
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Aicinu uz aktivitātēm Dienas centrā visus interesentus! 
11.aprīlī plkst. 14.00 nodarbība galvas rotas izgatavošana. 
17.aprīlī plkst. 11.00 notiks nodarbība par  uzturu. Tiks 

apspriestas šādas tēmas - Ko dod ēdienreižu plānošana? Ar ko 
sākt, ja vēlas plānot maltītes? Kā ēst pilnvērtīgi, ja ir mazs bu-
džets. Samazinām sāli, palielinām garšvielas! 

19.aprīlī plkst. 10.00 nodarbība viesiem, kur i vēlas aktīvi 
izkustēties-deju fitness. Nodarbību vadīs Taņa, un tā notiks Jauna-
jā zālītē! 

Abi pēdējie pasākumi notiek ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Saldus novadā” ietvaros 
Vēlreiz vēlos atgādināt, ka Dienas centra nodarbības ir piee-

jamas ikvienam, kuram ir interese apgūt kaut ko jaunu, kā arī 
dalīties pieredzē.   

Sākoties siltākam un jaukākam laikam, varētu uzsākt nūjo-
šanas nodarbības. Par laiku un vietu vienosimies.  Interesēties, 
piezvanot vai personīgi, esmu sertificēta nūjošanas instruktore. 

Lai visiem jauks pavasaris, kā saka, kas lēni nāk, tas labi 
nāk! 

Ar cieņu, Inese Pērkone, 
Saldus novada p/a “Sociālais dienests”. 

Kursīšu pagasta sociālā darbiniece 
Tālr. 26656559 

Sociālā darbiniece informē 

Kursīšu pagasta pārvaldes NĪN administratore Ina Ozoliņa 
norāda uz noteikumiem, kas ir par pamatojumu nomas zemju 
maksas aprēķina kārtībai. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 
Pieņemti ar Saldus novada domes  

2018.gada 25.janvāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.1, 22.§) 

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 
Saldus novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 15.§) 
 
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Saldus novadā 
 

Izdoti saskaņā ar  
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu 

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar 
Saldus novada domes 2018.gada 22.februāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 15.§)) 
 
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Saldus novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) aprēķina 
zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrīto-
šiem neapbūvētiem zemesgabaliem. 
2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām 
nomas maksu nosaka: 
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi - pagaidu atļautā 
izmantošana sakņu dārziem: 
2.1.1. Saldus pilsētā – 0.05 euro par vienu m2 gadā; 
2.1.2. Saldus novada pagastu teritorijās - 10% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības gadā; 
2.2. zemesgabaliem, kuros tiek veikta komercdarbība un/vai iz-
vietotas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves - 30% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 50 
euro gadā; 
2.3. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu eks-
pluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, 
teritorijas labiekārtojuma elementi) - 30% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 50 euro gadā; 
2.4. zemesgabaliem, kuros ir veikta apzaļumošana, labiekārtoša-
na un/vai būvniecība - 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas gadā, bet ne mazāk kā 100 euro gadā; 

2.5. pārējiem zemesgabaliem: 
2.5.1. ar platību līdz 0.5 ha - 5 % apmērā no zemes kadas-

trālās vērtības gadā; 
2.5.2. ar platību virs 0.5 ha - 10 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā. 
3. Neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksu 
nosaka 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
4. Ja saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2. un 3.punktu, izņemot 
šo saistošo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktu, aprēķinātā 
neapbūvēta zemesgabala vai tās daļas nomas maksa ir mazāka 
nekā 10 euro gadā, nomas maksa tiek noteikta 10 euro apmērā 
gadā. 
5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sal-
dus novada domes 29.07.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr.11; 
19.§) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.23 “Par neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus nova-
dā”. 

Ina Ozoliņa. 

Par zemes nomas aprēķina kārtības izmaiņām 

Nr.3 (136) 2018, Marts/Aprīlis Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde izsludi-
na pieteikšanos uz pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu nomu. 

 Nomas līguma termiņš – 5 gadi. 
Pretendentiem pieteikties līdz 2018. gada 12.aprīļa plkst. 

16.00, iesniedzot pieteikumu Kursīšu pagasta pārvaldē, Kalna 
ielā 2, Kursīšu pagastā, Saldus  novadā, LV-3890 

 
1. “Videnieki” (8462 005 0040) - 6,7 ha, t.sk. l/s zemes 5,7 ha 
2. “Kaivas” (8462 003 0034) - 8,3 ha 
3. “Pie Sauleskalniem” (8462 005 0089) - 7,0 ha 
4. “Pie Barakām” (8462 005 0205) - 2,7 ha 
5. “Ķīvītes” (8462 004 0352) - 3,3 ha 
6. Nomas zemes Avotiņu laukā (8462 005 0131) -3,65 ha 
7. Nomas zeme Pūgu laukā (8462 004 0403) - 11,0 ha 
 

Kursīšu pagasta pārvalde. 

Kursīšu pagasta pārvalde iznomā zemi 

Izstāde „Ražots Saldus novadā” 
14.04.2018. no plkst. 9.00 līdz 15.00 

Saldus Sporta kompleksā 
 

Tirgotāji, pakalpojumu sniedzēji, priekšnesumi, de-
gustācijas! 



1.martā uz Krustvārdu mīklu minēša-
nas čempionāta 4.posma 7.kārtu pulcējās 
10 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā 
bija jāatrisina 4 dažādas mīklas – rozete, 
klasiskā, zviedru un riņķvārdu mīkla. 

3.martā Kursīšu pagasta VPDK 
"Kursītis" piedalījās Saldus un Brocēnu 
novadu deju kolektīvu sadancošanās pa-
sākumā "Saldus sadancis". Šī bija pirmā 
lielā uzstāšanās novada mērogā. Gāja 
visādi, nekļūdās tikai tas, kurš nedara. 
Kolektīvs dejo nedaudz vairāk kā gadu 
un vēl aug, mācās un krāj pieredzi. Aici-
nām savā pulkā arī citus, kas grib augt un 
pilnveidoties kopā ar mums! Paldies vis-
iem dejotājiem, vadītājai Kristīnei Barvi-
dai! 

6.martā Kursīšos notika KINO diena, 
kuras laikā lieli un mazi kursīšnieki varē-
ja noskatīties divas filmas – animācijas 
filmu “Lielās Pēdas dēls” un filmu 
“Nameja gredzens”. 

