
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

1.oktobrī kultūras darba organizatore un bibliotēka 
aicināja visus uz “Miķeļdienas jampadraci”. Dienas akti-
vitātes bija saistītas ar rudens veltēm – pupiņu šķiroša-
nas konkurss, dārzeņu stafete, šautriņu mešana, u.c. Inte-
resenti varēja spēlēt āra lielformāta spēles (dambreti, 
riču-raču, domino), gaisa hokeju. Neplānoti bija ieradu-
šies divi mazi tirgotāji ar rudens pagraba veltēm un kā-
rumiem. Notika lielāko dārzeņu noteikšana. Dienas iz-
skaņā lieli un mazi tika aicināti piedalīties 
“Fotoorientēšanās” sacensībās pa pagastu. Visi pasāku-
ma dalībnieki varēja mieloties ar lielo Miķeļdienas dār-
zeņu zupu. Liels paldies pagasta jauniešiem par palīdzē-
šanu aktivitāšu vadīšanā. 

16.oktobrī Kursīšos aizvadīta kārtējā kino diena, ku-

ras laikā gan lieli, gan mazi kursīšnieki varēja noskatīties 
divas filmas. Bērni skatījās animācijas filmu “Urfins Džīss 
un viņa koka zaldātiņi”, savukārt pieaugušajiem bija iespēja 
noskatīties pirmo Latvijas simtgades filmu programmā ta-
pušo filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. 

20.oktobrī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika pasā-
kums, kurā svinīgi tika pasniegtas gada balvas amatiermāk-
slas kolektīvu vadītājiem “Kristāla Zirgs” un specbalva 
“Kristāla pakavs”. Viena no laureātēm Kursīšu pagasta 
amatierteātra “Kodols” režisore Sanita Vītola. 

28.oktobrī Kursīšos ar Laura Gundara izrādi “Latviešu 
kāzas” viesojās Jaunlutriņu amatierteātris režisores Sandra 
Mednes vadībā. Izrādē nopietnais un smieklīgas, dzīves 
gudrais un muļķīgais vienuviet. Kā jau kāzās – pārpratumi, 
asaras, prieks. 

Ilzīte Griķe. 

Kultūras notikumi oktobrī 
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5.oktobrī bibliotēkā notika krustvārdu mīklu risināša-
nas čempionāta 4.posma 2.kārta, kurā piedalījās 10 da-
lībnieki. Stundas laikā tiem bija jāatrisina 4 dažādas 
mīklas – klasiskā, zviedru, rozete un riņķvārdu mīkla. 
Rezultāti šādi  – 1.vieta – Aija Jēkabsone (108 p.), 2. - 
Jautrīte Līdaka (100 p.), 3. – Vija Gotfrīde (99 p.), 4. – 
Valdis Bolšteins (93 p), 5. – Ina Bergmane (81 p.), 6. – 
Dace Meļķerte (66 p.), 7./8. - Indra Lagūna, Arnolds 
Lazda (58 p), 9. - Maiga Lazda (55 p.), 10. – Ruta Ro-
zentāla (28 p.). Apkopojot divu kārtu rezultātus redzam, 
ka 1.vieta – Aija Jēkabsone (191 p.), 2. - Jautrīte Līdaka 
(180 p.), 3. – Vija Gotfrīde (174 p.), 4. – Valdis Bol-
šteins (148 p), 5. – Ina Bergmane (143 p.), 6. – Dace 
Meļķerte (106 p.), 7. - Indra Lagūna (93), 8. - Arnolds 
Lazda (87 p), 9. - Maiga Lazda (84 p.), 10. – Ruta Ro-
zentāla (39 p.). 

