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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Aicinām atsaukties

Aicinām atsaukties pagasta esošos un bijušos iedzīvotājus, kuriem varētu
būt informācija, fotogrāfijas
par un ap “Audziru” fermu. Aicinām dalīties atmiņās, fotogrāfijās, cita
veida materiālos par fermas
celšanas laiku, darbību,
sasniegumiem,
darbiniekiem, u.tml. Pastāsti to bibliotēkas vadītājam Mārtiņam Lagzdonam pa tālr.
63846680,
e-pastu:
bibl.kursisi@saldus.lv vai
personīgi bibliotēkā. Materiāli
nepieciešami
“Audziru” fermas vietas
vēstures apkopošanai!

Sludinājums

Kursīšu pagasta pārvalde
aicina pieteikties interesentus (individuālo darba veicēju vai uzņēmumu) malkas
sagatavošanas darbam. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Komunālās daļas
vadītāja Valda Bolšteina,
t.26443509

2017, Marts
Noslēdzies VKKF atbalstīt projekts “Portrets tuvplānā (4)”

Noslēdzies
Kursīšu
bibliotēkasinformācijas centra realizētais projekts
“Portrets tuvplānā (4)”, kuru finansiāli atbalstīja VKKF. Projekts tika atbalstīts ar 700.00
euro lielu līdzfinansējumu.
Projekta laikā notikuši 6 pasākumiliterāras tikšanās ar latviešu literātiem – Māri
Bērziņu, Jāni Lejiņu, TV režisori Virdžīniju
Lejiņu, dzejnieku Andri Akmentiņu, jauniešu
fantāzijas literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, bērnu literātiem Juri Zvirgzdiņu un
Luīzi Pastori. Pasākumi Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā un pamatskolā pulcējuši

131 cilvēku lielu auditoriju- gan pieaugušos, gan
bērnus no Kursīšu, Gaiķu pagasta un Saldus pilsētas. Aktivitātes un tikšanās tradicionāli notika
gan pagasta bibliotēkā, gan Kursīšu pamatskolā.
Lai iepazītu literātu radošo darbu un personību, tika izliktas 6 literatūras un materiālu izstādes, kas tapušas, sadarbojoties ar Saldus pilsētas
bibliotēku un apkārtējām kaimiņu pagastu bibliotēkām, jo tajās varēja aplūkot arī Saldus novada
bibliotēkās pieejamos autoru darbus, kas izraisīja
patiesu interesi no lietotāju puses.
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs

Atbalstīts viens no diviem projektiem
Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar kultūras
darba organizatori un skolas bibliotēku izstrādāja un VKKF 1.projektu konkursā iesniedza
divus projekta pieteikumus – “Lasītprieks:
pirmskola un sākumskola” un „Portrets tuvplānā (4)”. Pēdējais no tiem guvis atbalstu
800,00 euro apmērā.
Projekta mērķis ir, organizējot pasākumustikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem un dažādot kultūrvidi un norises pagastā.
Projekta laikā no 2017.gada marta līdz
2017.gada novembrim reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem Kursīšu
bibliotēkā un Kursīšu pamatskolā. Plānotas
tikšanās ar rakstniekiem Ingu Ābeli, Arno

Februāra notikumi bibliotēkā
7.februārī bibliotēkā notika pasākums “Ceļojumu piezīmes –
Sicīlija”, kura laikā ezerniece Ināra Riežniece dalījās iespaidos,
fotogrāfijās, stāstos un interesanto atgadījumos no ceļojuma uz
šo Itālijas salu. Stāstījums bija interesants, aizrautīgs un iespaidiem bagāts.
14.februārī Kursīšu pamatskolā viesojās pusaudžu literatūras
rakstniece un tulkotāja Laura Dreiže. Uz šo pasākumu tika aicināti 6.-9. klases skolēni. Pārsvarā raksta zinātnisko fantastiku
un fantāziju stilā. Pasākuma laikā autore pastāstīja par saviem
pirmajiem soļiem literatūrā un kā tapa katra no uzrakstītajām
grāmatām. Dalījās pieredzē par rakstīšanu, ideju atrašanu un
grāmatu tapšanu.
16.februārī bibliotēkā viesojās J.Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeja vēsturniece Ilze Haruna, lai lekcijāstāstījumā iepazīstinātu ar vienu no Saldus pilsētas ielām – Striķu ielu. Stāstījumā bija interesanti notikumi, vēstures fakti par
ēkām, cilvēkiem un Striķu ielas un Kalpaka laukuma veidošanos. Vēsturiskās fotogrāfijās varēja salīdzināt, kāda iela izskatījās senāk un kādu to redzam mūsdienās. Tie, kuri atnāca, uzzināja jaunus faktus un saturīgi pavadīja laiku interesanta sarunā.
17.februārī Kursīšu bibliotēka pagasta iedzīvotājus un kaimiņu bibliotēkas aicināja uz šī gada pirmo grāmatu andeli, ku-