10.martā bibliotēkas vadītājs piedalī-
jās Lielajos lasīšanas svētkos LNB, lai 
saņemtu pateicības rakstu par oriģinālu 
grāmatzīmju “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2017” piedāvāšanu dalībniekiem. 

10.martā Saldus Mūzikas un Mākslas 
skolu ēkā notika Saldus, Brocēnu un 
Skrundas novadu vokālo ansambļu skate. 
Ansambļus vērtēja žūrija - Saldus un Do-
beles koru apriņķu virsdiriģents, Vispārē-
jo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģents 
Jānis Zirnis, Liepājas Universitātes profe-
sore, Liepājas koru apriņķa virsvadītāja 
Ilze Valce un vokālās grupas "Latvian 
Voices" dalībniece Zane Stafecka. Skatē 
piedalījās arī Kursīšu pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis “Allegro” (vad. Elvīra 
Luce), kurš izpildīja divas dziesmas. An-
samblis saņēma 2.pakāpes diplomu 
(38,67 punkti). Sveicam un lepojamies! 

13.martā bibliotēkā pulcējās Lasītāju 
kluba dalībnieki, lai runātu par tēmu lite-
rārās balvas. Bibliotēkas vadītājs bija 
sagatavojis prezentāciju par Latvijas lite-
ratūras, grāmatu un autoru balvām 
(pieaugušajiem un bērniem), Baltijas, 
Eiropas un Pasaules literatūras balvām. 
Tika atzīmēti latviešu autori, kuri ieguvu-

ši kādu no balvām. Varēja apskatīt 
bibliotēkā pieejamās dažādu apbalvoju-
mu godalgotās grāmatas. Sanākušie 
diskutēja par balvu nozīmi un to ietek-
mi uz lasīšanas paradumiem, grāmatas 
izvēli. Izmantojot izstādes grāmatas, 
veidojām stāstu no grāmatā pēc nejau-
šības principa izvēlēta teikuma. 

Skolēnu brīvlaikā no 12. līdz 
16.martam kultūras darba organizatore 
Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs 
Mārtiņš Lagzdons organizēja dažādas 
aktivitātes bērniem, lai saturīgi pavadī-
tu brīvlaiku. Katra diena bija veltīta 
kādām aktivitātēm - pirmdiena (12.03.) 
KINO DIENA - visas dienas garumā 
varēja skaties multfilmas no bibliotē-
kas kolekcijas un baudīt pokornu, otr-
diena (13.03.) ATJAUTĪBAS / RADO-
ŠUMA DIENA – varēja risināt uzde-
vumus, minēt mīklas, veidot radošos 
darbiņus Lieldienām, ceturtdiena 
(15.03.) SPORTISKĀ DIENA – notika 
ar sportu, kustībām, lasīšanu, grāma-
tām, saistīti uzdevumi, atrakcijas, spē-
les, piektdiena (16.03.) PUŽĻU DIE-
NA - visas dienas garumā varēja likt 
dažāda lieluma un grūtības pakāpes 
puzles. Aktivitātēs piedalījās dažāda 
vecuma bērni. 

16.martā Kursīšu kultūras centrā 
notika spēles “Es mīlu Tevi, Latvija!” 
trešais raidījums, kurā savus spēkus 
zināšanās, atraktivitātē, reakcijas ātru-
mā pārbaudīja Kursīšu pamatskolas un 
Kursīšu pagasta pārvaldes darbinieku 
komandas Ilzītes Griķes un Mārtiņa 
Lagzdona vadībā. Kursīšu pamatskolas 
komandā bija skolotāja Andra Ror-
baha, pirmsskolas skolotājas Daina 
Bicāne un Maija Rorbaha, Kursīšu 
pagasta pārvaldi pārstāvēja vecākā 
grāmatvede Vija Gotfrīde, sociāla dar-
biniece Inese Pērkone un elektriķis 
Viesturs Upenieks. Komandu sacensī-
bas bija spraigas, jo rezultāti mainījās 
ik pēc katra uzdevuma, te vieni, te at-
kal otri vadībā. Beigās visu izšķīra rata 
griešana. Spēlē uzvarēja Kursīšu pa-
matskolas komanda. Spēles uzdevumus 

sagatavoja un spēli vadīja vadakstnieces 
Inga Škabara, Agita Bleidele un Elīna 
Andersone. 

21.martā bibliotēka aicināja interesen-
tus uz pasākumu „Arī viņi veido vēsturi”- 
tikšanos ar sporta žurnālistu, fotogrāfu, 
grāmatu autoru Armandu Puči. Tikšanās 
pulcēja prāvu pulku klausītāju no Kursī-
šu, Ezeres, Nīgrandes un Zaņas pa-
gastiem. Stāstījuma sākumā Armands 
Puče runāja par ļoti būtisku lietu, kas ir 
svarīga, kā lielās, tā mazās lietās, par 
sarunu. Ja mēs sarunājamies, tad mēs 
varam atrisināt problēmas, izvairīties no 
konfliktiem, pārpratumiem, būt tuvākiem 
viens otram  kā personīgajā dzīvē, tā sa-
biedrībā. Viņš aicināja būt kritiskiem, 
izvērtēt medijos pausto. Viņš stāstīja par 
grāmatu tapšanu, kā tā top un tiek izdzī-
vota pašā autorā un pēc tam tehniski pār-
celtas uz papīra, uzrakstīta. Runājot par 
sportistiem veltītām grāmatām, tās tapu-
šas pēc viņa ierosinājuma un vēlmes uz-
rakstīt, ne pēc pasūtījuma vai piespiedu 
kārtā. Cik svarīgi ir uzticēties un nenodot 
grāmatas varoni-sportistu, jo, lai iepazītu 
šo cilvēku, tiek pavadīts ilgs laiks sarunā-
joties, un ne viss, kas pateikts, ir publicē-
jams, bet tas dod ieskatu personībā, un 
autors nevar nodot sev dāvāto uzticības 
kredītu. Klausītāji jautāja par sportu, par 
hokeju, par raidījumu vadīšanu. Tikšanās 
bija filozofiska, domāt liekoša un intere-
senta, jo tāds ir arī Armands Puče – ar 
savu viedokli, stāju un pārliecību. Pasā-
kums tika organizēts Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra izstrādātā projekta 
“Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā pro-
za” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu! 

25.martā ar piemiņas brīdi un ziedu 
nolikšanu pie Totalitāro režīmu upuru 
piemiņas akmens Kursīšos tika godināti 
komunistiskā genocīda upuri, uz Sibīriju 
izsūtītie kursīšnieki. Atceres brīdī piedalī-
jās Kursīšu pamatskolas skolēni un pa-
gasta iedzīvotāji. 