6.oktobrī Kursīšu bibliotēkā Skolotāju dienas brau-
ciena ietvaros viesojās 30 Druvas vidusskolas skolotāji, 
lai iepazītos ar bibliotēkas darbu, dzīvi Kursīšu pagastā. 
Bibliotēkas vadītājs iepazīstināja viesus ar bibliotēkas 
telpām, pastāstīja par bibliotēkas darbību (pasākumiem, 
aktivitātēm), novadīja spēli “Atpazīsti pilsētu”. Tālāk 
viesi devās uz Mažeiķiem Lietuvā. 

10.oktobrī bibliotēķa pulcējās interesenti, lai turpinā-
tu izzināt Saldus ielu vēsturi kopā ar J.Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas muzeja vēsturnieci Ilzi Harunu pa-
sākumā - lekciju cikls “Ielas garuma stāsts:  Skrundas 
iela Saldū”. Pasākuma apmeklētāji uzzināja par Skrun-
das ielas vēsturi, veidošanos, apskatīja senas fotogrāfi-
jas, iepazina namu vēsturi un cilvēkus, uzzināja jaunus 
faktus. 

No 2.10. līdz 31.10.2017 bibliotēkā apskatāma Zanes 
Stankutes fotoizstāde “Latvija Zanes objektīvā”. Izstādē 
Latvijas daudzveidīga dzīvā daba un ainavas. 

24.oktobrī bibliotēkā notika pasākums “Ilgu putni”, 

kurā viesojās rakstniece un bibliotekāre Maija Krekle. Tik-
šanās laikā varēja iepazīt autores personību un dzīves līk-
ločus, kas ir romāna vērti, jo dzīve ir sagādājusi daudz pār-
baudījumu un notikumu. Uzzinājām, kā autore nonākusi 
līdz rakstīšanai un kas ietekmējis grāmatu tapšanu, kur rasti 
sižeti un kāpēc raksta. M.Krekle literārā darbība, varētu 
teikt, iet divus ceļus – faktos, izpētē balstīti kultūrvēsturiski 
raksti, stāsti, romāni par literātiem, kultūras personībām un 
daiļliteratūras darbi. Tikšanās bija interesanta un rosinoša 
lasīt, jo iepazinām jaunu autoru un tā daiļradi. Pasākums 
notika bibliotēkas realizētā projektā “Portrets tuvplānā (5)” 
ar VKKF finansiālu atbalstu. 

25.oktobrī Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri devās 
ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā pa Saldus novada 
bibliotēkām. Tika apmeklētas Butnāru, Zirņu, Novadnieku 
un Zvārdes bibliotēkas, iepazītas to telpas un jaunumi kopš 
pēdējām viesošanās reizēm, bibliotekārais darbs un apgūta 
cita interesanta pieredze, kā strādāt bibliotēkā. Lutriņos no-
klausījāmies Mārītes Jakovļevas lekciju par hercogu Jēkabu 
un apskatījām izstādi. 

31.oktobrī bibliotēkā viesojās Kursīšu PII 5-gadīgo bēr-
nu grupiņa, lai piedalītos aktivitātē “ Stāsti par 
“Transports… auto””.   Bērnus sagaidīja vilciena mašīnists 
Mārtiņš, lai visi kopīgā vilcienā dotos pa aktivitāšu cen-
triem bibliotēkā. Pirmā pietura bija pie mazo auto modelīšu 
izstādes, kur bērni iepazina dažādās mašīnas no M.Tiļļas 
kolekcijas. Tālāk ceļš veda uz grāmatu lasīšanas staciju, 
kurā bibliotēkas vadītājs lasīja Daniela Napas grāmatu “Dr. 
Brums – mašīnists”. Dodoties uz trešo staciju, tika izmests 
liels loks pa bibliotēku, lai nokļūtu grāmatu pasaules staci-
jā, kurā bija aplūkojamas dažādas bērnu grāmatas par dažā-
diem transporta līdzekļiem (kuģiem, mašīnām, lidmašīnām 
un citiem braucamajiem) gan nozaru, gan daiļliteratūrā. Pēc 
šīs stacijas apciemojuma bērni devās uz multeņu staciju, 
kurā bija iespēja skatīties animācijas filmu “Gaisa spēki”. 
Kā piektā stacija bija mākslas stacija, kurā bērnu katrs varē-
ja izkrāsot savu auto. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Oktobris bibliotēkā 



5.klase nu ir lieli! 
Kursīšu pamatskolā gadu gadiem 

ir tradīcija īpašu pasākumu veltīt 
5.klasei. 

