

iepirkuma procedūra, sastādītas tāmes, slēgti 
līgumi par viszemāko cenas piedāvājumu. 

Perspektīvā plānots rekonstruēt pašvaldības 
ceļu Kursīši – Zaņa – Kalnenieki lauku ceļu 
attīstības programmā. 

Daļa pašvaldības autoceļu īpašumu tiesību 
atjaunošanas rezultātā iemērīti privātajos īpašu-
mos, tie tiks noformēti VZD kā inženierbūves. 

Informācijai: 
Ceļa platums 5 metri no ass līnijas uz abām 

pusēm (atsevišķos gadījumos 9,5 metri). 
Apstrādājot pieguļošos laukus, lūdzu,  

ievērot to! 
Aizsargjosla ir 30 metri no ass līnijas. Tajā 

var tikt veikti darbi, kas saistīti ar ceļu uzturēša-
nu. 

Servitūtu ceļi, kas fiksēti robežplānos, ir 
vismaz 4 metri plati, to uzturēšana ir īpašnieku 
ziņā. 

Ceļu uzturēšanas izmaksas ir augstas, finan-
sējums nepietiekams, tāpēc izturamies saudzīgi 
pret pašvaldības ceļiem. 

 

Pagasta pārvaldes vadītājs V.Drukovskis, 
atbildīgais par ceļiem G.Circenis. 

Pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšana 2016.gadā INFORMĀCIJA 
Komunālās daļas va-

dītājs Valdis Bolšteins 
informē, ka ar 2017.gada 
jūliju no centra individu-
ālajām mājām tiks no-
ņemti lielie koplietoša-
nas konteineri. Tādēļ 
līdz 01.07.2017. katrai 
individuālajai mājai jā-
noslēdz līgums ar SIA 
„VAAO” par atkritumu 
savākšanu. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumā 
zvanīt V.Bolšteinam, 
tālr. 26443509. 

 

Valdis Bolšteins. 

1.aprīlī Kursīšu pagasta amatierteātris 
“Kodols” līdz ar citiem Saldus novada teāt-
riem piedalījās “Saldus novada Teātra svēt-
kos”. Teātri bija sagatavojuši interesantus, 
smieklīgus skečus, fragmentus no izrādēm. 
Kursīšnieki uzstājās ar muzikālu uzvedumu 
“Dzīve kā teātris…tikai bez mēģināju-
miem…”. Saldus novada Teātra svētkus vadī-
ja un skatītājus ar improvizācijas skečiem 
iepriecināja radošās apvienības “Spiediens” 
dalībnieki – Mārcis Viļums un Līga Putniņa. 
Pēc izrādītā fragmenta režisori tika uzaicināti 
doties uz salonu “RRR” – Radošā Režisora 
Roka. Radošs režisors ir ļoti nozīmīgs teātra 
dzīvē, jo ne velti saka – tam ir režisora tvē-
riens! Katra režisora raksturīgākais žests tika 
iemūžināts, un klātesošie varēja aplūkot visa 
novada režisoru tvērienus vienuviet. Svētku 
otrajā daļā, saņemot Ilmas Kamkovskas atvei-
doto RRR, katrs kolektīva vadītājs uzsvēra 
viņam nozīmīgo darbā ar savu teātri. Zinot, ka 
teātra pasaules ļaudīm piemīt jūtīgas dvēseles, 
režisoriem tika dāvāti arī balti cimdiņi turp-
mākam darbam ar aktieriem! Kad visas izrā-
des, skeči un iestudējumi bija parādīti un ap-
skatītās visu režisoru radošās rokas, Saldus 
novada Teātra svētku dalībnieki baudīja atbū-
tas vakaru kopā ar grupu “Sapņu pietura”. 
Paldies par darbošanos amatierteātra 

“Kodols” aktieriem un režisorei S.Vītolai! 
(Informācija no Saldus mājaslapas) 
8.aprīlī Kursīšu pagasts piedalījās izstādē 

“Ražots Saldus novadā”, kuras laikā stendā 
prezentēja pagasta iestāžu darbu, kolektīvus, 
sasniegumus un piedāvājumu citiem. Paldies 
visiem iestāžu darbiniekiem, kuri palīdzēja 
apkopot materiālus un izveidot stendus. Izstādē 
piedalījās un iekārtot palīdzēja - bibliotēkas 
vadītājs Mārtiņš Lagzdons, kultūras darba orga-
nizatore Ilzīte Griķe, mazpulka “Bitīte” vadītā-
ja Dace Meļķerte ar mazpulcēniem Artu Roma-
ni un Andri Meļķertu, pārvaldes vadītājs Vik-
tors Drukovskis un šoferis Jānis Griķis. 