No 2.marta līdz 31.martam bibliotēkā 
bija apskatāma J.Rozentāla Saldus Vēstu-
res un mākslas muzeja izstāde “Saldus 
ev. lut. draudzes mācītājs Romans Ausek-
lis Vanags”. 

 

Mārtiņš Lagzdons, Ilzīte Griķe. 

bibliotēkā, iekārtotas 2 grāmatu ilus-
trāciju izstādes, popularizēta latviešu 
literatūra un literāti, izveidojot 3 te-
matiskas izstādes skolas un pagasta 
bibliotēkās. 

Kursīšos viesosies grāmatu ilustra-
tore Agija Staka, rakstniece Linda 
Nemiera, bērnu grāmatu autore Ruta 
Svaža un ilustrators Dāvis Ozols. 
 

Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons. 
Kursīšu bibliotēka-informācijas 

centrs. 

VKKF projektu konkursa 2018.gada 
1.kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas 
izstrādātais projekts “Portrets tuvplānā 
(8). Bilžu grāmatas”, gūstot 500.00 euro 
lielu finansiālu atbalstu. 

Projekta mērķis ir, organizējot rado-
šus pasākumus, tikšanās ar grāmatu au-
toriem-ilustratoriem, veicināt bērnu inte-
resi par grāmatām, dažādot kultūrvidi un 
norises pagastā. 

Sadarbībā ar skolas bibliotēku un 
bērnudārzu tiks noorganizētas 3 tikšanās 
ar bērnu un jauniešu grāmatu autoriem/
ilustratoriem Kursīšu pamatskolā un 

Notikumi kultūrā un bibliotēkā martā Kursīšos 

Ar bilžu grāmatām un to autoriem iepazīstinās bērnus 
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Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

09.04.-31.05.2018. 
Izstāde „Agijas 
tēlu pasaule”, 

mākslinieces Agijas 
Stakas grāmatu ilus-

trāciju izstāde 
 
Izstāde tiek organi-
zēta Kursīšu biblio-

tēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāma-
tas” ietvaros ar VKKF finansiālu atbal-
stu! 



Lasīt veicināšanas projekts 
Saldus novada pašvaldības Kursīšu 

pamatskola otro gadu piedalās starptau-
tiskajā projektā „Baltu valstu literatūras 
nedēļa (diena)” Projekta mērķis – popula-
rizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas 
un Latvijas – literatūru, kultūru, vēsturi, 
starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot 
skolēnu lasītprasmi.  Projekta ietvaros 
skolas bibliotēkā 28.martā notika pasā-
kums „Izzini Lietuvu” 5.,6. un 7.klases 
skolēniem. Pasākumu atklāja latviešu 
valodas skolotāja Sanita Vītola ar uzrunu 
lietuviešu valodā. Skolēni tika iepazīsti-
nāti ar bibliotekāres S.Kilevicas sagata-
votu prezentāciju par Lietuvu, Lietuvas 
valsts simboliem, prezidenti, ievērojamā-
kajām vietām, tradīcijām, interesantiem 
faktiem, kā arī populāriem Lietuvas bēr-
nu rakstniekiem. Aplūkoja bibliotēkā 
izveidoto lietuviešu autoru grāmatu izstā-
di. Savas zināšanas par Lietuvu skolēni 
varēja pārbaudīt skolotājas S.Vītolas sa-
gatavotajā konkursā interneta vietnē 
„Kahoot”. Pasākuma turpinājumā 5.un 
6.klases skolēni „lasīšanas darbnīcā” lasī-
ja savus izvēlētos lietuviešu autoru dar-
bus, bet 7.klases skolēni lasīja lietuviešu 
tautas pasakas, meklējot pasakās iekļau-
tās ētiskās vērtības un salīdzināja tās ar 
mūsu tautas pasakām, mūsu vērtībām. 
Aktivitātē „Zini vai mini!” skolēni mēģi-
nāja noteikt, kā lietuviešu valodā tiek 
izrunāti dažādi priekšmetu nosaukumi. 

Skolēniem pasākums ļoti patika. Lūk, 
dažas atziņas no pasākuma izvērtējuma: 

„Pēc pasākuma man uzreiz gribas 
aizbraukt uz Lietuvu ekskursi-
jā!” (Brenda)  

„Man patika meklēt vārdiem tulkoju-
mus un atbildēt uz konkursa jautājumiem 
vietnē „kahoot” (Tīna) 

„Es uzzināju, ka mana klases audzinā-
tāja prot runāt lietuviski!” (Matīss) 

„Pasākuma laikā sapratu, ka es vēlos 
iemācīties lietuviešu valodu!” (Enija) 

Kursīšu pamatskolas skolēni un sko-
lotāji saka paldies projekta organizētā-
jiem – Jonavas rajona skolu bibliotekāru 
metodiskajai apvienībai, skolēniem par 
atsaucību un ieinteresētību un BIC vadī-
tājam M.Lagzdonam par sarūpētajām 
lietuviešu autoru grāmatām! 
 

Skolas bibliotekāre S.Kilevica. 
 

Bērnudārza bērni ciemojas 
Kursīšu pamatskolā  

Pavasarīgais 29. marta rīts aicināja 
Kursīšu skolā, lai skolas bērni kopīgi ar 
pirmsskolas audzēkņiem iejustos dažā-
dos pasaku tēlos.  

Piecgadīgās grupas bērni dramatizē-
ja un rādīja, kā izgāja vecītim, pazaudē-
jot savu cimdiņu, četrgadnieki un sešga-
nieki ceļoja pa kukulīša piedzīvoju-
miem.  

5.-6. klases bērni iejutās dažādu 
pasaku varoņu lomās, palīdzot gailītim 
celt māju. 1.-4.klašu koris ar skanīgām 
dziesmām arī palīdzēja celt māju. Māja 
tika uzcelta, un visi pasaku varoņi bija 
laimīgi, ka varēja dzīvot kopīgi celtajā 
mājā.  

Ar laba vēlējumiem viens otram un 
citiem, ar pateicības vārdiem un balvi-
ņām tika pavasarīgi sveikti visi dalīb-
nieki. Pasākumu sagatavoja pirmsskolas 
skolotājas Vita Ābolkalna, Maija Ror-
baha-Leija, mūzikas skolotāja Gita 
Rumba, sākumskolas skolotāja Andra 
Rorbaha un skolotājas palīdze-auklīte 
Ilva Romane. 

