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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 2017, Oktobris

Kultūras notikumi septembri
16.septembrī Kursīšu amatierteātris “Kodols” pēc Sarmas Ūpes uzaicinājuma piedalījās Cieceres gadatirgū
Kapelleru nama sētā, kur izspēlēja variāciju par tēmu
“Īsa pamācība mīlēšanā”, dziedāja, zīlēja un veidoja tirgus atmosfēru.
18.septembrī Kursīšu kultūras darba organizatore aicināja ļaudis uz Dzejas dienu pasākumu, kurā ar jauno

Bibliotēkā septembrī
7.septembrī bibliotēkā atsākās krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts. Uz 4.posma 1.kārtu pulcējās 10 dalībnieki, lai stundas laikā atrisinātu 3 dažādas mīklas – 2
klasiskās un riņķvārdu mīklu. Rezultāti šādi – 1.vieta –
Aija Jēkabsone (83 p.), 2. - Jautrīte Līdaka (80 p.), 3. –
Vija Gotfrīde (75 p.), 4. – Ina Bergmane (62 p.), 5. – Valdis Bolšteins (55 p), 6. – Dace Meļķerte (40 p.), 7.- Indra
Lagūna (35 p.), 8./9. – Arnolds Lazda, Maiga Lazda (29
p.), 10. – Ruta Rozentāla (11 p.).
23.septembrī bibliotēkā notika pasākums "Būt vienai
no..." tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi, rakstnieci un režisori Ingu Gaili. Pasākuma ievadā Kursīšu amatierteātris
“Kodols” bija sagatavojis dzejas performanci ar viešņas
dzeju. Pasākuma apmeklētāji varēja iepazīt Ingas Gailes
interesanto personību, dzejas tapšanas smalkumus un
dzīves uzskatus. Diskusija izvērtās par I.Gailes romānu
“Stikli”, tā tapšanu un tajā apskatīto vēstures faktu. Dzejnieces izpildījumā skanēja viņas radītā dzeja, kas klausoties skanēja pavisam savādāk, interesantāk, nekā lasot
pašiem.
Pasākums notika Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros
ar VKKF finansiālu atbalstu.
20. un 21.septembrī bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons (arī Lutriņu bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča,
Nīgrandes bibliotēkas vadītāja Māra Ēberliņa un SPB
bibliotekāre Santa Švalbe) piedalījās bibliotēku novadpētniecības konferencē ”Šodienas notikums – rītdienas
vēsture”, Madonā. Konferenci organizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs un Madonas
novada bibliotēka. Konferences laikā tika saņemta informācija par aktuālām novadpētniecības darba tēmām, Latvijas 100gades aktivitātēm, jauniem projektiem un kolēģu pieredzi novadpētniecības darbā. Tika iepazīta Mado-

INFORMĀCIJA!

Pagasta informācija arī internetā:

www.kursisi.lv
Facebook — https://www.facebook.com/
kursisupagasts/
Draugiem.lv — http://www.draugiem.lv/kursisi/

koncertprogrammu - dzejkoncerts “Tas, kas uz tava pleca”
viesojās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevglevska un ģitārists Māris Kupčs. Koncertā izskanēja saldenieka Māra
Čaklā dzeja un dažādu komponistu ar autora dzeju tapušās
dziesmas. Pasākumu apmeklēja pagasta iedzīvotāji un viesi. Paldies visiem, kuri nenobijās no laika apstākļiem, atnāca un baudīja koncertu.
Ilzīte Griķe
nas bibliotēka un Sarkaņu pagasta kultūrvide un bibliotēkas darbs.
No 01.09. līdz 30.09. Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma
Dzidra Lāces gleznu izstāde “Ziedi un ainavas”.
No 27.07. līdz 30.09. bibliotēkā bija apskatāma kursīšnieka Andra Spēlmaņa kolekcijas izstāde “Nozīmītes”.
Izstādē varēja iepazīt 100 dažādas nozīmītes no dažādiem
pasākumiem, valstīm, notikumiem.
26.septembrī uz tikšanos pulcējās Kursīšu bibliotēkas
Lasītāju kluba dalībnieki. Tika uzsākta kluba 4.sezona,
kopš tā izveides 2015.gadā.Šajā reizē tika apspriestas grāmatas, kuras tika uzdotas izlasīt Lasītāju kluba Vasaras
uzdevumā. Šajā uzdevumā bija jāizlasa trīs grāmatas un
jānoskatās filma – bērnu vai pusaudžu grāmata, ārzemju
daiļliteratūra, kāda ārzemju daiļliteratūras grāmata, jānoskatās tās ekranizācija, kura pieejama bibliotēkā DVD kolekcijā. Dalībnieki dalījās iespaidos par izlasīto – ļoti laba
grāmata, raudamais gabals, pati nebūtu paņēmusi; grāmatas neizlasīju, jo vasarā nevaru palasīt; pirmās 20 lapas
izlasīju, tālāk nevarēju palasīt, nespiedu sevi to darīt; izlasīju, bija labi, bet lai ieteiktu citiem, nezinu; ļoti patika,
iesaku citiem. Arī par filmas noskatīšanos un grāmatas
izlasīšanu domas dalījās. Vieni bija skatījušies vispirms
filmu un pēc tam lasījuši grāmatu, citi otrādi, labāk tomēr
vispirms grāmata un tad tās ekranizācija. Bija interesanti
salīdzināt grāmatu un filmu. Aktivitāte patika un tiks turpināta kādā citā formātā.
Otra šis tikšanās aktivitāte bija spēles “Grāmatu
rats” (“Knygosūkis”) izspēle. Spēle saņemta kā dāvinājums no Klaipēdas publiskās bibliotēkas. Spēlē dažādi
jautājumi par lietuviešu un pasaules tautu literatūru, grāmatu varoņiem, autoriem. Izmantojām tikai jautājumus par
pasaules literatūru, ne lietuviešu. Spēle tika tulkota no lietuviešu uz latviešu valodu.
Mārtiņš Lagzdons.