Jundzi, bērnu
grāmatu autori
Eviju Gulbi,
rakstnieci Ingunu Baueri,
dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili, rakstnieci Maiju Krekli,
rakstnieci, žurnālisti Līgu Blauu.
Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās
četrās kārtās kopš 2011.gada notikušas tikšanās
ar 21 Latvijā zināmu autoru un no VKKF piesaistīts 2235,00 euro liels finansējums. Projekta
aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde,
bibliotēka un pamatskola.
Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

ras laikā varēja iegādāties grāmatas gan personiskai lietošanai,
gan bibliotēkas vajadzībām. Grāmatas tirgoja I/U “Virja AK”.
Paldies par sadarbību vairāku gadu garumā!
22. februārī bibliotēkas vadītājs ar lekciju-stāstījumu viesojās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā ciklā “Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Pasākums Bibliotekāru stāvā pulcēja nozares interesentus no vairākām Latvijas bibliotēkām. Sanākušie
varēja uzzināt par bibliotēkas darbu, pieredzi, organizētajām
aktivitātēm, īstenotajiem projektiem un sadarbību.
23.februārī bibliotēkā uz kārtējo krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāta posmu pulcējās 10 dalībnieki, lai stundas laikā atrisinātu un atrastu pareizās atbildes četrās dažādās mīklās – rozetē,
riņķvārdu, zviedru un klasiskajā. Sestās kārtas rezultāti šādi–
1.vieta – Aija Jēkabsone (139 p.), 2. - Jautrīte Līdaka (137 p.), 3.
– Vija Gotfrīde (133 p.), 4. – Valdis Bolšteins (130 p), 5. – Ina
Bergmane (119 p.), 6. – Dace Meļķerte (111 p.), 7. – Arnolds
Lazda (65 p.), 8./9.- Indra Lagūna un Maiga Lazda (64 p.), 10. –
Ruta Rozentāla (24 p.). Apkopojot sešu kārtu rezultātus, kopvērtējums šāds - 1.vietā -Aija Jēkabsone (839 p.), 2. - Vija Gotfrīde
(822 p.), 3. - Jautrīte Līdaka (820 p.), 4. – Valdis Bolšteins (772
p), 5. – Ina Bergmane (691 p.), 6. – Dace Meļķerte (631 p.), 7. –
Maiga Lazda (389 p.), 8. - Arnolds Lazda (383 p.), 9. – Ruta
Rozentāla (177 p.), 10. – Indra Lagūna (116 p.).
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28.februārī bibliotēkas vadītājs viesojās Brocēnu novada pašvaldības bibliotēkā, kur notika kārtējais bibliotēkas Lasītāju kluba pasākums. Sanākušie interesenti iepazinās ar Kursīšu bibliotēkas
vadītāja iespaidiem, fotogrāfijām un atmiņām no brauciena uz Austriju, uzzināja
par bibliotēkas aktivitātēm un realizētajiem pasākumu cikliem un programmām
bērniem un pieaugušajiem, satika Kursīšu
bibliotēkas lasošo runci un iepazina tā
aktivitātes. Tikšanās noslēgumā tika izspēlēta pasaka par karali un karalieni ar
atraktīviem kustību elementiem.
Februārī Kursīšu bibliotēkā kvalifikācijas praksi izgāja Zaņas bibliotēkas vadītāja Vita Krauze, kura prakses laikā iepazinās ar bibliotēkas darbu, reglamentējo-