17.aprīlī uz Lieldienu pasākumu tika aicinā-
ti lieli un mazi kursīšnieki. Pasākuma pirmajā 
daļā nelielu koncertu sniedza Rubas bērnu deju 
kolektīvs un VPDK “Kursītis” (vad. Kristīne 
Barvida), pēdējiem tā bija pirmā uzstāšanās 
kopš kolektīva izveides 2017.gada janvāra bei-
gās, Kursīšu bērnu ansamblis “Notiņas”. Ska-
nēja dziesmas un dimdēja deju soļi. Pirmo daļu 
vadīja Rubas kultūras darba organizatore Oksa-
na Ceļapītere, paldies viņai par darbu! Pasāku-
ma otrajā daļā lielie un mazie varēja piedalīties 
olu tālripināšanas sacensībās, olu kaujās, gaiļu 
cīņās, radošajās darbnīcās, bet pirms tam visus 
ar rīta rosmi un vingrinājumiem izkustināja 
Lieldienu Zaķis un Kaķis. Pasākums bija kupli 
apmeklēts. 
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Lauksaimniekiem 
 

SIA "Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītī-
bas centrs" Saldus kon-
sultāciju birojs rīko bez-
maksas mācības: Ga-
ļas liellopu saimniecī-
bām. 
"Lauksaimniecības 
dzīvnieku labturības 
prasības ražojošās saim-
niecībās" - 25.05., 
26.05., 30.05. no plkst. 
10:00 līdz 16:30. 

Teorija - Saldus kon-
sultāciju birojā, Striķu 
ielā 2. 

Prakse - Z/s "Bētas", 
Vārmes pag., Kuldīgas 
nov. Un Z/s "Tauriņi", 
Vārmes pag., Kuldīgas 
nov. 

Mācību ilgums - 24 h. 
Noslēgumā dalībnieki 
saņems apliecinājumu, 
ka kurss ir noklausīts. 

Iepriekšēja pieteik-
šanās obligāta! Pie-
teikšanās līdz 24.05. 

 

Inese Māla. 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 



no pirmās grāmatas līdz 
jaunākajai. Autors pastāstī-

ja kā tapušas grāmatas, kur atrasts si-
žets, kā noris darba rakstīšana. Arno 
Jundze dalījās pārdomās par lasīšanu un 
grāmatām, runāja par savu darbību lite-
ratūrzinātnieka, žurnālista, rakstnieka 
amatā. Tikšanās patīkamā atmosfērā 
pagāja nemanot. Pasākums notika pro-
jekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu. 

20.aprīlī bibliotēkā notika Krustvār-
du mīklu risināšanas čempionāta 
3.posma 8.kārta, kurā piedalījās 10 pas-
tāvīgie dalībnieki. Šajā reizē bija jāat-
min 3 dažādas mīklas – klasiskā, zvied-
ru un rozete. Astotās kārtas rezultāti 
šādi :  1.vieta – Aija Jēkabsone (136 p.), 
2. - Jautrīte Līdaka (135 p.), 3. – Vija 
Gotfrīde (132 p.), 4. – Valdis Bolšteins 
(121 p), 5. – Ina Bergmane (117 p.), 6. – 
Dace Meļķerte (102 p.), 7. – Arnolds 
Lazda (73 p.), 8. - Maiga Lazda (67 p.), 
9.- Indra Lagūna (62 p.), 10. – Ruta 
Rozentāla (30 p.). Apkopojot astoņu 
kārtu rezultātus kopvērtējums šāds - 
1.vietā Aija Jēkabsone (1093 p.), 2. - 
Jautrīte Līdaka (1078 p.), 3. - Vija Got-
frīde (1074 p.), 4. – Valdis Bolšteins 
(998 p), 5. – Ina Bergmane (908 p.), 6. – 
Dace Meļķerte (812 p.), 7. – Arnolds 
Lazda (513 p.), 8. - Maiga Lazda (510 
p.), 9. – Ruta Rozentāla (231 p.), 10. – 
Indra Lagūna (222 p.). Minētāji nobal-
soja arī par “Latvijas Gada monētu 
2016”. 