INFORMĀCIJA
Aicinu laicīgi izvēlēties lasāmvielu, jo no 16.10.
līdz 20.10. un no 6.11. līdz 10.11. bibliotēkainformācijas centrs SLĒGTS. Atvaļinājums!
Mārtiņš Lagzdons.
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Projekta aktivitātes
No 18.augusta līdz 28.septembrim
bibliotēkā bija apskatāma izstāde
“Saldus novada tautastērpi”, kura tika
veidota, sadarbojoties ar Saldus novada pagastu un pilsētas kolektīviem,
biedrībām un privātpersonām, kuru
īpašumā ir Saldus novada pagastiem
raksturīgie tautastērpi vai to detaļas.
Tautastērpu komplekti bija gatavoti
pēc vēsturiskām ziņām, materiāliem
un pieejamajiem paraugiem, trūkstošās detaļas pieskaņojot atbilstoši kolektīva vajadzībām, raksturam un reģiona īpatnībām. Tā kā kolektīvi aktīvi koncertē, izstāde bija kustībā, kādi
tautastērpi devās pie to īpašniekiem,

kādi nāca klāt un papildināja izstādi. Izstādē bija apskatāmi Lutriņu,
Zvārdes, Sātiņu, Rubas, Pampāļu,
Nīgrandes, Ezeres un citi tautastērpu komplekti, kā arī to detaļas no
dažādiem īpašniekiem (Antra Sipeniece, biedrības “Mūsu ligzda” un
“Kursas vārti”, Lutriņu, Nīgrandes,
Rubas, Pampāļu Novadnieku pagastu kolektīvi). Izstāde raisīja interesie sabiedrībā par tautastērpu
krāšņumu un izgatavošanas iespējām.
28.septembrī Kursīšu bibliotēkā
tautastērpu izstādes “Saldus novada
tautastērpi” noslēguma pasākumā
ar lekciju-sarunu viesojās Liepājas
muzeja Kurzemes tautastērpu infor-

Dzejas stundas Kursīšu pamatskolā
Mūsu skolā katru gadu notiek
Dzejas dienu pasākums. Šogad dzejas
stundas notika katrā klasē. Tika uzdots uzdevums - uzaicināt uz šo stundu kādu viesi. Par šīm stundām stāsta
skolotāji un skolēni.
19.septembrī dzejas stunda notika
3.-4.klasē. Kā stāsta 3.-4. klases audzinātāja Tonija Spēlmane, bērni cītīgi gatavojušies un mācījušies dzejoļus
no galvas. Pasākuma viesi bija skolas
saimnieks Žanis Bergmanis un garderobiste Zinastante (Z.Circene), kuriem tika piešķirtas dzeltenas krāsas
cepurītes, jo pasākuma laikā visiem
bija cepurītes. Skolēni lasīja dzeju par
rudeni, dabas krāšņumu un rudens
darbiem. Skolēni bija izvēlējušies
L.Vāczemnieka, O.Vācieša, M.Čaklā,
J.Sirmbārža, J.Raiņa dzejas rindas.
Skolotāja bija sagatavojusi dzejoļus
par skolu un skolēniem. Viesi bija
ieradušies ar cienastu un lasīja Aspazijas dzeju “Rudens”. Kopumā aizvadīta sirsnīga un mīļa stunda.
20.septembrī tika aizvadīta otrā
dzejas stunda, kurā piedalījās 5.-6.