šajiem dokumentiem, darba plānu veidošanu, atskaišu sagatavošanu, krājuma
pārvaldību, bibliotēkas publicitāti un
organizētajām izstādēm un pasākumiem, lasītāju apkalpošanu.
28.februāra vakarā bibliotēka notika
pasākums “Gan jau viss būs labi”, tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu. Autors
klātesošos iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par saviem darbiem un to kā top grāmata, un kā strādā rakstnieks. Interesanta saruna izvērtās par autora grāmatu
“Svina garša”, kas tajā no personīgas
dzīves ielikts, kas no draugu, radu atmiņām, kas no vēstures dokumentiem un
avotiem. Klātesošie uzdeva jautājumus
un priecājās par tikšanos, jo grāmata ir
viena no pēdējo laiku lasītākajiem dar-

biem bibliotēkā.
No 27.janvāra līdz 28.februārim bibliotēkā bija apskatāma J.Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Mākslinieks J.Rozentāls”. Izstāde
piedāvāja iepazīties ar Jaņa Rozentāla
svarīgākajiem dzīves notikumiem un deva ieskatu mākslinieka daiļradē.
No 4.janvāra līdz 28.februārim bibliotēkā bija apskatāma kursīšnieces Jautrītes
Līdakas kolekcijas izstāde “Krūzes un
krūzītes” – dažādu krūzīšu kolekcija.
Krūzītes bija ar dažādu tematiku – no
valstīm, ceļojumiem un pasākumiem, ar
firmu logo, ar govju tematiku – vairāk kā
50 dažādi eksponāti.

Sporta notikumi februārī

ces no Kursīšiem, Vadakstes, Nīgrandes, Ezeres un Saldus. Kursīšu
pagasta sportistēm vietas šādas –
Kitija Griķe – 11.vieta, Madara
Gustiņa – 5.vieta, Daiga Buka –
4.vieta, Zinaida Circene – 3.vieta,
Marta Siksna – 1.vieta. Saldiniece,
kas saknēs ir kursīšniece – Baiba
Griķe – 8.vieta. Paldies meitenēm!
18.februārī Ezerē norisinājās
pirmspēdējās sacensības DIENVIDU ietvaros – novuss vīriešiem.
No Kursīšiem devās 12 dalībnieki
(kopā 79 dalībnieki), kas sasniedza
augstus rezultātus. Individuāli –
Mārtiņš Circenis – 5. vieta, Vladimirs Trunčenkovs – 7. vieta, Kaspars Circenis – 13. vieta, Jānis Siksna – 20. vieta, Rūdolfs Griķis –
31. vieta, Sandis Voldiņš – 33. vieta, Artūrs Ozoliņš – 37. vieta, Guntis Turks – 50. vieta, Toms Kormis
53. vieta, Edgars Gorbunovs – 53.
vieta, Zigmunds Galans – 53. vieta,
Armīns Egle – 53.vieta. Kopvērtējumā Kursīšu sportistiem – 3.vieta.
19.februārī bija pēdējās DIENVIDU sacensības. Novuss sievie-

tēm izšķīra visu pagastu lielo kopvērtējumu. No Kursīšiem piedalījās 9
sievietes (kopā 63 dalībnieces) un individuāli – Madara Gustiņa – 1. vieta,
Marta Siksna – 4. vieta, Kitija Griķe –
6. vieta, Daiga Buka – 11. vieta, Ivita
Krūmiņa – 12. vieta, Laima Tiļļa – 23.
vieta, Zinaida Circene – 26. vieta, Anna Andersone – 31. vieta, Mudīte Siksna – 49. vieta. Kopvērtējumā Kursīšu
pagasta novusistēm – 1.vieta.
Lielajā kopvērtējumā – 1.vieta –
Zaņa (37 punkti), 2.vieta – Ezere (38
punkti), 3.vieta – Nīgrande (38 punkti), 4.vieta – Vadakste (43 punkti),
5.vieta – Kursīši (52 punkti), 6.vieta –
Ruba (60 punkti), 7.vieta – Pampāļi
(100 punkti), 8.vieta – Jaunauce (106
punkti).
Kopā DIENVIDU sacensībās piedalījās 60 Kursīšu pagasta iedzīvotāji
un to radinieki, kuriem izsaku milzīgu
PALDIES, par uzdrīkstēšanos un piedalīšanos. Cerams nākamgad uz vēl
lielāku atsaucību.
Kaspars Circenis.