 

Maija Rorbaha-Leija, pirmsskolas 
skolotāja. 

 

Īsās ziņas 
Šis mēnesis bija ļoti darbīgs. 
5.martā uz Latvijas Universitātes 

Dabaszinātņu centru ar savu pētījumu 
“Tīrs, netīrs ūdens” devās 5.klases sko-
lēns D.Bicāns, pētījumu viņam palīdzē-
ja prezentēt 1.klases skolnieks 
K.Gorbunovs un 4.klases skolnieks 
M.Kinčs. Braucienam skolēnus sagata-
voja skolotāja Tonija Spēlmane.  

7.martā Brocēnu vidusskola organi-
zēja ģeogrāfijas olimpiādi 9.klasei, kurā 
no mūsu skolas piedalījās Arta Romane 
un Jānis Upenieks ar ģeogrāfijas skolo-
tāju Zintu Lasmani. Abiem rezultātā 
bija vienāds punktu skaits un 6.vieta. 

7.martā mūsu skolā notika pasākums 
“Talantu parāde”, kas tika pārcelta no 
26.februāra. Pasākumā piedalījās 
O.Stepēns ar savu talantu – dziedāšana, 
E.Melnbārde – zīmēšana, 
I.Trunčenkova – dzejoļa priekšlasījums, 
A.Kurakova kopā ar sk.G.Rumbu un 

L.Kinču – dziedāšana, R.Skeivis demonstrē-
ja savu prasmi vingrošanā, A.Romane ar 
Z.S.Krasausku – teātra māksla. Lai gan pie-
dalījās ļoti maz skolēnu, bet prieks par tiem, 
kas uzdrīkstējās uzstāties un paradīt savu 
talantu. Dalībnieki tik arī nominēti. Paldies 
skolotājai A.Rorbahai par pasākuma organi-
zēšanu!  

Brīvlaikā 6.klases skolnieks Aigars Rītiņš 
(sk. G.G.Barons) piedalījās Kurzemes nova-
da mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Tal-
sos. 

10.03.-18.03 pirmā skolēnu grupa devās 
mobilitātes braucienā uz Grieķiju, kur viņi 
analizēja 10 filmas un veidoja savu stāstu, 
sadarbojās un draudzējās ar citu valstu grupu 
bērniem. Brauciens bija izdevies, tā atzina 
skolēni, atgriežoties Latvijā. 

22.martā 5.klases skolēns D.Bicāns un 
6.klases skolniece Tīna Madžule (sk. 
S.Vītola) devās uz latviešu valodas olimpiādi 
Brocēnos.  

23.martā A.Romane un A.Slūtiņa piedalī-
jās Talantu skolas nodarbībās Druvā, kur 
Arta tikās ar Dāvi Drošu – Latvijas TV pa-
zīstams kā operators raidījumā “Sirmais. 
Kulta ēdieni.” un Alīna tikās ar Aigu 
Leitholdi – mūzikas menedžmenta un klasis-
kās filozofijas speciālisti, žurnālistikas, rek-
lāmas un mārketinga praktiķi.  

27. martā pie mums ciemos bija ieradu-
šies Kalnu vidusskolas pārstāvji, kuri pre-
zentēja 9.klasei gan savu skolu, gan jaunsar-
gu darbību. Un aicināja uz atvērto durvju 
dienu 4.aprīlī. 

28.martā 1.- 4.klašu skolēni piedalījās 
Lieldienu sagaidīšanas pasākumā. 1.klases 
skolēni bija sagatavojuši tautasdziesmas un 
ticējumus par Lieldienām. 4.klase skolēni 
skatītājus iepriecināja ar atraktīvu šovu 
”Iepazīšanās Lieldienās”. Pēc uzstāšanās, 
skolēni komandās veica dažādus ar Lieldienu 
tradīcijām saistītus uzdevumus. Pasākums 
noslēdzās ar azartisku piedalīšanos olu ripi-
nāšanā, kas bija skaisti nokrāsotas gan mā-
jās, gan kopā ar mājturības skolotāju 
A.Slūtiņu. 

30.martā skolotāji mācījās lietot uzdevu-
mi.lv. Tagad uz mēnesi skolēniem tiks dota 
iespēja izmantot uzdevumos.lv PROF, kas 
atļauj redzēt izpildītajiem uzdevumiem pa-
reizās atbildes un risinājuma soļus. 
 

Ziņas apkopoja A.Romane, Z.S.Krasauska, 
A.Slūtiņa, mediju pulciņa repor tieres. 

Janvāris –  darbs pie projekta logo 
izveides; labākā daba atlase un iesnieg-
šana, un balsošana par labāko logo. 
Rezultātā 1.vieta Grieķijai. Mums nu 
projektam ir savs skaists logo. 

Februāris – darbs pie divu nacionālo 
īsfilmu atlases, tulkošanas, subtitru pie-
vienošanas. 

Marts – tautas dejas mācīšanās, lai 
varētu to iemācīt pārējām dalībvalstīm 
vakara pasākumā. Europass sagatavoša-

Erasmus+ , Pamatdarbības Nr.2 
(KA2) Stratēģiskās skolu partnerības 
projektā “Analizējam morālās vērtības 
filmās un rīkojamies” (“Analysing Moral 
Values in Films and Acting out”) projek-
ta Nr. 2017-1-IT02-KA219-036472_4. 
Atskaite. 

Janvāris – marts- – sistemātiska sa-
rakste ar partnervalstīm e-pastā un What-
sApp grupās par dažādiem organizatoris-
kiem jautājumiem; 

na pieciem skolēniem. 
Piedalīšanās mācīšanas un mācīšanās 

mobilitātē LTTA C1 Grieķijā Karditsas 5. 
ģimnāzijā 12.-16.martam, kas bija rūpīgi un 
profesionāli izplānota: 

1.diena – Sagaidīšanas koncerts; iepazī-
šanās ar skolu; iedrošinoša sapazīšanās akti-
vitāte; iepazīšanās ar Karditsas pilsētu; val-
stu tautas deju prezentēšana. 

2.diena – Meteoras klostera apskate; Tri-
kalas pilsētas apskate; Vides attīstības centra 
apmeklējums Trikkeonā; darbs mācīšanās 

Skolas ziņas 
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darbnīcā – nacionālo filmu prezentēšana 
un uzbūves/vēstījuma analīze. 