klase. Par šo stundu stāsta Alise
Bilerta,
5.-6.klases
vecākā:
„Pasākumā tika ielūgta arī viešņa –
Tīnas mamma Evita Madžule.
Stundas laikā gan skolēni, gan
viešņa klausījās un lasīja dzejoļus,
dzejoļi bija gan gari, gan īsi. Pasākuma laikā tika arī pasniegti gardumi, kā arī tika dzerta skolotājas
Sanitas Vītolas pašas vāktā tēja.
Pasākuma beigās tika uzņemts kopīgs foto piemiņai. Tika arī pasniegts pateicības raksts un puķes
Evitai Madžulei par piedalīšanos
pasākumā.”
Trešajā dzejas stundā piedalījās
1.klase, par to mums pastāstīja
1.klases skolotāja A.Rorbaha: „Uz
dzejas dienu tika ielūgta bibliotekāre Sandra Kilevica. Katrs bērns
izvēlējās lasīt vienu Evijas Gulbes
dzejoli. Lasīja arī skolotājas, katrs
dalībnieks uzzīmēja tā dzejoļa,
kurš patika visvairāk, ilustrāciju.
Darbojoties komandās, bērni veidoja kopīgu dzejoli (atskaņu vārdus skolotāja jau bija sagatavojusi),

Aizraujoša mācību ekskursija
Cemex iespēju fonda finansētā
projekta “Iepazīsti, izmēģini, izvēlies” ietvaros 22.septembrī Kursīšu
skolas skolēni un 6 pavadošie skolotāji devās interesantā mācību ekskursijā uz ZINOO centru Cēsīs un Baldones observatoriju. Rīts sākās ar
agru celšanos, jo plkst. 7.00 bija izbraukšana no Kursīšu pagasta pārvaldes pieturas.
ZINOO centrā mūs sadalīja divās
grupās 3.-6. klase un 7.-9. klase. Sākumā abām grupām tika izrādīts

ZINOO centra aprīkojums,
kuru vēlāk varēja arī paši
izmēģināt. Tika pasniegta arī nodarbība, kurā mazajiem bija jāgatavo gaisa raķetes un lielajiem ūdens
raķetes, pēc tam šīs izveidotās raķetes tika laistas gaisā.
Tad mēs devāmies uz Baldones
observatoriju, kur mums tika rādīta
prezentācija par zvaigznājiem un
saules loku. Kā arī rādīti daudz dažādi un interesanti eksperimenti,
kuru veikšanā arī piedalījās skolēni.
Jāsaka paldies skolotājiem par
izdomāto interesanto ekskursiju un

mācijas centra vadītāja Lia Mona Ģībiete. Tikšanās reizē Lia dalījās pieredzē par tautastērpu darināšanu, īpatnībām, kā izvēlēties tautastērpu, kur
atrast meistarus vai un kā izmantot
tautastērpa elementus mūsdienu apģērbā. Pasākuma laikā tika sumināti
izstādes “Saldus novada tautastērpi”
eksponātu devēji.
Aktivitātes
notika
biedrības
“KABata” sadarbībā ar bibliotēku un
kultūras darba organizatori realizētā
projektā „Pucējies, rotājies, lielus
svētkus gaidīdama” ar biedrības
„KIT” finansiālu atbalstu projektā
„Es radu Latviju — es daru Latviju”.
Mārtiņš Lagzdons.
uzrakstītais dzejolis tika arī nolasīts.
Dzejas priekšnesumu klausījās arī bērnu mīļās rotaļlietas.”
21.septembrī tika aizvadīta ceturtā
dzejas stunda, kurā piedalījās 8.klases
skolēni. 8.klases skolēni devās uz Neatkarības birzi, tur tika aizvadīta viņu
dzejas diena. Stāsta Sabīne Circene:
„Tika runāti dzejoļi kopā ar klases
audzinātāju Aiju Slūtiņu, un kā viesis
tika ielūgta skolotāja Tonija, kura nolasīja miniatūru. Pasākuma laikā tika
spēlēta spēle, “Kurš dzejolis pieder
autoram?”. Skolotāja Tonija un skolotāja Aija bērnus cienāja ar bumbieriem
un ar ābolu ievārījumu maizītēm.”
25.septembrī tika aizvadīta piektā
dzejas stunda, kurā piedalījās 7.klases
skolēni. Viņu viesis bija skolotāja Aija
Slūtiņa. Šajā stundā viņi lasīja dzeju
un mielojās ar sāļo kliņģeri, īsziņā
rakstīja Loreta Kinča.
Tādas, lūk, neparastas dzejas dienu
stundas bija mūsu skolā.
Airita Kurakova, mediju pulciņa
reportiere.
izdevušos dienu, kā arī skolas autobusa šoferītim Jānim Griķim par atvešanu un nogādāšanu mājās pirms un
pēc ekskursijas.
Projekts vēl turpinās, jo projekta
ietvaros vēl katrai klasei jāuztaisa
viens eksperiments un jātiekas ar kādu no eksaktās jomas profesijas pārstāvi. Sākumskolas skolēni savus eksperimentus demonstrēs bērnu dārzniekiem un pirmajai klasei. Projekta
veidotāji cer, ka mūsu skolas skolēni
izvēlēsies profesijas, kas saistītas ar
eksaktās jomas specifiku.
Arta Romane, mediju pulciņa
reportiere.
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Skolotājdiena Kursīšu pamatskolā