9.februārī Alvis Rītiņš un Armands
Kļava (sk. G.G.Barons) Saldus un Brocēnu novada mājturības olimpiādē ieguva atzinību. Apsveicam!
14.februārī mūsu skolā viesojās
rakstniece Laura Dreiže.
15.februārī novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās Alise Circene
un Arta Romane (sk. A.Rorbaha). Arta
Romane ieguva godpilno 3.vietu. Apsveicam!
15.februārī 9.klases skolēni devās
ēnot. Inita Zvanītāja ēnoja frizieri Egitu Uzuli skaistumkopšanas salonā
“Kolibri”, ēnot viņai pievienojās Laura
Ēķupe. Initai patika, ka atļāva piedalīties darba procesā, bet Laurai patika
izpalīdzēt frizierei ar matu krāsošanu.
16.februārī Saldus tehnikumā noti-

ka mājturības konkurss, tajā piedalījās
Eva Buraka, Loreta Kinča. Skolā iepriekš
meitenes skolotājas Aijas Slūtiņas vadībā
daudz gatavojās šim konkursam. Konkursā bija jādara piecas sarežģītas lietas:
galda klāšana, salvešu locīšana, tests,
jāpagatavo pankūkas ar mērci, jāprezentē
mājas darbs. Šāda veida olimpiāde notika
pirmo reizi. Meitenes ieguva pateicību
par piedalīšanos.
16.febuārī mūsu skolā notika Popielas
pasākums Valentīna dienas noskaņās.
Popielas pasākumā bija seši priekšnesumi. Starp priekšnesumiem klašu komandām bija jāveic dažādi uzdevumi: jāraksta
mīļvārdiņi, jādejo u.c. Pēc priekšnesumiem notika balsošana par interesantāko
priekšnesumu. Žūrijas vērtējumā pirmo
vietu izcīnīja Oskars Stepēns, bet pirmo

11.februārī sporta spēļu DIENVIDI ietvaros Zaņā norisinājās svaru
bumbu celšana. Svaru kategorijā līdz
65 kg startēja 9 dalībnieki, mūsējiem
– Zigmundam Galanam – 2.vieta,
Mārtiņam Circenim – 6.vieta, Rūdolfam Griķim – 7.vieta. Svaru kategorijā no 65 – 75 kg startēja 12 dalībnieki, un Kursīšu puišiem – Kasparam
Circenim – 1.vieta, Ģirtam Griķim –
6.vieta. Kategorijā, kurā ceļ vīrieši,
kuri sver no 75 līdz 85 kg, arī startēja
12 dalībnieki, un mūsu Sandim Ābolkalnam – 10.vieta. Svaru kategorijā
no 85 līdz 95 kg kursīšnieki nestartēja, bet kategorijā virs 95 kg (6 dalībnieki kopumā) startēja Vladimirs
Trunčenkovs, kurš ieguva 6.vietu.
Kopvērtējumā Kursīšu brašie cēlāji
ierindojās 2.vietā, aiz sevis atstājot
Ezeres, Nīgrandes, Rubas un Vadakstes pagasta svaru bumbu cēlājus.
Nepārspēti palika Zaņas pagasta sportisti.
12.februārī Ezerē norisinājās Saldus novada čempionāts novusā sievietēm. Kopā piedalījās 13 dalībnie-

Februāris skolā
Februārī daudz mācījāmies, piedalījāmies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Ieguvām godalgotas
vietas un balvas. Skolā notika dažādi
mācību un atpūtas pasākumi.
3.februārī skolēnu sacensībās „Veiklo
stafetes” Saldū mūsu skolas komanda
izcīnīja 3.vietu! Komandā startēja
M.Kinčs,
S.Skeivis,
M.Melnbārdis,
E.Griķis,
M.Blinde,
S.Krasauska,
A.I.Zvanītāja, B.Melnbārde, T.Madžule,
R.Skeivis un skolotājs M.Laubergs. Apsveicam!
7.februārī Saldū notika sākumskolas
latviešu valodas olimpiāde, kurā piedalījās Kristjans Briedis (sk. T.Spēlmane),
Deimians Bicāns (sk. A.Rorbaha) un Jānis Bušs (sk. A.Slūtiņa).