3.diena – Karditsas Arheoloģijas mu-
zeja ekspozīcijas iepazīšana; mācīšanās 
darbnīca ģimnāzijā – savas filmu idejas 
radīšana. 

4.diena – Ekskursija uz Plastiras ezera 
apvidu; mācīšanās darbnīca – savas fil-
mas idejas/stāsta prezentēšana un veik-
smīgāko ideju atlase; atvadu vakars Kar-
ditsā; sertifikātu saņemšana. 

5.diena – Ekskursija uz Filoneikos 
atpūtas parku, kur skolēni varēja piedalī-
ties dažādās sporta sacensībās, jāt ar zir-
giem; skolotāji izvērtēja nedēļas darbu un 
vienojās par turpmāko darbību. 

Skolēnu pārdomas par mācību mobili-
tāti Grieķijā: 

“ Es priecājos, ka mūsu skola pietei-
cās šajā projektā. Es biju domājusi, ka 
būs grūti iedraudzēties ar kādu bērnu no 
citas grupas, bet, nē, tas nemaz nebija tik 
grūti. Pirmajā dienā mēs jau autobusā uz 
Karditsu sadraudzējāmies ar rumāņu gru-
pas bērniem. Viņi mums pat pamācīja 
vārdus viņu valodā, bet mēs mācījām tos 
pašus vārdus savā valodā. Pirmie iespaidi 
par šo zemi un šo projektu ir ar pozitīvu 
noskaņu.!!! Thessaloniki ir tik skaista 
pilsēta! Uz jūru paveras tik brīnišķīgs 
skats. Braucot uz Karditsu, mēs varējām 
novērot, kā saule noriet pār kalnu masī-
viem. Kur vien skaties, paveras brīnišķīgs 
skats. 

Šis projekts mums visiem ir nācis par 
labu, mēs esam ieguvuši jaunu draugu 
loku, redzējuši citu valsti un ieguvuši 
jaunu pieredzi, ko mācīt citiem. Es ļoti 
augstu novērtēju šīs nedēļas pieredzi, 
manuprāt, tā varētu nedaudz mainīt manu 
turpmāko dzīves skatījumu, jo tagad uz 
dažām lietām es skatīšos savādāk. Morā-
lās vērtības, kuras es redzēju 10 filmās, es 
pielietošu arī savā dzīvē. Noskatoties 6 
citu grupu filmas un salīdzinot ar mūsu 
filmām, man radās pārdomas, ka katrai 
filmai ir sava morāle, bet šīs morāle ir 
redzama visās valstīs. Visvairāk man 
patika filma bez vārdiem, kurā bija pa-
teikts ar bildi un mūziku tik ļoti daudz 
(Par zēnu, kurš vāca ābolus, tad salaboja 
ceļu un atdeva nokritušos ābolus īpašnie-
kam, pretī neko negaidot). 

Dzirdot citu bērnu filmu stāstus, es 
sapratu, ka katrs jaunietis ir īpašs, katram 
piemīt sava stāstnieka prasme. Man pati-
ka vairāki citu bērnu stāsti. 

Ja man būtu šī nedēļa jānovērtē, es 
viennozīmīgi liktu 10 balles, jo kas gan 
būtu dzīve bez jaunas pieredzes, jauna 
redzējuma uz pasauli. Katra doma, ideja, 
ko šī projekta laikā es dzirdēju, ir realizē-
jama, katra bērna stāsts bija interesants, 
kaut vai morālā vērtība sakrita, bet stāsts 
bija pavisam savādāks. 

Atvadīšanās bija grūta, jo šīs nedēļas 
laikā es sadraudzējos un iepazinu dau-
dzus jauniešus. Šo pieredzi, ko ieguvu 
nedēļas laikā, mēs nodosim tālāk. 

Tad vēl viena diena Atēnās! Man 
ļoti patika Akropole, kā arī saules riets 
no kalna, es pirmo reizi redzēju, cik 
ātri var iestāties tumsa un kā pilsēta 
vienā mirklī pārtop gaismā. Es priecā-
jos, ka tomēr izdomājām vienu dienu 
ilgāk pavadīt Grieķijā un apskatīt Atē-
nas!! 

Manuprāt, mēs visi varam būt prie-
cīgi un pateicīgi, ka tieši mēs esam tie 
pirmie pieci skolēni, kas pārstāvēja 
Latviju šajā projektā.” (Arta) 

“ Pagājušajā nedēļā bija lieliska 
iespēja pavadīt laiku Grieķijā. Es tur 
iepazinu daudz jaunu cilvēku un apska-
tīju daudz populāru un skaistu vietu. 
Sākumā izjutu nelielu stresu, jo nezinā-
ju, kas un kā notiks, bet beigās pat ne-
gribējās braukt prom. Runājot par fil-
mu analizēšanu un veidošanu, sākumā 
bija grūti analizēt mūsu un citu valstu 
filmas, bet, kad sapratu, tad viss gāja 
raiti. Pēc tam, kad bija jāizveido sava 
filmas ideja, bija viegli izdomāt tēmu. 
Kad lektors jeb filmu direktors, kurš 
vadīja meistarklases, izlasīja manu 
stāstu, atzinās, ka viņam tas ļoti patika 
un izvēlējās to kā vienu no idejām, 
kuru varētu attīstīt tālāk. 

Galu galā ceļojums bija aizraujošs, 
ieguvu daudz emociju un neaizmirsta-
mu mirkļu un momentu. “ (Jānis) 

“ Es ļoti izbaudīju nedēļu. Ieguvu 
jaunas zināšanas par filmas stāsta iz-
veidi. Uzzināju visas personas, kuras ir 
iesaistītas filmas veidošanā. 

Visvairāk man patika tas, ka bija 
apvienotas mācības ar ekskursijām pa 
pilsētu un apkārtni. Es visas komandas 
novērtēju ar ĻOTI LABI, jo katrs iz-
veidoja savu stāstu filmām, katrs ie-
saistījās. Man ļoti patika skolotājs, kas 
pasniedza mums mācības, jo bija viegli 
no viņa iemācīties. Būtībā viss bija 
LIELISKI! “ (Alvis ) 

“ Mēs esam Grieķijā, esmu nedaudz 
sabijies, jo nezinu, kas un kā būs tālāk. 
Bet tad, kad biju jau iepazinies ar ci-
tiem un strādājām grupās, bija labāk, jo 
sākām runāties. 