jāatmin, kas tad tas par
cilvēku. Līdz ar to, ja atminēja pareizi, saņēma punktu. Vēl
pāris uzdevumi bija saistīti ar dziesmām un Latvijas ģeogrāfiju. Savu
priekšnesumu skolotājām dāvāja
skolas ansamblis un dzejas rindas
9.klases skolnieces A.Romane un
Z.S.Krasauska.
Pagasta
pārvaldes
vadītājs
V.Drukovskis vēlēja skolotājiem
izturību, prieku, dāvāja rozes un
gardu kliņģeri.
Skolotāji saka mīļu paldies par
jauko pasākumu!

GAISMAS CEĻŠ
KURSĪŠOS

4.oktobrī Kursīšu pamatskolā notika pasākums par godu skolotājiem.
2017. gada 18.novembrī Kursīšos
Pasākums šogad noritēja nedaudz
atkal tiks veidots „Gaismas ceļš” par
savādāk kā iepriekšējā gadā. Viss
godu Latvijas Valsts 99.dzimšanas dienotika skolas sporta zālē. Šogad ne
nā.
tikai skolēni dziedāja, lasīja dzeju un
Aicinu visus kursīšniekus iesaistīties
dāvāja ziedus skolotājiem, bet arī pagaismas ceļa tapšanā un nest stikla buršiem skolotājiem bija uzdevumi, kuciņas (ne lielākas par 1 l) kultūras darba
rus sagatavoja Kursīšu pagasta kultūorganizatorei Ilzītei Griķei.
ras darba organizatore Ilzīte Griķe un
Sazinies pa t. 28328320
bibliotekārs Mārtiņš Lagzdons.
Skolotājiem bija dažādi uzdevumi,
SENIORU PASĀKUMS
par kuru paveikšanu pelnīja punktus.
ZAŅĀ
Viens no uzdevumiem bija tāds, kurā
rakstnieka vārda un uzvārda burti bija
Zane Signe Kr asauska mediju
Pensionāri tiek aicināti uz atpūtas
sajaukti vietām un skolotājiem bija pulciņa reportiere.
pasākumu Zaņā. 28. oktobrī plkst.
13.00. Līdzi jāņem laba oma un neliels
Septembra notikumi skolā dažos teikumos tajiem cienas- groziņš. Ar transportu tiks nodrošināti.
tiem.
Pasā- Dalības maksa 2.00 eur. Par dalību lūkums
bija
ļoti
pozitīvā
un
mierīgā
Pirmais mācību mēnesis skolā
dzam paziņot līdz 19. oktobrim soc.
gaisotnē. Pasākumu vadīja skolas darbiniecei Inesei vai 265656559 vai
pagājis ļoti ātri.
Septembra otrajā un trešajā nedēļā direktore Irēna Lagūna. Paldies! Dinai.
skolā visās klasēs notika dzejas stun- Skolēni Miķeļdienai par godu bija
izgatavojuši Jautros Miķeļus no dadas.
roskopu, jāatbild uz dažādiem jautāju22.septembrī visā Latvijā notika bas materiāliem.
miem par norisēm un procesiem dabā.
27.septembrī
skolas
pašpārvaldes
Olimpiskā diena. Kamēr skolas bērni
Bija jābūt uzmanīgiem vērotājiem un
pārstāves
A.Romane,
A.Slūtiņa
un
devās mācību ekskursijā uz Zinoo
īstiem dabas pazinējiem un draugiem.
A.P.Granta
piedalījās
Saldus
novada
centru Cēsīs un Baldones observatoriMūsu skolas komanda tādi arī bija. Skoskolēnu
pašpārvaldes
seminārā,
kurā
ju, mazie pirmsskolēni ļoti čakli vinmācījās veidot prezentācijas, uzzi- lēniem uzdevumi šķita saprotami un ingroja.
teresanti. Kamēr skolēni veica daudzvei27.septembrī mūsu skolā pie nāja par drošību sociālajos tīkos.
27.septembrī trīs sākumskolas dīgus uzdevumus 2 stundu garumā, skougunskura svinējām Miķeļus. Dramatiskais pulciņš (sk.A.Rorbaha) un ko- skolēni Ivo Klāvs Pietuška no lotājiem bija foto orientēšanās konkurss
ris (sk. G.Rumba) uzstājās ar priekš- 3.klases, Irēna Trunčenkova no skolas apkārtnē. Nobeigumā katra konesumiem par rudeni. Pie pateicības 4.klases, Markuss Kinčs no 4.klases manda saņēma pateicības un saldumu
ugunskura dziedājām spēka dziesmas, un skolotāja T.Spēlmane devās uz balvas. Paldies konkursa rīkotājiem par
izteicām pateicības par skolu, par Lat- vides erudītu konkursu novadā. jauko dienu, kura tika pavadīta, iepazīsviju, par zemnieku saimniecībām, par Konkurss notika Saldus vidusskolā. tot un iemīlot krāšņo un daudzveidīgo
veselību, par mierīgu kopā būšanu un Pavisam piedalījās 15 komandas no Latvijas dabu!
vēl mums svarīgām lietām. Izteicām dažādām novada skolām. Skolēniem
Ziņas apkopoja A.Slūtiņa, A.Romane,
arī savas īpašās vēlmes, novēlējumus bija jāatpazīst dzīvnieki, augi, jānomediju
pulciņa reportieres
citiem. Cienājāmies ar skolēnu sanes- saka sēnes, jāprot darboties ar mik-