Kā katru gadu šo pasākumu vada 
9.klase. Šogad 9.klases meitenes bija 
sagatavojušas uzdevumus. Pasākumā 
piedalījās arī 6.klase. Pats pirmais 
uzdevums bija sadalīties komandās, 
pēdējam komandas dalībniekam tika 
parādīts zīmējums, kurš to priekšā 
stāvošajam dalībniekam zīmēja uz 
muguras. Zīmēja to, ko redzējis uz 
lapas. Tā arī nākamais dalībnieks pa 
rindu uz priekšu zīmēja nākamajam 
dalībniekam, beigu, beigās, kad viss 
tika uzzīmēts, pētījām, kurš nu tuvāk 
ir uzzīmējis zīmējumu oriģinālam - 
puķi ar kātiņu un lapām. 

Otrais uzdevums bija sasiet ar die-
gu divu cilvēku rokas un, neizmanto-
jot priekšmetus, bija jāatvieno vaļā 
rokas. Šis uzdevums bija ļoti grūts. 
Nākamais uzdevums bija iejušanās 
cita lomā. Šis uzdevums izpelnījās 
pozitīvas un jautras emocijas. Tika 
uzdoti arī atjautības jautājumi, ar tiem 
5.klasei gāja vislabāk . Noslēguma 
uzdevumā, kā katru gadu, lasīja zvē-
restu, ar mazu humoru tas viss tika 
apsolīts un zvērēts. 

Kā atzīst paši piektie, pasākums 
bija jautrs, pozitīvām emocijām pilns. 
Katrs piektais, saņemot sertifikātu, 
bija lepns, ka nu ir pamatskolēns. 

 
Mediju pulciņu reportiere Ance 

Griķe. 
 

Mazpulcēnu forums Aizputē 
21.oktobrī Aizputes vidusskolā 

notika Kurzemes Mazpulku rudens 
forums, kurā piedalījās arī Kursīšu 
pamatskolas mazpulka “Bitīte” dalīb-
nieces – A. Slūtiņa, S. Circene un A. 
Romane. Foruma atklāšanā tika pa-
sniegtas pateicības ģimenēm par ne-
savtīgu dalību mazpulkā. Šogad no 
mazpulka “Bitīte” tika izvirzīta Artas 
Romanes ģimene. Pēc atklāšanas Aiz-
putes tirgū norisinājās arī tirdziņš, 
kurā mazpulcēni pārdeva dažādas 
preces. Pēc tirdziņa skolēni tika sada-
līti pa krāsu grupām, lai darbotos ra-
došajās darbnīcās un aizstāvētu savus 
darbus. Mazpulka vadītāji devās uz 
Aizputes skolotāju teātra izrādi un 
praktizējošas masieres lekciju. 

1.vietu savā grupā ieguva Arta 
Romane ar projektu “Pētīsim, kā aug 
šalotes sīpoli”. Atzinību savā grupā 

ieguva Sabīne Circene ar projektu 
“Lilijas manā dārzā”. Par piedalīša-
nos šī gada Latvijas projektā 
“Šalotes sīpolu audzēšana un pētī-
šana” pateicības saņēma Alīna Slū-
tiņa un Arta Romane. 

Jāsaka paldies mazpulka vadītā-
jai Dacei Meļķertai par palīdzību 
mazpulcēniem.  

 
A.Romane, mediju pulci-

ņa reportiere. 
 