21.aprīlī bibliotēkas vadītājs 
M.Lagzdons un skolas bibliotekāre 
S.Kilevica piedalījās pavasara konferen-
ce bērnu literatūras un bibliotēku speci-
ālistiem “ES PIEDERU ŠEIT” Rīgā 
LNB. Konferences laikā varēja uzzināt 
par latviešu literatūra bērniem un jaun-
iešiem 2016.gadā, kurai vērtējumu deva 
Dr. Ilze Stikāne, tulkoto literatūru vērtē-
ja un viedoklī dalījās Sandra Okuņeva, 
par bērnu grāmatu mākslu un mākslinie-
kiem runāja ilustratore Rūta Briede. Bija 
iespēja uzzināt par Latvijas Leļļu teātri, 
tā darbību un piedāvājumu, kā arī Silvi-
jas Tretjakovas prezentācijā iepazīt Lat-
vijas bibliotēku darbu ar bērniem un 
jauniešiem, interesantas aktivitātes, 
problēmas un izaicinājumus. 

24.aprīlī bibliotēkas vadītājs piedalījās 
Latvijas bibliotekāru 12. kongresā 
“Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopī-
giem mērķiem” LNB, kuras laikā noklau-
sījās vairākus referātus un priekšlasīju-
mus, uzstājās ar ziņojumu par LBB Kur-
zemes nodaļas darbību, piedalījās LBB 
jaunās valdes vēlēšanu organizēšanā un 
ņēma dalību bibliotekāru apbalvošanas 
ceremonijā. Ceremonijas laikā, svinot 
balvas “Pagasta bibliotekārs – Gaismas 
nesējs” desmitgadi, līdz ar citiem iepriek-
šējo gadu laureātiem, vadītājs tika sumi-
nāts ar “gaismas nesēja” nozīmīti. 

25.aprīlī bibliotēkas vadītājs viesojās 
Kursīšu Dienas centrā, lai senioriem nova-
dītu naudas stundu, kuras ietvaros pastās-
tīja par Latvijas Bankas izdotajām monē-
tām, prezentācijā iepazīstināja ar 
2016.gadā izdotajām kolekcijas monētām 
un deva iespēju nobalsot un varbūt tik 
pašiem pie kādas no monētām. 

25.aprīlī bibliotēkā tikās Lasītāju kluba 
dalībnieki, lai kopīgi izbaudītu un piedalī-
tos aktivitāšu kokteilī. Tikšanās laikā bija 
jādalās pieredzē par “Randiņā ar nezinā-
mo” iepazītajām grāmatām, vai ieteiktu 
citiem, kas patika un nepatika. Sanita Vī-
tola pastāstīja par spēli “Stāstu stāstiem 
izstāstīja” un kopīgi izspēlējām dažas spē-
les un tehnikas, Sanita arī pati ir sagatavo-
jusī kārtis par un ap grāmatām un saistībā 
ar lasīšanu, arī tās mēs izmēģinājām. Sko-
lotāja Tonija Spēlmane pastāstīja par 
“Loesjē” plakātu veidošanu, par radošuma 
un rakstīšanas attīstīšanas metodēm, kopī-
gi pildījām uzdotos vingrinājumus. Biblio-
tēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons piedāvāja 
nobalsot par Latvijas gada monētu 2016. 

29.aprīlī bibliotēkā notika pasākums 
“Ceļojumu piezīmes – Kenija”, kurā stās-
tos, fotogrāfijās un atmiņās par darbu un 
ceļojumu uz šo valsti, dalījās kursīšniece 
Dace Spēlmane. Interesenti varēja uzzināt, 
kā Dace nokļuva šajā valstī, ko darīja un 
kāda viņas acīm izskatījās šī zeme. Stāstī-
jums bija dzīvs, emocijām pilns – par vie-
tējiem cilvēkiem un baltajiem, par dzīves 
uztveri un nesteidzību, par transportu un 
“tuk-tukiem”, par skaistuma kopšanas 
salona apmeklējumu, par drošību un 
priekšstatiem, par cilvēku draudzīgumu un 
divām atšķirīgām pasaulēm. 