Atskats uz sporta notikumiem
12.augustā volejbola laukumā norisinājās Kursīšu pagasta volejbola
turnīra pirmais posms, uz kuru bija
ieradušās 4 sieviešu komandas un 6
vīriešu komandas. Sieviešu konkurencē
3.vietu
izcīnīja
komanda
“MĀSIŅAS” (Ance Griķe un Laura
Skeive), 2.vietu ieguva komanda
“ČIEPIŅAS” (Agnija Blinde un Ginta Susekle), bet pirmo vietu ieguva
komanda “neVIETĒJĀS” (Linda
Saulcerīte Ļutkus un Marta Siksna).
Vīriešu konkurencē pārliecinoši uzvarēja komanda “CiKo” (Toms Kormis
un Kaspars Circenis), otro vietu ieguva komanda “DIVI” (Oskars Tiļļa un
Marta Siksna), trešo – “GaMa” (Gatis

Lihačs un Mairis Ļutkus).
Uz otro posmu 20.augustā ieradās jau 12 vīriešu komandas un 6
sieviešu komandas. Šis posms bija
atšķirīgs no citiem, jo šoreiz vīrieši
sāka spēlēt pirmie un sievietes turpināja pēcpusdienā. Tātad vīriešu rezultāti
–
3.vieta
komandai
“GANDRĪZ SALDUS” (Eduards
Krūtainis un Edgars Tiļļa), otrajā
vietā komanda “NĀKAMĀ KOMANDA” (Pauls Žunda un Einārs
Līcis), pirmie – “NN” (Dāvids Gailītis un Kārlis Žunda). Sievietēm
rezultāti tieši tādi paši kā pirmajā
posmā – 3.vietā “MĀSIŅAS”,
2.vietā – “ČIEPIŅAS”, 1.vietā –