Īsās ziņas 
Oktobris- notikumiem, aktivitā-

tēm pilns un radošs. 
4.oktobrī skolā notika skolotāj-

dienas pasākums ar dažādām akti-
vitātēm.  

7.oktobrī Kursīšu pamatskolas 
mazpulks (D.Meļķerte un 
A.Romane) piedalījās pasākumā 
"Starp Miķeļiem un Mārtiņiem" 
Oskara Kalpaka muzejā. Dalības 
maksa bija viens dārzenis. Kamēr 
mazpulka vadītājiem bija dzimtas 
koka pētīšanas nodarbība Māra Za-
neriba vadībā, tikmēr bērniem bija 
jāpilda uzdevumi: jāatrod un jāat-
pazīst koku lapas. Tad bērni tika 
sadalīti divās grupās, viena grupa 
gāja ar I. Svažu uz virvju trasi, bet 
otra grupa Velgas vadībā gāja šaut 
ar loku. Pēc kopīgās zupas nobau-
dīšanas bērniem bija jāapmeklē 
vismaz viena darbnīca: dekupāžas 
darbnīca, zirņu žagariņu darbnīca, 
spēka vārdu darbnīca.  

No 9. – 13. oktobrim katra klase 
tikās ar eksaktās jomas profesijas 
pārstāvjiem. Pie mums viesojās 
farmaceite, veterinārārste, būvteh-
niķis, mežzine, medmāsa. Tikšanās 
notika CEMEX iespēju fonda pro-
jekta “Iepazīsti, izmēģini, izvēlies” 
ietvaros. 

11.oktobrī 3.-4. stundas laikā 
skolā viesojās psiholoģe Lana Tur-
ka. Uz sarunu tika aicināti 3.-
6.klases skolēni. Psiholoģe runāja 
tikai ar skolēniem. Sarunas temats 
bija par apsmiešanu, apsaukāšanos, 
ņirgāšanos skolēnu vidū. Skolēni 
skatījās un apsprieda filmu 
“Roberts un Katrīna”. Skolēnus 
aicināja iejusties šo cilvēku vietā. 
Vēl viņi spēlēja spēli “Stāstu stās-
tiem izstāstīja”. Bija darbs grupās – 
viņi zīmēja. Un nodarbības beigās 
katrs izteica savu domu, ko ir iemā-
cījušies un kas patika. Pasākums 
notika ESF projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veici-

nāšanai un slimību profilaksei Saldus 
novadā” ietvaros. 

13. oktobrī Kursīšu pamatskolas 
skolnieces Alīna Slūtiņa un Arta Ro-
mane devās uz Talantu skolu Druvā. 
Alīna mācījās Personības attīstības 
skolā, kur viņai bija tikšanās ar Dru-
vas vidusskolas absolventi – mūziķi, 
mākslinieci un vienkārši radošu per-
sonību Ievu Svētiņu. Arta mācījās 
Multimediju skolā, kur bija tikšanās 
ar Kārli Lesiņu – jauno kinorežisoru. 

17. oktobrī tika rīkots īpašs pasā-
kums 5.klasei, to organizēja 9. klases 
pārstāvji (sk. U.Sauja, A.Rorbaha, 
A.Griķe, Z.S.Krasauska un 
A.Romane). 

18.oktobrī norisinājās aktivitāte 
projekta “Iepazīsti, izmēģini, izvē-
lies” (Cemex Iespēju fonds) ietvaros, 
kurā 3.-5. klases skolēni un dabaszi-
nību skolotāja T.Spēlmane bērnudār-
zā mazajiem bērniem rādīja eksperi-
mentus: „Vulkānu”, „Triks ar pipa-
riem”, „Mikro vulkānu” u.c. Eksperi-
mentu rādītāji stāsta, ka mazie bija 
izbrīnīti, priecīgi par to, ka lielie bērni 
viņiem sagatavoja šos savus eksperi-
mentus. Satraukumu juta gan eksperi-
menta veicēji, gan mazie bērni. Mazie 
arī bija atraktīvi, meklējot Brīnum-
kasti, kurā ir grāmatas un dažādi ma-
teriāli eksperimentiem. 