Mārtiņš Lagzdons.
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vietu skatītāju balsojumā ieguva Ivo
Klāvs Pietuška un Toms Smelters. Pēc
pasākuma bija diskotēka.
17.februārī notika Saldus novada matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās Arta
Romane, Linda Romane un Paula Stepēna (sk. I.Bergmane).
17.februāra pēcpusdienā Eva Buraka
un Arta Romane devās uz Talantu skolu
Druvas vidusskolā.
22.februārī mūsu skolā norisinājās

4.pētniecisko darbu diena. Pēcpusdienā
visi skolotāji mācījās par karjeras izglītību. Semināru vadīja Saldus Izglītības
pārvaldes speciāliste karjeras jautājumos L.Gruze.
20.-25.februārim mūsu skolā notika
dzimtās valodas nedēļa.
24.februāra vakarpusē Kursīšu pagasta jaunieši Ance Griķe, Evita Kinča,
Didzis Griķis un Zane Signe Krasauska
Ezeres jauniešu centrā tikās ar Ēvaldu

Skolēni izrāda cieņu dzimtajai valodai
No 20.līdz 25.februārim Kursīšu pamatskolā notika Dzimtās valodas nedēļa. Valodas nedēļas moto – „Turiet jūs, latvieši,
savu valodu godā, un jums labi klāsies virs
zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi
negodā (J. Alunāns).”
Nedēļas ietvaros katru dienu bija dienas
jautājums 1.-4. klasei un 5.-9. klasei. Šajā
konkursā piedalījās 9 skolēni no1.-4. klases,
bet 5.-9 klašu grupā - 18 skolēni. 5.-9 Klases skolēniem likās, ka visāķīgākais bija
jautājums, kurā no Eiropas Savienības val-

Skolotājs logopēds iesaka - 5
Turpināsim sekot līdzi dr. Anitas Plūmes ieteikumiem un novērojumiem par
mazuļa 5. dzīves mēnesi.
To es jau spēju.
Iespējams, ka jūsu mazais brīnums
tieši šomēness ir sācis kustēties kā ūdenszāle: grozīties no vieniem sāniem uz
otriem, viņš vairs neguļ uz muguras, kā
nolikts, bet apsviedies uz vēdera. No šī
brīža, lai izvairītos no kritieniem, bērna
rotaļāšanās vietu vēlams pārcelt uz grīdas.
Daudzi bērni labprāt spēlējas, guļot uz
vēdera. Galva ir kļuvusi vai pakāpeniski
kļūst par paklausīgu ķermeņa daļu. Guļot
bērniņš ieņem pozu, kas viņam šķiet visērtākā, un reizēm kustas arī miegā: iespējams, ka sapņos viņš jau skrien un lēkā.
Dienas ritms.
Dienas ritms salīdzinājumā ar ceturto
mēnesi īpaši nemainās: daudzi zīdaiņi
vēlas ieturēt maltīti tikai sešas septiņas
reizes diennaktī; daži ir tik saprātīgi, ka
naktī vairs nemostas, lai pieprasītu ēdienu; lielākā daļa bērniņu guļ 14-16 stundas.
Ja bērnu ārsts ieteicis, papildus mātes

Ziņas apkopoja Mediju pulciņa reportieres E.Buraka, Z.S.Krasauska, A.P.Granta,
A.Romane, A.Griķe.

stīm, neskaitot Latviju,
visvairāk ir latviešu valodas lietotāju. Uzvarētāju mazo klašu grupā noteica lozējot, un
tas ir Kristjans Briedis. Bet lielo klašu
grupā visvairāk punktus ieguva Eva Buraka un Arta Romane. Katru dienu notika
arī kāds pasākums. Pirmdienā bija valodas
nedēļas pasludināšanas līnija. Otrdienā
„Es nāku ar savu tautasdziesmu” - latviešu un literatūras stundās katrs bērns iemācījās vienu tautasdziesmu no galvas. Trešdienā dzīvojām bez žargonvārdiem, jo
dienas moto- „Diena bez žargona”. Ce-

turtdienā un piektdienā mājturības skolotāju
mudināti veidojām dekorus - zēni dēlīšos iededzināja sakāmvārdus, meitenes noformēja tautasdziesmas stilizētā tautasdziesmu kamoliņā.
Piektdienā notika konkurss 6.-7. klasei skolas
bibliotēkā. Konkursa uzvarētāji ir Alīna Slūtiņa, Loreta Kinča, Eva Buraka un Aigars Rītiņš.
Konkursu uzvarētājus sumināja ar balviņām
pirmdienas līnijā.
Valodas nedēļas pasākumus organizēja
valodu skolotājas un skolas bibliotekāre. Paldies par jauko nedēļu! Mums bija interesanti!