“neVIETĒJAS”.
10.septembrī norisinājās pēdējais,
izšķirošais posms pludmales volejbola
turnīram. Sieviešu izspēlēs pieteicās
četras komandas, kuras spēlēja katra ar
katru.
3.vietu
izcīnīja
“MĀSIŅAS” (Ance Griķe/ Zane Signe
Krasauska), 2.vietā ierindojās komanda
“ČIEPIŅAS” (Agnija Blinde/ Ginta Susekle), taču nepārspētas palika komanda
“neVIETĒJĀS” (Linda Saulcerīte Ļutkus/ Marta Siksna). Kopvērtējumā –
1.vieta “neVIETĒJĀS” (3 punkti),
2.vieta – “ČIEPIŅAS” (6 punkti),
3.vieta – “MĀSIŅAS” (9 punkti).
Vīriešu konkurencē pēdējā posmā arī
piedalījās četras komandas. Un posma
rezultāti – 3.vietā ierindojās komanda
“GaMa” (Gatis Lihačs/ Eduards Sipe-
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nieks),
2.vieta
komandai
–
“CiKo” (Toms Kormis/ Kaspars Circenis), 1.vietu ieguva komanda
“Gandrīz Saldus” (Eduards Krutainis/
Edgars Tiļļa). Kopvērtējumā gan komandas ierindojās citādāk. 1.vieta –
“GaMa” (10 punkti), 2.vieta –
“Gandrīz Saldus” (11 punkti), 3.vieta
– “CiKo” (11 punkti).
Paldies visām komandām par piedalīšanos. Paldies labajiem rūķīšiem
par palīdzēšanu organizatoriskajās
lietās, un tiekamies nākamgad!
26. augustā Kursīšu pamatskolas
sporta laukumā norisinājās Kursīšu
pagasta ikgadējie sporta svētki, kurā
piedalījās apmēram 80 sportistu. Kā
jau ierasts, sporta svētki iesākās ar
Kursīšu pagasta sporta darba organizatora un pārvaldes vadītāja uzrunām.
Cīņas sākās futbolā (4 komandas)
un volejbolā sievietēm (3 komandas).
Pēc tam tika atklāts volejbols vīriešiem un individuālās sacensības šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, tāllēkšanā un 100 metru skrējienā, bumbiņu mešanā bērniem līdz 7
gadu vecumam. Dalībnieki bija saprotoši, pacietīgi, atsaucīgi un galu
galā priecīgi par saulaino dienu, nopelnītām balvām, iegūto pieredzi.
MILZĪGS PALDIES sponsoriem:
SIA “Klagati”, Z/s “Jāņsētas”, veikalam “Linda”, veikalam “Elvi Mazais”
un pārējiem – Kursīšu pagasta pārvaldei, kultūras darba organizatorei Ilzītei Griķei, Kursīšu bibliotēkai
(Mārtiņam Lagzdonam), Žanim Berg-

manim,
labajiem
gariņiem/
palīgiem, brīvprātīgiem tiesnešiem
un pašiem dalībniekiem.
Rezultāti:
Futbols:
1.vieta – “Jaukumiņi”
2.vieta – “Ļeņingrada”
3.vieta – “Džabada Blak”
Volejbols sievietēm:
1. Vieta – “LM”
2.vieta – “Gazeles”
3.vieta – “ ZiBa”
Volejbols vīriešiem:
1. vieta – “CiKo”
2.vieta – “Galīgs punkts”
3. vieta – “Ezere”
Tāllēkšana
Bērniem līdz 14 gadiem
1. vieta – Maksims Trunčenkovs
2.vieta – Deimians Bicāns
3.vieta – Kārlis Janševskis
Sievietēm
1.vieta – Madara Gustiņa
2.vieta - Linda Saulcerīte Ļutkus
3.vieta – Ivita Krūmiņa
Vīriešiem
1.vieta – Toms Kormis
2.vieta – Kaspars Circenis
3.vieta – Lauris Skeivis
Basketbola soda metieni
Sievietes
1.vieta – Ginta Suekle
2.vieta – Ance Griķe
3.vieta – Enija Blinde
Vīrieši
1.vieta – Valters Plācis
2. vieta Viktors Smelters
3. vieta – Raivis Šlicis

Šautriņu mešana
Sievietes
1.vieta – Enija Blinde
2.vieta – Zinaida Circene
3.vieta – Marta Siksna
Vīrieši
1.vieta – Jānis Upenieks
2.vieta – Edgars Galans
3.vieta – Jānis Circenis
100 m skrējiens
Bērni līdz 7 gadu vecumam
1.vieta – Martins Pļuskis
2.vieta – Niks Melnbārdis
3.vieta – Paula Sofija Veisberga
Sievietēm
1.vieta – Linda Saulcerīte Ļutkus
2.vieta - Ginta Susekle
3.vieta – Enija Blinde
Vīriešiem
1.vieta – Toms Kormis
2.vieta – Lauris Skeivis
3.vieta – Kaspars Circenis
Punktu spēle bērniem
Bērni līdz 3 gadu vecumam
1.vieta – Krišjānis Eglītis
2.vieta – Gabriels Pļuskis
3.vieta – Anna Melnbārde
Bērni no 4 līdz 6 gadiem
1.vieta – Martins Pļuskis
2.vieta – Niks Melnbārdis
3.vieta – Aleksis Pļuskis
Stafete
1.vieta – “Kursīši”
2.vieta – “Salasītie”
3.vieta – “Brikuļi”