18.oktobrī 7.klases skolnieks Ai-
gars Rītiņš (sk.G.G.Barons) mājturī-
bas un tehnoloģiju olimpiādē izcīnīja 
1.vietu novadā. Mēs lepojamies! 

20.oktobrī notika pētniecisko dar-
bu pirmā diena un projekta “Iepazīsti, 
izmēģini, izvēlies” noslēguma aktivi-
tāte – profesiju un eksperimentu pre-
zentācija-profesiju parāde. 

21.oktobrī Aizputes vidusskolā 
notika Kurzemes Mazpulku rudens 
forums, kurā piedalījās un savus dar-
bus aizstāvēja Alīna Slūtiņa 
(pateicība par Šalotes sīpolu audzēša-
nu), Sabīne Circene (Atzinība par 
liliju audzēšanu) un Arta Romane 
(1.vieta un pateicība par Šalotes sīpo-
lu audzēšanu). Vadītāja D.Meļķerte. 

Visu mēnesi notika Putras mēneša 
aktivitātes klasēs. Tēma - auzas. 

Brīvlaikā skolotāji mācījās dažā-
dos kursos. 

31.oktobrī teicām paldies skolotā-
jai Dacei Rožkalnei par nostrādāta-
jiem gadiem skolā. 

 
Ziņas apkopoja A.Romane, 

A.Slūtiņa, K.Janševskis, mediju 
pulciņa reportieri. 

Skolas ziņas 
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20.oktobrī Kursīšu pamatskolā notika 
projekta „Iepazīsti, izmēģini, izvēlies!” 
noslēguma aktivitāte, kuras laikā tika 
prezentētas eksaktās profesiju jomas un 
klases radīja dažādus eksperimentus. 
Pirms tam jau katra klase bija tikusies ar 
kādu no profesiju pārstāvjiem: ar mežzini 
M.Šīranti, ar būvtehniķi V.Štenceli, ar 
veterinārārsti S.Kemti, ar medmāsu 
V.Štālu, ar farmaceiti L.Bolšteinu. Pēc 
prezentāciju plakātiem un ar kādu aizrau-
tību tika prezentētas profesijas, var seci-
nāt, ka tikšanās bija interesantas, aizrau-
jošas, ar informāciju bagātas. Secinājums 
viens: jāmācās vairāk matemātika, ķīmi-

ja, bioloģija un jāmīl sava profesija un 
darbs, kuru dara. 

Otra aktivitāte šajā pasākumā bija 
klašu eksperimentu demonstrēšana. 
Skolēni pārtapa par ķīmiķiem, matemā-
tiķiem, fiziķiem un biologiem. Pirms 
tam 18.oktobrī bērnudārza bērniem 
savus eksperimentus rādīja 3.-5.klases 
skolēni. Pasākums bija aizraujošs un 
interesants. Droši vien, ka mazie bērni 
arī mājās mēģināja veikt kādu eksperi-
mentu, nu vismaz par to stāstīja saviem 
vecākiem.  

Projekta vadītāja skolas direktore 
Irēna Lagūna pateicās visiem par iegul-

dīto darbu, lai projekts noritētu veik-
smīgi. 
Skolēni izvērtējuma anketās rakstīja, ka 

projekta laikā daudz ko iemācījās, daudz ko 
uzzināja par profesijām, par to, ka mācīties 
skolā ir jēgpilni un noderīgi. Tāpat ļoti atzi-
nīgi tika novērtēta mācību ekskursija uz 
Zinoo centru Cēsīs un Baldones observatori-
ju. Jā, un vēl mūsu skolā ir sastopama Brī-
numkaste ar piederumiem eksperimentu 
veikšanai. 