Piektajā dienā man bija jautri un 
interesanti, jo bija aktivitātes, varēja 
izpriecāties ar citām grupām, bet, kad 
jau nācās atvadīties no citiem, palika 
bēdīgi un gribēju, lai vismaz vienu 
dienu vēl varētu pasēdēt kopā pie viena 
galda. 

Tad jau tajā paša vakarā devāmies 
uz Atēnām, ļoti nevēlējos braukt prom, 
jo šīs bija ļoti aizraujošas dienas. Diena 
Atēnās bija ļoti nogurdinoša, bet ļoti, 
ļoti aizraujoša - tie dabasskati, ēkas, 
kalni un senās celtnes bija ļoti skaistas, 
ka pat to nogurumu nevarēja just. 

Šis projekts ir ideāls, jo dod jaunie-
šiem iespēju apskatīt pasauli, ļoti vēlē-
tos turpināt darbību šajā projektā, jo 
apguvu daudz zināšanu. Gribu, lai šis 
projekts pastāv tālākajā dzīvē un attīs-

tās vairāk.”  (Edvīns) 
“ 2018.gada 10.martā mēs sākām ceļu uz 

Grieķiju un noslēdzām to 18.martā, iekļaujot 
jautrus un patīkamus, protams, neaizmirsta-
mus mirkļus. Satikām jaunus, patīkamus un 
draudzīgus skolēnus un skolotājus. Manup-
rāt, šī bija mana līdz šim labākā nedēļa manā 
mūžā. 

Visvairāk patika tas, ka varējām būt vie-
noti un viens otram palīdzēt veidot savām 
filmām scenārijus, uzzināt citu domas par 
tiem un labi pavadīt laiku. 

Protams, patika arī Grieķijas skaistās un 
neaizmirstamās ainavas, pilsētas, lielā Kar-
ditsas skola, kura tiešām bija ļoti liela, un 
skolēnu skaits sniedzās pāri 1000 . Skolēni 
nāca un ar prieku iepazinās, tas bija ļoti patī-
kami. 

Īsumā sakot, viss bija ideāli, jaukais 
laiks, cilvēki, apkārtējā vide, atmiņas, prieks, 
asaras atvadu dienā un draugi, kas tagad 
paliks manā sirdī. “ (Airita) 

Šis projekts mūsu skolas kolektīvam ir 
ļoti nozīmīgs, jo līdz šim esam piedalījušies 
dažādos projektos Latvijas teritorijā. Tādēļ 
jaunā pieredze ir nenovērtējama gan skolē-
niem, gan skolotājiem – angļu sarunvalodas 
praktizēšana, pasākumu organizēšana, pieda-
līšanās internacionālu grupu darbā, sevis, 
savas idejas prezentēšana, būt aktīvam garas 
stundas . 

Tā kā projekta pamatideja ir aktualizēt 
jauniešiem morālās vērtības, veidojot filmu, 
tad ar prieku bija jāsecina, ka jaunieši izprot 
nepieciešamību pēc tādām vispārcilvēciskām 
vērtībām kā atbalsts tuvākajam, iekļaušana, 
piedošana, labie darbi, ka visi mēs dzīvojam 
vienā pasaulē, kurā katram ir sava vieta. Bet, 
vērojot dzīvi, nākas atzīt, ka vēl daudz ir 
jāstrādā, lai jaunieši to attiecinātu arī uz savu 
rīcību, ne tikai vērtētu apkārtējo rīcību. 

Nu ir jāsasparojas mājas darba izpildei, 
lai nākamā komanda var doties uz Rumāniju 
paveikt savu uzdevumu – nofilmēt īsfilmas 
pēc izveidotā scenārija. 

  
Projekta vadītāja Irēna Lagūna. 
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Bibliotēkā 
1.februārī uz Krustvārdu mīklu minēša-

nas čempionāta 4.posma 6.kārtu pulcējās 10 
interesenti, kuriem 60 minūšu laikā bija 
jāatrisina 4 dažādas mīklas – rozete, klasis-
kā, zviedru un riņķvārdu mīkla. Rezultāti 
šādi – 1.vieta – Aija Jēkabsone (144 p.), 2. - 
Jautrīte Līdaka (142 p.), 3. - Vija Gotfrīde, 
(140 p.), 4. – Valdis Bolšteins (137 p.), 
5./6. – Ina Bergmane, Dace Meļķerte (115 
p.), 7. - Maiga Lazda (105 p), 8. - Arnolds 
Lazda (99 p.), 9. – Indra Lagūna (75 p.), 10. 
– Ruta Rozentāla (41 p.). Kopvērtējumā pēc 
sešām kārtām rezultāti šādi: 1.vieta – Aija 
Jēkabsone (729 p.), 2. - Vija Gotfrīde (713 
p.), 3. - Jautrīte Līdaka (709 p.), 4. – Valdis 
Bolšteins (645 p), 5. – Ina Bergmane (585 
p.), 6. – Dace Meļķerte (502 p.), 7. - Ar-
nolds Lazda (429 p.), 8. - Maiga Lazda (421 
p.), 9. – Indra Lagūna (359 p.), 10. – Ruta 
Rozentāla (182 p.). 

6.februārī Kursīšu bibliotēka aicināja 
kolēģes no kaimiņu pagastiem un kursīšnie-
kus uz grāmatu andeli kopā ar SIA “Virja 
LK”. Uz iepirkšanos ieradās gan Pampāļu, 
Zaņas, Nīgrandes, Jaunauces, Līkupēnu, 
Rubas bibliotēku vadītājas, gan lieli un 
mazi kursīšnieki, lai iegādātos jaunas un 
skaistas grāmatas. 

17.februārī Kursīšu bibliotēkā notika 
pasākums „Es saucu, lai atsauktos” - tikša-
nās ar rakstnieku Aivaru Kļavi. Sarunu 
vadīja LNB speciāliste Liega Piešiņa. Tik-
šanās laikā varēja iepazīt autora personību, 
viņa sarakstītos darbus un to tapšanu. Saru-
nas laikā viesi runāja arī par būtiskiem šo-
dienas notikumiem un attieksmi pret tiem. 
Izvērsās diskusija par vēsturisko un doku-
mentālo prozu, par tās tapšanu un Latvijā 
izdotajām grāmatām. Pasākuma otrajā daļā 
Liega Piešiņa sanākušos iepazīstināja ar 
jaunāko vēsturisko un dokumentālo prozu 
un grāmatu jaunumiem. Bibliotēkas vadītājs 
pasākuma laikā sumināja arī 2017.gada 
vecāku žūrijas dalībniekus. Pirms pasākuma 
tapa ieraksts arī Latvija radio 3 raidījumam 
“Grāmatu stāsti”, kurā tika apskatīta jaunā-
ka A.Kļavja grāmata “Melnais akmens”. 
Raidījumu var noklausīties šeit - http://
ejuz.lv/lr3gramatustasti Pasākums tika or-
ganizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas 
centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā 
(6). Dokumentālā proza” ietvaros ar VKKF 
finansiālu atbalstu! 