„Kursīšos pirms…”

lektrise raksturoja vispārējos
virzienus lauku sētu pašreizējo stāvokli un kādam tam vajadzētu būt. Mājas izdaiļošanā noradīja uz vispārējo kartību un istabu
iekārtu, ka te galvenā loma piekrītot nama mātei, kura ar skaistuma
un gaumes izjutu no nedaudzām
mēbelēm iekārtos mājīgu istabiņu,
kurpretim otra ar mēbelēm savu
istabu pārsātinās tā, ka pēdīgi izskatīsies pēc kādas noliktavas.
Pēc priekšlasījuma seko kopējas
vakariņas. Arī te pie galda tiek runāts un — pamatīgi. — Kāds kungs
pateicās lektrisei par viņas cēlo darbu un sevišķi par aizrādījumu, ka
viņam arklis mētājoties žogmalī un
pārējie darbarīki tāpat, kur kurais.
Tagad, kad viņš pāriešot mājās, tad
gan mēģināšot to pievākt. Kāds cits
kungs savā runā ironizē par iepriekšējo runātāju un bēdājās par to, ka
viņam esot bijis jāgavē veselas des-

mit dienas bez sievas. Pēdīgi viņš
cerē sametināties ar atziņu, ka nu vismaz reizi nedēļā sieva tam celšot
priekšā to, ko tā te, kursos desmit dienu laikā ir mācījusies. Jau iedomājoties nedēļas vienas dienas priekus,
kungs lūdz par godu lektrisei, par viņas pašaizliedzīgo darbu nodziedāt:
“Lai dzīvo sveiks!"
Pirmais runātājs jūtas pārspēts,
tādēļ pēc brīža laipni atgādina viesiem, ka latvieši esot dziedātāju tauta,
tādēļ, lai nodziedam: “Nevis slinkojot
un pūstot”.
Pēc vakariņām visi vēl pakāsējās
kopējās dejās un rotaļās. Ari pats namatēvs nav kūtris šīberētājs. Viņš
paķer pie rokas kādu no audzēknēm
un velkot no sola uzlūdz uz deju —
šīberi. Dejo jauki!

Kamēr sieva mājturības
kursos, vīrs 10 dienas gavējis.

Dažas stundas pie Kursīšu aizsardzēm.
Kursīšu aizsardžu pulciņš rīkoja
no 22. febr. līdz 3. martam mājturības
rokdarbu kursus, kuros piedalījās ap
50 dalībnieču. Šis laiciņš jau nu ir īss,
bet pie labas gribas un sadarbības var
daudz ko panākt, ko godam var atzīmēt ar kursu noslēguma vakaru š.
g.3.martā Kursīšu 2. p-sk. telpās.
Telpas svinīgi tīras un dekorētas
priežu skujām. Galdi — sniegbaltiem
galdautiem un pilni ēdieniem krauti.
Pirms kopējam vakariņam, mājturības instruktores S.Jansons kundzes
priekšlasījums “Lauku sētas un mājas
izdaiļošana”. Savā priekšlasījumā

Kaspars Circenis.

„Saldus Avīze”, 27.03.1934. —
www.periodika.lv
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2017./2018.gada
sporta spēles
„DIENVIDI”
Oktobrī sākas sporta
spēles “DIENVIDI”, kuras, kā ierasts, sākas ar
zolīti pie mums Kursīšos.
21.oktobrī aicināti VISI,
kuri vēlas piedalīties un
izmēģināt savu veiksmi
kārtīs. Laicīgi var pieteikties pie Kursīšu pagasta
sporta darba organizatora
Kaspara
Circeņa
(26160833), jo vietu skaits
ir ierobežots!
Pārējās disciplīnas un
laiki tabulā!
Kaspars Circenis.

Šaušana ar pneimatisko ieroci
Šautriņu
mešana

sievietēm/
vīriešiem
sievietēm/
vīriešiem
sievietēm/
vīriešiem

Nīgrandē/
Kalnos

25.11.2017

Galda teniss

sievietēm

Vadakstē

5.

02.12.2017

Galda teniss

vīriešiem

Vadakstē

6.

09.12.2017

Basketbols

sievietēm

Zaņā

7.

16.12.2017

Basketbols

vīriešiem

Zaņā

8.

06.01.2018

Volejbols

vīriešiem

Nīgrandē

9.

13.01.2018

Volejbols

sievietēm

Vadakstē

10.

20.01.2018

Tautas bumba

sievietēm

11.

27.01.2018

Telpu futbols

Zaņā
Nīgrandes
pagastā

12.

10.02.2018

Florbols

Nīgrandē

13.

17.02.2018

Svaru bumbas

Zaņā

14.

24.02.2018

Novuss

vīriešiem

Ezerē

15.

25.02.2018

16.

03.03.2018

Novuss
Noslēguma pasākums/ balle

sievietēm
visiem
portistiem

Ezerē
Nīgrandes
pagastā

1.

21.10.2017

2.

28.10.2017

3.

04.11.2017

4.