Mēs visi iepazināmies, izmēģinājām, 
atliek tikai izvēlēties un apgūt kādu eksaktās 
jomas profesiju! 

 
S.Vītola, atbildīgā par  kar jeras izglītī-

bu skolā. 

not jaunas tradīcijas. 
Projekta laikā par piešķirtajiem 

līdzekļiem iegādātas aubes un laka-
ti, kā arī krekla saktas VPDK 
“Kursītis” dejotājām, apmaksāts 
pasākuma “100 dejas soļi Latvijai” 
balles muzikālais noformējums. 

Projektā notikušas vairākas akti-
vitātes: 

No 18.augusta līdz 
28.septembrim bibliotēkā bija ap-
skatāma izstāde “Saldus novada 
tautastērpi”, kura tika veidota, sa-
darbojoties ar Saldus novada pa-
gastu un pilsētas kolektīviem, bied-
rībām un privātpersonām, kuru īpa-
šumā ir Saldus novada pagastiem 
raksturīgie tautastērpi vai to detaļas. 
Izstādē bija apskatāmi Lutriņu, 
Zvārdes, Sātiņu, Rubas, Pampāļu, 

Kursīšu attīstības biedrība 
„KABata” sadarbībā ar kultūras darba 
organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkas
-informācijas centra vadītāju Mārtiņu 
Lagzdonu īstenoja projektu “Pucējies, 
rotājies, lielus svētkus gaidīdama”, 
kas tika realizēts biedrības „KIT” iz-
sludinātajā projektu konkursā „Es 
radu Latviju - es daru Latvi-
ju" (finansiāli atbalsta Saldus novada 
projektu fonds). Projektu konkursā 
piesaistīts finansējums 546,72 euro 
apmērā.  

Projekta mērķis bija, pilnveidojot 
kolektīva vizuālo tēlu, iegādāties sak-
tas un aubes, deju pasākumā demons-
trēt kolektīva vizuālā tēla uzlaboju-
mus un izstādē parādīt novada tautas-
tērpu krāšņumu, tā pilnveidojot pa-
gasta un novada kultūrvidi un iedibi-

Nīgrandes, Ezeres un citi tautastērpu 
komplekti, kā arī to detaļas no dažādiem 
īpašniekiem (Antra Sipeniece, biedrības 
“Mūsu ligzda” un “Kursas vārti”, Lutri-
ņu, Nīgrandes, Rubas, Pampāļu Novad-
nieku pagastu kolektīvi). Izstāde raisīja 
interese sabiedrībā par tautastērpu krāš-
ņumu un izgatavošanas iespējām. 

28.septembrī Kursīšu bibliotēkā noti-
ka tautastērpu izstādes “Saldus novada 
tautastērpi” noslēguma pasākumā ar lek-
ciju-sarunu “Tautastērps vakar, šodien, 
rīt” viesojās Liepājas muzeja Kurzemes 
tautastērpu informācijas centra vadītāja 
Lia Mona Ģibiete. Tikšanās reizē Lia 
dalījās pieredzē par tautastērpu darināša-
nu, īpatnībām, kā izvēlēties tautastērpu, 
kur atrast meistarus, vai un kā izmantot 
tautastērpa elementus mūsdienu apģērbā. 
Pasākuma laikā tika sumināti izstādes 

Piedalies erudīcijas konkursā Latvijas bibliotēkās „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 

Atliek tikai izvēlēties kādu eksaktās jomas profesiju! 

Noslēdzies projekts “Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama” 

uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras 
informācijas sistēmu centrs. Uzvarē-
tāji savā īpašumā saņems vērtīgas 
balvas. 