No 5.aprīļa līdz 30.aprīlim bibliotēkā 

3.aprīlī bibliotēkā notika interesanta 
saruna-lekcija par Enegrammu, kuru va-
dīja un zināšanās dalījās pamatskolas 
direktore Irēna Lagūna. Kas ir enegram-
ma, kā to izmantot, kādi ir enegrammas 
trīs tipu centri un daudzus citus jautāju-
mus varēja noskaidrot, mēģināt saprast, 
kurš enotips mēs katrs esam. Bija intere-
santi padomāt, kas no stāstītā atbilst 
mums pašiem.  Interesenti latviešu valodā 
par enegrammu var izlasīt šeit - http://
www.eneagramma.lv 

11.aprīlī bibliotēkā notika 2. cikla 
“Iepazīsim Saldus ielu vēsturi” pasākums 
“Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū”, 
kurā interesantos stāstos, bildēs, vēstures 
faktos dalījās J.Rozentāla Saldus vēstures 
un mākslas muzeja speciāliste Ilze Haru-
na. Uzzinājām par skolu tapšanu, aptieku 
un veikalu darbību, biedrības namu, kalna 
norakšanu un citus mums nezināmus fak-
tus. 

13.aprīlī Kursīšos (Kursīšu pamatsko-
lā un pagasta bibliotēkā) uz semināru 
pulcējās Saldus novada latviešu valodas 
un literatūras skolotāji. Semināra mērķis 
bija dalīties pieredzē par lasītprieka un 
lasītprasmes veicināšanu Kursīšu pagastā, 
sadarbojoties Kursīšu pamatskolai ar 
Kursīšu pagasta bibliotēku. Dienas pirmā 
daļa noritēja skolā, kur notika iepazīšanās 
ar skolu, pieredzes stāsti – latviešu valo-
das skolotāja S.Vītola runāja par lasīt-
prieka un lasītprasmes veicināšanu mācī-
bu procesā, latviešu valodas un literatūras 
stundās (metodes, aktivitātes, interesanti 
pasākumi), bibliotekāre S.Kilevica stāstī-
ja par skolas bibliotēkas lomu un organi-
zētajiem pasākumiem lasītprieka veicinā-
šanā. Dienas otrā daļa tika pavadīta Kur-
sīšu pagasta bibliotēkā, kuras laikā viesi 
iepazinās ar bibliotēku un prezentācijā 
iepazina bibliotēkas darbību – “Bērnu 
žūrija” norisi, lasīšanas veicināšanas akti-
vitātes pirmsskolā, Lasītāju kluba darbību 
un realizētos projektus lasītprieka radīša-
nai, kā arī noklausījās īsu prezentāciju par 
grāmatu blogiem un blogeriem. 

18.aprīlī bibliotēkā notika pasākums 
„Baudīt dzīvi un grāmatas” tikšanās ar 
rakstnieku Arno Jundzi. Tikšanās laikā 
bija iespēja izsekot autora darbu tapšanai 

22.aprīļa rīts iesākas ar Lielo Talku 
Kursīšos. Šajā gadā pagasta iestāžu darbi-
nieki talkoja vairākās vietās. Tika sakopta 
bērnudārza apkārtne, tur roku pielika 
bērnudārza un pasta kolektīvi, vecā kluba 
teritorijā un estrādē zāģēja kokus, grāba 
lapas, vāca atkritumus pagasta iestāžu 
darbinieki, Neatkarības birzī tika pareti-
nāti stādījumi un veidotas tiem skaistas 
formas. Pagasta iedzīvotāji bija manāmi 
strādājot arī pie savām mājām. Skolas 
ļaudis talkoja iepriekšējā dienā. 

22.aprīļa vakarā notika Teātra svētki, 
kuros savu 18.dzimšanas dienu svinēja 
amatierteātris “Kodols”. Pasākuma 

pirmajā daļā teātris spēlēja jaunāko ie-
studējumu komēdiju “Balle sākas”, sa-
vukārt otrajā daļā ar skanīgām dzies-
mām sanākušos iepriecināja vokālais 
ansamblis “Allegro”. Vakars turpinājās 
straujos mūzikas ritmos ar grupu “EJA”. 