20.februārī bibliotēkā notika neklātienes 
ceļojums uz skarbo, bet skaisto zemi Nor-
vēģiju. Ceļojumā sanākušos veda ezerniece 
Ināra Riežniece. Bija iespēja apskatīt bildes, 
ieklausīties padomos un sajust prieku un 
emocijas par brīnišķīgo ceļojumu. Paldies 
Inārai Riežniecei par atsaucību! 

Visu februāri bibliotēkā bija apskatāma 
foto izstāde “Cilvēkstāsti - Es mīlu Tevi, 
Vadakste”, kurā varēja apskatīt fotogrāfijas, 
kas ataino Vadakstes pagasta dabu, cilvē-
kus, vietas un notikumus. Izstāde bija lielis-
ka izdevība iepazīt vienu no Saldus novada 
pagastiem. 

Visu februāri bibliotēkā bija apskatāma 
saldenieces Aijas Pelītes kolekcija “Pele 
brauc, rati čīkst” – peļu figūriņu izstāde. 

Tajā varēja apskatīt dažāda izmēra, mate-
riālu un formas peļu figūriņas. Izstāde ļoti 
patika mazajiem kursīšniekiem. 

Mārtiņš Lagzdons. 
 

Skolā 
Februāris panākumiem bagāts mācību 

priekšmetu olimpiāžu jomā. 
1.februārī Saldus vidusskola organizē-

ja Saldus novada  meiteņu mājturības 
olimpiādi 8.-9. klasei. Mūsu skolas godu 
aizstāvēt brauca Arta Romane, 9.klases 
skolniece, un mājturības skolotāja Aija 
Slūtiņa. Arta Romane olimpiādē izcīnīja 
godpilno 2.vietu. Apsveicam! 

1.februārī Druvas vidusskola organi-
zēja Saldus novada mājturības olimpiādi 
9.klases zēniem, kurā mūsu skolas godu 
aizstāvēja 9.klases skolnieks Alvis Rītiņš 
un mājturības skolotājs Gunārs Guntis 
Barons. Alvis Rītiņš olimpiādē izcīnīja 
godpilno 3.vietu. Apsveicam! 

2.februārī Saldus vidusskola arī orga-
nizēja Starpnovadu matemātikas olimpiā-
di 9. – 12. klasei. Šajā olimpiādē piedalī-
jās 9.klases skolniece Arta Romane un 
matemātikas skolotāja Ina Bergmane. 
Arta Romane olimpiādē izcīnīja godpilno 
3.vietu. Apsveicam! 

No 2. februāra līdz 4. februārim mūsu 
skolas 12 jaunie jaunsargi piedalījās jaun-
sargu rīkotajā nometnē Grīvaišu mežos. 

6.februārī norisinājās Saldus novada 
latviešu valodas olimpiāde 1. -4. klasei. 
No mūsu skolas uz olimpiādi devās 
1.klases skolniece Krista Vaitkus (sk. 
Andra Rorbaha) un Irēna Trunčenkova 
(sk. Tonija Spēlmane). 

7.februārī 8.klases skolnieces Alise 
Ķēniņa, Sabīne Circene un Alīna Slūtiņa 
devas uz skolēnu pašpārvaldes semināru 
JIC “Šķūnis”. Tur viņas tikās ar cilvēkre-
sursu vadības speciālistu Reini Širokovu 
un mācījās par to, kā sasniegt savus mēr-
ķus, „atmest ar roku” visādam atrunām, 
saprata, ka mums ir jābūt pašpārliecinā-
tiem par sevi. 

14.februārī visā Latvijā notika Ēnu 
diena. Arī mūsu skolas 6 skolēni (8.-9.kl.) 
devās ēnot pirmsskolas skolotāju, frizieri, 
programmētāju, mūzikas skolas skolotāju, 
ugunsdzēsēju- glābēju. Karjeras atbalsta 
skolotāja S.Vītola cer, ka nākamajā mācī-
bu gadā ēnot dosies visi 9. un 8.klases 
skolēni. 

14.februārī skolas bibliotekāre 
S.Kilevica organizēja pasākumu 1.-
4.klasei par drošu internetu. 

16.februārī A.Romane piedalījās Ta-
lantu skolas nodarbībā Druvā. 

17.februārī mazpulka vadītāja 
D.Meļķerte un mazpulka dalībniece 
A.Romane piedalījās Mazpulku konferen-
cē Rīgā, Zemkopības ministrijā. 

No 29. janvāra Mediju pulciņš katru 
dienu uzdeva dienas jautājumus gan sā-
kumskolas, gan pamatskolas skolēniem, 
gan skolotājiem. Pareizo atbilžu iesnie-
dzēji, veicot lozēšanu, pirmdienas līnijā 
saņem nelielas balviņas. 

No 19.februāra līdz 26.februārim sko-
lā mākslu skolotājas A.Rorbaha, 
G.Rumba, S.Vītola organizēja Mākslas 

nedēļas aktivitātes - konkursi mūzikā, literatū-
rā, vizuālajā mākslā, arhitektūrā. Tika kopīgi 
veidota glezna „Mana glezna Latvijas simt-
gadei”. Mediju pulciņa dalībnieces palīdzēja 
mazākiem skolēniem tikt galā ar uzdevumiem 
un tehnoloģijām. 

22.februārī 1.-4.klases skolēni un skolotāja 
T.Spēlmane viesojās pie literatūras skolotājas 
S.Vītolas, lai uzzinātu par Latvijas Kultūras 
kanonu. 

  
Ziņas apkopoja A.Romane, A.Slūtiņa, 

Z.S.Krasauska, mediju pulciņa repor tie-
res. 
 

Mazpulku pēcpusdiena arī Kursīšos 
9.februārī Kursīšu pamatskolas mazpulks 

“Bitīte” organizēja pasākumu “Olimpisko spē-
ļu pēcpusdiena” Kursīšu pagasta Jaunajā zālē. 
Mazpulku dalībniekiem, ierodoties uz pasāku-
mu ātrāk, tika dota iespēja arī apskatīt mūsu 
pagasta bibliotēku, daudzi mazpulcēni teica, ka 
mūsu bibliotēka ir ļoti interesanta, daudzpusī-
ga. Un mēs lepojamies! 