DIVAS NODARBĪBAS
OKTOBRĪ

Kursīšu Dienas centrā
Nūjošana (nūjas tiks nodrošinātas) — 12.10.2017. plkst.
16.00
Tikšanās ar psihologu—
lekcija par stresu
18.10.2017. plkst. 14.00
ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/041
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšani un slimību profilaksei Saldus novadā”

Zolīte

Kursīšos

Rubā

Nāc un pievienojies kolektīviem!
Vēlies pavadīt laiku interesantā
kompānijā! Patīk dziedāt, spēlēt teātri
vai dejot! Kursīšu pagasta amatiermākslas kolektīvi aicina pievienoties
savam pulkam jaunus dalībniekus.
Kopīgi pasākumi un aktivitātes, jauki
pavadīts laiks, izbraukumi un ekskursijas. Nāc pievienojies. Gaidām tieši
Tevi!
INFORMĀCIJAI!
Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore Ilzīte Griķe (t.28328320)
VPDK „Kursītis” vadītāja Kristīne
Barvida (t. 22467422)
Sieviešu
vokālā
ansambļa
„Allegro” vadītāja Elvīra Luce (t.
26209210)
Amatierteātra „Kodols” vadītāja
Sanita Vītola (t. 26463243)

Ilzīte Griķe.

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz informatīvajiem semināriem "Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem".
Plānoti 2 informatīvie semināri: 24.oktobris (otrdiena): Ezere, Centra iela 1A, Ezeres kultūras nams, plkst.10:00;
25.oktobris (tr ešdiena): Saldus, Viesnīcas iela 1, Lauku atbalsta dienests, 3.stāva zāle, plkst.10:00.
Informatīvā semināra tēmas: Informācija par projektu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", izmaiņas MK noteikumos
Nr.600; Lauku atbalsta dienesta aktualitātes; Darba aizsardzības un drošības prasības lauku saimniecībās; Informācija
par iespēju pieteikties konsultāciju projektam; ALTUM piedāvātās iespējas uzņēmējdarbībai laukos. Informācija par
zemes kreditēšanu. Sīkāka informācija pa tālr.25494380 vai rakstot e-pastā: signe.bumbiere@llkc.lv

NR. 8 (131 )

KURSĪŠNIEKS

6


SVEICAM JUBILEJĀS
Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.
Oktobrī nozīmīgas jubilejas svin
50 gadus
65 gadus
Ilona Grīnberga
Mārīte Griblo
70 gadus
Zilgma Zariņa
Edgars Pavārs
83 gadus
Genādijs Puškarjovs Petronele Jablonska
82 gadus
86 gadus
Antonija Šurkaite
Daila Freimane
91 gadu
Stefa Odzuļa

KINO DIENA KURSĪŠOS!
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

16.oktobrī plkst. 17.00
Animācijas filma “Urfins Džīss un
viņa koka zaldātiņi. (1.00 euro)

16.oktobrī plkst. 18.30
pirmā no Latvijas 100-gades filmu programmas filmām
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” (3.00 euro)

Kursīšu pagasta Kultūras centra Jaunajā zālē
2017.gada 28.oktobrī
plkst. 14.00
Jaunlutriņu amatierteātra
izrāde

Lauris Gundars
„Latviešu kāzas”

(režisore — Sandra Medne)
Ieeja par ziedojumiem

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 1.11. līdz 30.11.2017.
Fotoizstāde

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

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
02.11.2016. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 3.kārta
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors!

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā

No 02.10. līdz 31.10.2017.
Fotoizstāde

“Latvija Zanes objektīvā’
(autore Zane Stankute)

Kursīšu bibliotēkā
24.oktobrī plkst.19.00
Pasākums “Ilgu putni” tikšanās ar rakstnieci, bibliotekāri Maiju Krekli
Pasākums tiek organizēts Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu!

Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā
no 3.10. līdz 30.11.2017.
Kursīšnieka Māra Tiļļas
kolekciju izstādes

“Pa mēriņam” – mazo alkohola
glāzīšu kolekcija
“Spēkrati” – mazo auto modeļu kolekcija
4.novembrī
plkst. 18.00
Kursīšu pamatskolas
zālē

sadraudzības deju
pasākums

“100 dejas soļi Latvijai”
Aicina VPDK „Kursītis” un draugi!
Pasākums notiek biedrības “KABata” sadarbībā ar bibliotēku un kultūras darba organizatori realizētā projektā
„Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama” ar biedrības „KIT” finansiālu atbalstu projektā „Es radu Latviju
— es daru Latviju”.

4.novembrī plkst. 21.00
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

RUDENS BALLE
Spēlē grupa „Tu un es”
(Aldis un Oļegs) no Dobeles

Ieeja 3.00 eur
Galdiņus iepriekš pieteikt pie kul.darb.org.
I.Griķes mob. 28328320