29. aprīlī Saldū izskanēja viena no 
atlases kārtām vokālajam konkursam 
“Saldus novada Cālis 2017”. Uz kon-
kursa atlases kārtu bija ieradušies dzie-
dātāji no Saldus, Pampāļiem, Kursīšiem, 
Vadakstes, Novadniekiem un Brocē-
niem. Kopumā ar skanīgām mazo cāļu 
dziesmām uzstājās 17 dalībnieki. Katrs 
dalībnieks dziedāja divas dziesmas un 

muzikālos priekšnesumus vērtēja žūrija, 
kuras sastāvā bija – Dace Tapiņa, Andris 
Akermanis un Mārtiņš Bergmanis. Kur-
sīšu pagasta trīs meitenes, kuras dzied arī 
pagasta bērnu ansamblī “Notiņas”, saga-
tavoja skolotāja, vadītāja Gita Rumba. 
Konkursā piedalījās  Līna Bicāne, Krista 
Vaitkus un Ance Slūtiņa. Lai gan meite-
nes netika uz finālu, prieks par piedalīša-
nos un iegūtajiem tituliem – Ance Slūti-
ņa “Piemīlīgākais cālis“, Krista Vaitkus 
“Čaklākais cālis“, Līna Bicāne 
“Domīgākais cālis“. 

Ilzīte Griķe. 

Bibliotēkas aktivitātes aprīlī 
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bija apskatāma J.Rozentāla Saldus vēstu-
res un mākslas muzeja izstāde "Saldus 
Sv. Jāņa baznīca”. 

No 20.marta līdz 30.aprīlim bibliotēkā 
bija apskatāma kursīšnieka Mārtiņa Lagz-
dona kolekcijas izstāde “Par piemiņu no 
izrādes” – dažādu teātra izrāžu program-
mu kolekcija. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Aprīlis skolā 

pēc sava stāstījuma bija izdomājušas 
spēles saistībā ar Lieldienām. Pasākuma 
beigās visi devās uz skolas gaiteni, lai 
tur ripinātu olas. 

20.aprīlī Cieceres internātskolā noti-
ka pētniecisko darbu aizstāvēšana. No 
mūsu skolas pētniecisko darbu aizstāvēt 
devās Arta Romane (pētnieciskā darba 
vadītāja sk. Ina Bergmane, palīdzēja arī 
latviešu valodas sk. Sanita Vītola). Arta 
prezentēja savu PD “Daudzskaldņi un 
to pielietojums matemātikā” un ieguva 
nomināciju „Viscentīgākais pētnieks”. 
Darbs tika novērtēts ar 2.pakāpi. Ap-
sveicam! Pēc darba aizstāvēšanas bija 
interesantas nodarbības. Sporta sadaļā 
viens no žūrijas locekļiem bija mūsu 
skolas sporta sk. M.Laubergs. 

20.aprīlī 1.-4. klases koristi devās uz 
Saldu, lai piedalītos Saldus skolu koru 
kopmēģinājumā. 

21.aprīlī mūsu skolas meitenes Zane 
Signe Krasauska, Eva Buraka un Arta 
Romane devās uz Talantu skolas rīkoto 
ekskursiju Rīgā. Apmeklējām Rīgas 
Kino muzeju. Tur mums stāstīja, kā 
agrāk tapa kinofilmas. Notika arī prak-
tiska darbība, kur mums stāstīja un rādī-
ja, kā top animēta filmiņa, paši arī vei-
dojām filmiņu. Pēc muzeja apmeklēju-
ma devāmies uz Latvijas Universitāti 
ieturēt gardas pusdienas. Kad visi bija 
ieturējuši gardas pusdienas, sagaidījām 
autobusu un devāmies ceļā uz Latvijas 
Nacionālo Mākslas muzeju. Mākslas 
muzejā apskatījām daudz slavenu glez-
nu un braucām ar zelta krāsas liftu, lai 
apskatītu, kas notiek gleznu glabātavā. 
Izrādās, ka šajā muzejā ir vairāk kā 150 
tūkstošu gleznu. Atpakaļ braucot mājās, 
visiem bija ļoti lustīgs garastāvoklis (arī 
skolotājiem un šoferim), tāpēc ekskursi-
ja bija ļoti jautra un diena bija izcili 
pavadīta. Paldies Talantu skolas rīkotā-
jiem par šo ekskursiju! 