Lai piedalītos konkursā, jādodas 
uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotē-
ku, jo konkursa dalībniekiem jābūt 
reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. 
Sacensība tiks piedāvāta vienlaikus 
divās kategorijās – “Radošajiem”, 
kuriem būs jāuzraksta eseja par at-
tiecīgās kārtas tēmu, un 
“Erudītajiem”, kuriem būs jāatbild 
uz jautājumiem, atbildes meklējot 
Lursoft laikrakstu bibliotēkā 
(www.news.lv). Konkursa dalībnie-
ki drīkstēs izmēģināt savas prasmes 
un zināšanas gan radošajā, gan eru-
dīcijas jomā un piedalīties abās ka-
tegorijās vienlaicīgi.  

Vairāk par konkursu, un tā noli-
kums - 
http://www.kursisi.lv/112494/piedal

ies-erudicijas-konkursa-latvijas-b/  
Paralēli savā starpā varēs sacensties 

arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to, 
cik no katras bibliotēkas konkursā pieda-
līsies procentuāli lielākais lasītāju skaits. 
Konkursa noslēgumā tiks suminātas pie-
cas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai no 
katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemga-
le, Vidzeme, Latgale un Kurzeme), ku-
ras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.  

Erudīcijas un radošuma konkursa da-
lībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā kon-
kursa kārtā atsevišķi, un balvas saņems 
attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt 
bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa 
konkursa garumā, noslēdzoties trešajai 
kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu 
triju kārtu rezultātus. 

 
Informāciju sagatavoja - Ilma Elsber-

ga (Kultūras informācijas sistēmu 
centrs) 

Šī gada novembrī Latvijas pašval-
dību publiskajās bibliotēkās, arī Kur-
sīšu bibliotēkā-informācijas centrā 
sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 
100. Domā. Izzini. Stāsti!” Konkurss 
ir veltīts Latvijas simtgadei, un tas 
notiks trijās tematiskās kārtās - 
“Latvijas simtgade. Notikumi”, 
“Latvijas simtgade. Vietas” un 
“Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas no-
slēgsies 2018. gada 23. novembrī.     

No šī gada 6. novembra līdz 30. 
novembrim norisināsies konkursa 
pirmā kārta “Latvijas simtgade. Noti-
kumi”, kuras laikā aicinām Latvijas 
iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bib-
liotēku, lai izzinātu visas valsts vai 
savas pilsētas, novada vai pagasta 
vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī 
pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem.  

Papildinformācija un arī jautājumi 
konkursa norises laikā atrodami viet-
nē www.news.lv. Konkursu piedāvā 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizī-
bu un ticamību atbild raksta autors! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 

No 01.11. līdz 30.11.2017. 
Fotoizstāde 

“Saldus — mans, tavs, mūsu” 
(autors Māris Grasmanis) 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

 

14.12.2017. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas čem-

pionāta 4.posma 4.kārta 

Kursīšu bibliotēkā  
28.novembrī plkst.18.30 

Pasākums “Ieskatīties personības portretā” 
tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Līgu Blauu.  

Pasākums tiek organizēts Kursīšu biblio-
tēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar 

VKKF finansiālu atbalstu! 

INFORMĀCIJA 
 

Aicinu laicīgi izvēlēties lasāmvielu, jo no 04.12. līdz 
08.12. bibliotēka-informācijas centrs SLĒGTS. Atvaļi-

nājums!  
Mārtiņš Lagzdons. 

9.12.2017. plkst. 17:00  
Kursīšu pagasta pārvaldes zālē  

Eglītes iedegšanas pasākums 

"“ Pēcis un Ziemassvētku 
vecītis" 

(piedalās amatierteātris „Kodols”)  

Ziemassvētku tirdziņš 
Tradicionālais Kursīšu pagasta Ziemas-

svētku tirdziņš notiks 09.12.2017. no 
plkst.10.00 līdz 12.00 Kursīšu pa-

gasta Jaunajā zālē. 

Aicināti visi tirgoties gribētāji pieteikties bibliotēkā vai 
pie kultūras darba organizatores (t.28328320)! 