pienam var sākt piebarot.
Mēneša laikā bērniņš kļūs smagāks
par 600-700 gramiem.
Māmiņai un tētim.
Iepazīstiniet ar jaunām skaņām, kas
rodas, burzot papīru vai kratot priekšmetu kārbā. Noguldiet mazuli uz vēdera un nolieciet mantu tālāk nekā sniedzas viņa roka, tādējādi rosinot viņu
stiepties uz priekšu. Esiet uzmanīgi, lai
cīņa par satveršanu neieilgst, jo tas apbēdina mazuli. Ja viņš kādu brīdi cīnās
bez panākumiem, palīdziet viņam,
pastumjot viņu no aizmugures.
Kad mazulis guļ uz muguras, ierosiniet viņam ar pēdām atbalstīties pret
jūsu rokām un viegli turieties pretī. Tas
veicinās kāju muskuļu attīstību.
Dodiet iespēju aptaustīt dažādu materiālu lietas.
Iedodiet mazulim ērti saņemamu
mantu, tad mēģiniet to maigi atņemt,
bet atļaujiet viņam palikt stiprākajam un
mantu noturēt.
Mācāmies saprasties.
Bērns turpina iepazīt pasauli un atīstīt tās prasmes, kas iezīmējās jau iepriekšējā mēnesī.
Aptuveni šajā laikā bērnam veidojas

atšķirīga izturēšanās pret apkārtējiem cilvēkiem:
Dažus viņš sagaida ar sirsnīgu smaidu;
Citus nopietni vēro;
Vēl citi kļūst par iemeslu nemitīgām raudām.
Daži bērni jau prot sazināties ar pasauli,
veidojot ritmiskas zilbes.
Kas viņam patīk.
Pacelties uz rokām un skatīties apkārt.
Satver un apskatīt visas lietas, kuras ir pa
tvērienam. Atsperties pret grīdu un cilāties ,
kad piepalīdzat. Sist mantām, kuras ir
piestiprinātas pie gultiņas vai ratiem. Saķert
un stiept gumiju un aukliņas, kurās iekārtas
rotaļlietas. Var būt iemīļota sedziņa vai mīksta manta, ar kuru viņam patīk gulēt. Spēlēties ar cilvēkiem. Neliela cīņas garša. Dziedāt dziesmas, kuras var pavadīt ar kustībām,
tas ļauj viņam justies kā līdzdalībniekam.
Nākamajā numurā meklējiet gudrības par
mazuļa dzīves 6. mēnesi. Sargājiet sevi un
savus mīļos, savas mājas mieru!

Mācības un kursi lauksaimniekiem
LLKC Saldus nodaļa sadarbībā ar
APP "Dobeles Dārzkopības institūts"
speciālistiem š.g. 22. martā plkst. 10:00
rīko izglītojošu semināru augļkopjiem.
Seminārs notiks Saldus nov., Zirņu pag.,
z/s "Ziķi".
LLKC Saldus nodaļa š.g. 05.04.,
18.04., 19.04. rīko mācības "Lauka smidzinātāja sagatavošana darbam atbilstoši
labai lauksaimniecībai un vides stāvokļa
nodrošināšanai" (mācību ilgums - 24 h).

Kārkliņu un Saldus jauniešu domi ''Es un
Mēs''. Tikšanās tēma bija “Aktīvs jaunietis
Saldus novadā un ārpus tā!”. Jaunieši runāja
par hobijiem un dalījās ar saviem iespaidiem
par brīvā laika pavadīšanu. Spēlēja spēli
saistībā ar savu lokanību, kā arī trenēja savu
atjautību.

Teorētiskās mācības notiks LLKC Saldus nodaļā, Striķu ielā 2, Saldū. Praktiskās mācības notiks SIA "Saldus Druva",
Kuldīgas šosejā 2, Saldus nov., Saldus
pag., Druvā. Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta - līdz 03.04.2017. Līdzmaksājums 55 Eiro (PVN t.sk.).
LLKC Saldus nodaļa š.g. 15.martā
organizē semināru "Aktuāla informācija
lauku iedzīvotājiem". Semināra tēmas:
Pārtikas Veterinārā dienesta aktualitā-

A.Romane, mediju pulciņa r epor tier e.