No 20. marta visā Latvijā tika rīkots 
konkurss – “Fizmix Eksperiments”, 
kurš ir Latvenergo koncerna erudīcijas 
konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. No 
Saldus un Brocēnu novada piedalījās 
tikai trīs skolas – Brocēnu vidusskola, 
Pampāļu pamatskola un Kursīšu pamat-
skola. No mūsu skolas komandā startēja 
5 astotās klases skolēni Alvis Rītiņš, 
Kristers Krūmiņš, Jānis Upenieks, Arta 
Romane un Zane Krasauska, kā arī fizi-
kas skolotāja Ina Bergmane. Viņi ek-
sperimentēja, risināja un meklēja dažā-
das lietas, lai atbildētu uz grūtajiem 
jautājumiem. No 29 Kurzemes novada 
skolām mēs palikām 18. vietā. 

25.aprīlī skolas bibliotekāre 
S.Kilevica aicināja Bērnu žūrijas dalīb-
niekus uz tēju un našķiem, un sarunām 
par lasīšanu. Skolotāja S.Vītola organi-
zēja spēli „Stāstu stāstiem izstāstīju”. 
Stāsti bija dažādi, idejas bija ļoti intere-
santas, jautājumi bija par literatūru, 
grāmatām, lasīšanas paradumiem. Tik-
šanās pagāja ļoti pozitīvā, brīvā atmo-
sfērā. 

26.aprīlī mazo klašu 6 skolēni - dabaszi-
nību entuziasti - piedalījās Liepājas Zino 
centra vadītajā nodarbībā Saldū, to organizē-
ja Saldus izglītības pārvalde. Vēl skolēni 
apmeklēja muzeju Saldū. 

27.aprīļa vakarā skolā notika pasākums, 
veltīts globālajām problēmām. Katra klase 
bija izvēlējusies vienu problēmu, par to saga-
tavojusi stāstījumu. Skolotāja A.Rorbaha 
bija sagatavojusi uzdevumus, jautājumus, 
kas saistīti ar globalitāti. Pēc pasākuma bija 
diskotēka. 

28.aprīlī Arta Romane un Sabīne Circene 
pārstāvēja mūsu skolas mazpulku 
„Bitīte” (vad. D.Meļkerte) mazpulku daudz-
cīņā, kas notika Druvā. Pasākums veltīts 
Latvijas vēsturei, tautasdziesmām, sagaidot 
Latvijas simtgadi. Sabīne Circene savā grupā 
ieguva 1.vietu, Arta Romane - 2.vietu. Ap-
sveicam!  

28.aprīlī 3.klases skolēni Irēna Trunčen-
kova, Elīna Melnbārde, Kristjans Briedis un 
skolotāja T.Spēlmane piedalījās Saldus no-
vada erudītu konkursā. Mūsu skolas koman-
da ieguva nomināciju „Matemātisko tekstiņu 
eksperti”. Apsveicam!  

 
Ziņas apkopoja A.Romane, 

Z.S.Krasauska, A.Griķe, A.P.Granta, 
A.Kurakova, mediju pulciņa repor tieres 

 

Skolēni runā par globalizāciju 
2017.gada 27. aprīlī Kursīšu pamatskolā 

notika pasākums ar nosaukumu 
“Globalizācijas problēmas”. Šī pasākuma 
laikā 1.-9. klases skolēni apsprieda problē-
mas par pasaules mēroga problēmām, katra 
klase bija sagatavojusi informāciju par dažā-
dām valstīm, globālām problēmām.  