“Saldus novada tautastērpi” eksponātu devēji. 
4.novembrī Kursīšos notika deju sadraudzības 

pasākums “100 dejas soļi Latvijai”, kurā dimdēja 
latviešu tautas dejas soļi un skanēja tautasdzies-
mas. Pasākumā Kursīšu VPDK “Kursītis” kopā 
pulcēja savus jaunos draugus un kaimiņus. Pasāku-
mā trīs dažādas dejas izdejoja Nīgrandes pagasta 
Kalnu kultūras nama senioru deju kolektīvs 
“Kalndancis”, Brocēnu kultūras un izglītības cen-
tra VPDK, Lielauces VPDK “Klabdancis” un, pro-
tams, mājinieki VPDK “Kursītis”. Ar skaistām lat-
viešu tautasdziesmām priecēja Kursīšu sieviešu 
vokālais ansamblis “Allegro”. Pasākums nebijis 
notikums Kursīšos,  līdz šim šāds koncerts nebija 
bijis, jo tikai 2017. gada sākumā tika izveidots 
VDPK “Kursītis”. Pasākums bija projekta 
“Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama” noslē-
gums, kurā tika prezentēts viens no projekta iegu-
vumiem, deju kolektīva “Kursītis” sievu vizuālā 
tēla uzlabojums – jaunas saktas, lakati un aubes. 
Vīriešu kaklautu un papildus sievu lakatu iegādi 
sponsorēja Kursīšu pagasta uzņēmējs SIA 
“Klagati”. Vakara noslēgumā dejotāji līdz ar ci-
tiem kursīšniekiem ballējās Rudens ballē kopā ar 
muzikantiem no Dobeles. 

Projektā un tā aktivitātēs kopumā iesaistīti vai-
rāk kā 400 Kursīšu pagasta iedzīvotāji un viesi. 

Projektā plānotās aktivitātes, izvirzītie mērķi 
tika realizēti un sasniegti. 

Projekts ir ilgtspējīgs, jo tā laikā kaut nedaudz 
tika pilnveidots VPDK “Kursītis” vizuālais tēls, 
tādējādi koncertos tas izskatīsies vizuāli pievilcī-
gāks. Kolektīvs turpinās uzstāties pagasta pasāku-
mos un brauks ciemos pie jauniegūtajiem drau-
giem. Aizsāktā tradīcija satikties deju pasākumā 
tiks attīstīta un pilnveidota. Jau projekta laikā tika 
domāts par VPDK “Kursītis” un citu pagasta ko-
lektīvu dalībnieku tautisku vizuālā tēla tālāku piln-
veidi, veikta izpēte Latvijas Nacionālajā Vēstures 
muzejā par Kursīšu pagasta tautastērpa detaļām, 
veikta materiālu kopēšana un fotografēšana un 
meklētas projektu konkursu iespējas. 

Informācija par projekta pasākumiem, fotogrāfi-
jas no aktivitātēm bija pieejamas dažādos informā-
cijas kanālos - Kursīšu mājas lapā un bibliotēkas 
profilā - www.draugiem.lv un www.facebook.com, 
Kursīšu pagasta informatīvajā izdevumā 
”Kursīšnieks”, informatīvajā izdevumā “Saldus 
Novada vēstis”,  www.saldus.lv , www.kursisi.lv, 
www.biblioteka.lv, laikrakstā “Saldus Zeme”. 

Projekta retrospekcija galerijā - https://
www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?
aid=66858586  

Mārtiņš Lagzdons 
Kursīšu attīstības biedrība „KABata” valdes priekšsē-

dētājs, projekta vadītājs. 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

līdz 30.11.2017. 
Kursīšnieka Māra Tiļļas 

kolekciju izstādes  
“Pa mēriņam” – mazo alkohola glāzīšu kolek-

cija 
“Spēkrati” – mazo auto modeļu kolekcija 

https://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=66858586
https://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=66858586
https://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=66858586