Dr. Anitas Plūmes, Maijas Streiķes, Gundegas Blumbergas padomus no grāmatas „
Šūpulītis+ kalendārs / dienasgrāmata pirmajām 365 dienām mazuļa dzīvē un vērtīgi
padomi māmiņām” izrakstīja skolotāja logopēde Aija Slūtiņa.
tes:

- aktuālās dzīvnieku slimības, labturība, suņu čipošana u.c.;
- mājražošana;
Valsts Augu aizsardzības dienesta aktualitātes;
Lauku atbalsta dienesta aktualitātes;
LLKC Saldus nodaļas aktualitātes - plānotās
mācības, semināri u.c.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālr.
26135858 vai rakstot e-pastu: zanda.dimanta@llkc.lv.
Inese Māla.
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SVEICAM JUBILEJĀS
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!
Martā nozīmīgas jubilejas svin
50 gadus
60 gadus
Agnese Lapa
Rima Margevičiene
80 gadus
81 gadus
Mirdza Ilga Plāce
Astrīda Šneidere
83 gadus
Rasma Circene

Kultūras notikumi februārī

17.februārī kursīšnieki un viesi tika aicināti uz balli kopā ar grupu “Brekšu Pekši” Valentīndienas noskaņās. Tā kā
sen nebija bijusi balle, tika gaidīta lielāka iedzīvotāju atsaucība. Tomēr tiek kuri ieradās, varēja izdejoties grupas spēlētajos lustīgajos mūzikas ritmos.
21.februārī Kursīšos notika "Kino diena", kuras laikā
gan maziem, gan lieliem kursīšniekiem bija iespēja noskatīties divas filmas - animācijas filmu "Vilks aitas
ādā" (bērniem) un "Svingeri" (pieaugušajiem). Abas filmas
bija kupli apmeklētas un gan kursīšniekiem, gan viesiem
ļoti patika.
Ilzīte Griķe, kultūr as dar ba or ganizator e

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
2017.gada 26.martā
plkst. 15.00
Druvas teātra izrāde
J.Akuraters

LĪDZJŪTĪBA
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Elzu Ilgavīzi
(05.06.1936 - 11.02.2017)
smilšu kalniņā pavadot!
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
No 02.03. līdz 31.03.2017.
Saldus pilsētas bibliotēkas
novadpētniecības izstāde
„Saldus literārā apvienība”
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

21.03.2017. plkst. 19.00

Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju
ciklā

“Ielas garuma stāsts: Lielā iela
Saldū”

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums.

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
23.03.2017. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 7.kārta
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
No 20.03. līdz 30.04.2017.
kursīšnieka Mārtiņa Lagzdons kolekcijas izstāde

"VECIE UN JAUNIE"
... komēdija ...
Režisore - Ļuba Kapteine
Ieeja - ziedojums (1 euro)

“Kursīšos pirms…”

Skroderdienas Silmačos Kursīšos
Svētdien,12. februārī Kursīšu aizsargu nodaļa
rīko izrīkojumu vietējā lauksaimniecības b-bas
namā ar teātra izrādi. Uzvedīs R. Blaumaņa Skroderdienas Silmačos. Lugu iestudējis aizsargu štāba režisors O.Ziemeļnieks. Pēc teātra izrādes deja. Par jautrību gādās jautrs deju orķestrs.
Smags nelaimes gadījums pie kuļmašīnas
Kursīšu pagastā.
29. janvāra vakarā Kursīšu pagasta Vašķu mājās kūluši āboliņu. Pie kulšanas aizgājusi talkā
Vera-Velta Upenieks no Kursīšu pag. “Bērziem”.
Upenieks strādājusi uz mašīnas galda. Kāds no
strādniekiem neuzmanīgi sviedis uz galda lielāku
āboliņa klēpi, pie kam Upenieka pagrūsta uz
priekšu un kritusi. Kritiens bijis tik nelaimīgs, ka
jaunava iegrūdusi mašīnas trumulī kreiso roku.
kur tā norauta līdz elkonim. Cietusī nekavējoši
nogādāta Saldus slimnīcā un viņas dzīvībai briesmas vairs nedraud. Policija noskaidro, kas vainojams pie smagā nelaimes gadījuma.
“Saldus Avīze”,
www.periodik.lv
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-

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā

28.03. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās —
redzeslokā Dainas Šadres
romāns „Ceļmalas puķes”

“Par piemiņu no izrādes” –
dažādu teātra izrāžu program- Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību
mu kolekcija
un ticamību atbild raksta autors!