Atrast informāciju laikam nav bijis grūti, 
jo skolēni ļoti pārliecinoši, bez bailēm uzstā-
jās un skaidri visu paskaidroja. Daži bērni no 
mazajām klasēm uzstājās kautrīgi, bet ar 
pārliecību pārējiem mēģināja izskaidrot val-
stu problēmas. Piemēram, 1.-3. klases bērni 
bija ļoti interesanti to pasnieguši, bija uzvil-
kuši no plēves gatavotos lietus mēteļus un 
stāstīja par dabas piesārņošanu. Bērni no 
lielākām klasēm, piemēram, 7.klases meite-
nes bija apkopojušas informāciju par dažā-
dām valstu tējām, jo, kā atklājās, citās valstīs 
tas ir vienīgais naudas iegūšanas veids, pie-
mēram, Indijā. 4.-5. klases skolēni bija apko-
pojuši informāciju par to, kas slikts ir citās 
valstīs, ka bērnus verdzina, cilvēki mirst no 
bada, tiek laistas virsū ķīmiskās bumbas un 
vēl daudz ko citu, kas notiek ārvalstīs, un, 
paldies Dievam, mēs dzīvojam Latvijā, un 
mums ir viss, ko vajag. 8.klases meitenes 
sagatavoja informāciju par latviešu migrāci-
ju, jo no Latvijas gada laikā izbrauc aptuveni 
10 000 cilvēku, un, ja Saldus novadā ir aptu-
veni 12 000 cilvēku, tad var teikt, ka aptuve-
ni gada laikā no Latvijas uz ārvalstīm aiz-
brauc tik daudz cilvēku, cik ir Saldus nova-
dā. 6. klase stāstīja par atkritumiem, ka tos 
vajag šķirot, 9.klase bija sagatavojusi infor-
māciju par putniem, kuri izmirst un kādi ir 
izmiršanas iemesli. 

Pasākuma laikā notika arī dažādas domā-
jošas un interesantas nodarbes, erudīcijas 

Aprīlis – viesu mēnesis skolā. Ārpus 
skolas - konkursi, pētniecisko darbu 
aizstāvēšana, olimpiādes, sadziedāša-
nās. 

4.aprīlī skolā viesojās Kalnu vidus-
skolas skolēni, lai mūsu devītos iepazīsti-
nātu ar militāro programmu.  

5.aprīlī Saldus pilsētas bibliotēkā noti-
ka konkurss “Lieliskais piecinieks”, kurā 
piedalījās arī mūsu skolas komanda. Kon-
kursā piedalījās 3 vidusskolu komandas 
un 7 pamatskolu komandas. Komandu, 
kurā piedalījās Zane Signe Krasauska, 
Arta Romane, Jānis Upenieks, Armands 
Kļava un Rimants Jablonskis, konkursam 
sagatavoja sk. Dace Rožkalne. Koman-
dām mājasdarbā vajadzēja izvēlēties vie-
nu valsti, kuru prezentēt ar prezentāciju 
un valsts ēdienu. Mūsu skolas komanda 
prezentēja Spāniju un Spānijas nacionālo 
ēdienu - tortilju, bet tas tikai bija viens no 
viņu uzdevumiem. Viņiem arī vajadzēja 
ļoti cītīgi mācīties konkursam. Konkursa 
uzdevumi bija āķīgi, bet tajā pašā laikā 
vienkārši. Daudz jautājumu bija par glo-
bālajām problēmām. Un galu galā mūsu 
komanda ieguva godpilno 3.vietu. Ap-
sveicam! 

6.aprīlī skolā viesojās Saldus novada 
Izglītības pārvaldes speciālistes. Tika 
runāts par izglītības nozari Saldus nova-
dā, par izglītības procesa norisi mūsu 
skolā. 

7.aprīlī Tīna Madžule un Linda Ro-
mane (sk. U.Sauja) piedalījās Saldus no-
vada angļu valodas olimpiādē. Vēl šajā 
dienā skolā viesojās fotogrāfi.  

13.aprīlī skolā viesojās Saldus novada 
latviešu valodas un literatūras skolotāji. 
Skolotāja S.Vītola un bibliotekāre 
S.Kilevica dalījās pieredzē par lasītprieka 
un lasītprasmes veicināšanas pasāku-
miem, aktivitātēm, metodēm mūsu skolā. 
Pēc tam viešņas devās uz pagasta biblio-
tēku.  

13. aprīlī notika neliels Lieldienu pa-
sākums, kurā piedalījās mūsu skolas sko-
lēni. Katrai klasei bija uzdevums, izvei-
dot savu Lieldienu zaķi un par to pastās-
tīt. Pasākuma laikā ar priekšnesumu uz-
stājās skolas mazais koris (vad. 
G.Rumba), skolas dramatiskais pulciņš 
(vad. D.Rožkalne) priecēja ar savu teātra 
izrādi par Lieldienām, skolas mazie dejo-
tāji (vad. L.Mickus), dejoja tautiskas de-
jas. Tad katra klase prezentēja savu izvei-
doto zaķi, viņi stāstīja, kas viņu zaķim 
patīk, deva zaķim vārdu. Dažas klases 
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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! 

 

Maijā nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      60 gadus 

    Vasilijs Klesovs  Anna Petrelēvica 

    83 gadus      Maiga Zaķe 

    Arvīds Cāzers  84 gadus 

    Staņislovs Montvids 

jautājumi, piemēram, izsauca skolēnus un lika pastāstīt 
par kādu valsti interesantus faktus, piemēram, kas Latvijā 
ir tāds, kā nav citās valstīs, un, protams, pirmās atbildes 
bija par mūsu zaļajiem mežiem jeb mūsu “zaļo zeltu”, jo 
tā ir Latvijas bagātība.  

Pasākums bija interesants, izglītojošs, bija jautri, pēc 
pasākuma skolēniem notika diskotēka. Pasākumu organi-
zēja un vadīja skolotāja Andra Rorbaha. Paldies arī klašu 
audzinātājiem, kuri palīdzēja klasēm sagatavoties. 

 

Airita Kurakova, mediju pulciņa repor tiere. 

LĪDZJŪTĪBA 
Tu būsi debesīs, zemē, 

Tu vējā un saulē. 

Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs. 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Juri Andersonu 

(27.06.1944-02.04.2017), 

Veltu Rītiņu 

(26.02.1925-21.04.2017) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

 

26.05.2017. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas 

čempionāta 3.posma 9.kārta 

Kursīšu bibliotēkā  

23.maijā plkst.19.00 
Pasākums „Rakstīt ir lemts” tikšanās ar 
rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras baudī-

tāju Liegu Piešiņu  
 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā projekta 
“Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar 

VKKF finansiālu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā  
7.jūnijā plkst.17.00 

Pasākums „Pieskarties pagātnes elpai”- 
tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri  

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu 
bibliotēkas-informācijas centra iz-
strādātā projekta “Portrets tuvplā-
nā (5)” ietvaros ar VKKF finansiā-

lu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

no 15.05. līdz 30.06.2017. 
Pampāļnieces Madaras Hartma-

nes gleznu izstāde 

"Krāsu spēles"  

2017.gada 15.jūlijā plkst. 14.00 
tiek plānoti 

„Bērnība svētki” kopā ar 
„Čučumuižas rūķiem”! 

Pietiekties līdz 27.jūnijam pie kul-
tūras darba organizatores Ilzītes 
Griķes, t. 28328320 

Dalības maksa 20.00 euro (par bērnu), ja no 
ģimenes vairāki bērni tad par katru 15.00 

euro. 

2017.gada 31.maijā plkst. 
19.00 

Kursīšu Kultūras centra Jau-
najā zālē 

„Skolas noslēguma  
disenīte” bērniem un jauniešiem 
Jautras dejas atrakcijas un spēles! 

Apsveikums! 
Šodien tikai labas domas 

Un lai arī laba oma! 
Neskādē ne sals, ne sniegs, 
Sejā redzams tikai prieks!  

SVEICAM AR MĀCĪBU GADA NO-
SLĒGUMU! 

Pagasta ziņas 
21.aprīlī Kursīšu pagasta energo komanda pieda-

lījās Enerģijas taupīšanas konkursa pašvaldību darbi-
niekiem “Save@work” noslēguma pasākumā Rīgā. 
Projekta laikā un īstenotajās aktivitātēs gada laikā 
Kursīšu pagasta pārvaldes ēkā sasniegts 9,6 % ener-
ģijas samazinājums, skatoties no iepriekšējo gadu 
vēsturiskajiem datiem. Energo komandā Kursīšos 
darbojās Valdis Bolšteins un Mārtiņš Lagzdons.  

 
Mārtiņš Lagzdons. 
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