Mazpulcēni tika sadalīti komandās, lai kat-
rā komandā nebūtu vairāk par 4 dalībniekiem. 
Katra komanda izspēlēja visas sešas lielās spē-
les, kuras pirms pāris gadiem tika izveidotas – 
Riču Raču, Pērtiķi, Dambrete, Muciņas, Domi-
no un Mazais cirks. Papildus spēlēm Kursīšu 
pamatskolas mazpulka meitenes bija sagatavo-
jušas arī atrakcijas – “Upe/krasts”, “Ar balona 
palīdzību nogāz glāzes”, “Roku atsiešana”, 
telpas boulingu, “Kučieris un kariete”. Visa 
vakara garumā telpā valdīja jautra atmosfēra. 
Vakara noslēgumā tika izdotas pateicības par 
piedalīšanos. 

Organizējot šādu pasākumu, Kursīšu pa-
matskolas mazpulks vēlējās parādīt, cik intere-
santi ir sanākt kopā, lai uzspēlētu spēles, sa-
draudzētos. 

Kursīšu pamatskolas mazpulks saka lielu 
pateicību Brocēnu mazpulkam un Striķu maz-
pulkam par ierašanos un labi pavadītu pēcpus-
dienu. Paldies Kursīšu pagasta bibliotēkas-
informācijas centra vadītājam Mārtiņam Lagz-
donam par lielajām spēlēm. 

 
A.Romane, mediju pulciņa repor tiere, 

mazpulka „Bitīte” dalībniece. 
 
Konkurss “Drošāks internets sākas 

ar tevi!” 
14.februārī mūsu skolas bibliotēkā notika 

pasākums - konkurss sākumskolas skolēniem 
“Drošāks internets sākas ar tevi!”.  

Skolēni strādāja komandās un veica dažā-
dus uzdevumus saistītus ar drošību internetā, 
rādīja savu prasmi atšķirt reālas, īstas lietas no 
neīstām, izdomātām. Noskatoties multfilmu 
“Noslēpumainais draugs”, analizēja situāciju 
par sarakstīšanos interneta vidē un veiksmīgi 
tika galā ar testu “Esi zinošs IT lietotājs”. Rādī-
ja arī savas prasmes ātri un veiksmīgi internetā 
sameklēt nepieciešamo informāciju. Apkopojot 
rezultātus, par konkursa uzvarētājiem kļuva 
komanda Nr.1 (Irēna Trunčenkova, Krista 
Vaitkus un Oskars Stepēns). Bibliotekāre San-
dra Kilevica saka lielu paldies visiem, kas pie-
dalījās! 

 
Mediju pulciņa reportiere, Zane Signe 

Krasauska 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

Kursīšu pamatskolā 

20.04.2018. plkst. 9.30 

Pasākums 
„Grāmatu tēli atdzī-

vojas” - 
tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju 

Staku  
Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-

informācijas centra izstrādātā projekta 
“Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” 
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 

21.04.2018. plkst. 14.00 

Pasākums „Meža meitas – iz-
turēt un nepadoties” - 

tikšanās ar grāmatu autori, 
folkloras pētnieci Sanitu 

Reinsoni 
Stāsts par grāmatas „Meža meitas” tapšanu un tās 

varonēm. Latvijas folkloras Krātuvi un tās bagātībām, 
mūspuses folkoras materiāliem! 
 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu biblio-
tēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (6). Dokumentā-
lā proza” ietvaros ar VKKF finansiālu 

atbalstu! 

Nepateiktais par kursīšnieku dalību 
“Dienvidos” 

 
6.janvārī Nīgrandē norisinājās volejbols vīriešiem, kur kopā 

piedalījās 7 komandas. Kursīšiem - 2.vieta. Komandas dalībnie-
ki - Vladimirs Trunčenkovs, Toms Kormis, Kaspars Circenis, 
Sentis Siksna, Zigmunds Galans, Krists Janševskis, Ainārs Tiļ-
ļa, Oskars Tiļļa un Edgars Tiļļa.  

Nedēļu vēlāk, 13.janvārī, meitenes devās cīnīties par vietām 
volejbolā. Kā jau katru gadu, līdz godalgotai vietai pietrūka ļoti 
maz, tāpēc šoreiz atkal bija jāsamierinās ar sāpīgo ceturto vietu. 
Komandā spēlēja Baiba Korme, Linda Saulcerīte Ļutkus, Evita 
Madžule, Agnija Blinde, Ance Griķe, Enija Blinde, Madara 
Gustiņa, Ivita Krūmiņa, Ilze Melnbārde, Anna Andersone, Zi-
naida Circene. 

20.janvārī pirmo reizi DIENVIDU sacensībās norisinājās 
tautas bumba sievietēm  ar ļoti lielu dalībnieču skaitu. Mūsu 
meitenes izcīnīja godpilno 3.vietu. Komandā spēlēja - Una 
Briekmane, Ivita Krūmiņa, Madara Gustiņa, Agnija Blinde, 
Enija Blinde, Megija Blinde, Ilze Melnbārde, Linda Saulcerīte 
Ļutkus, Brenda Melnbārde, Evita Madžule, Ance Griķe, Zinai-
da Circene, Baiba Korme un Airita Kurakova. 

27.janvārī puiši devās uz Nīgrandes pagasta Kalnu ciemata 
sporta zāli, kur septiņi pagasti cīnījās telpu futbolā. Kursīšnie-
kiem otrā vieta. Komandas sastāvā - Raivis Ķēniņš, Dāvis 
Kinčs, Krists Korotkijs, Kaspars Circenis, Kaspars Blinds, At-
vars Polis, Zigmunds Galans, Mārtiņš Circenis, Mārtiņš Susek-
lis, Toms Pērkons, Toms Kormis un Krists Janševskis. 

10.februārī atkal puiši brauca uz Nīgrandi, bet šoreiz spēlēt 
florbolu, kur pēc ilgāku gadu pārtraukuma izcīnīja zelta meda-
ļas. Komandā - Zigmunds Galans, Toms Pērkons, Toms Kor-
mis, Kaspars Circenis, Vladimirs Trunčenkovs, Ilmārs Krū-
miņš, Reinis Madžulis, Jānis Upenieks, Viktors Smelters un 
Dāvis Kinčs.  

17.februārī svaru bumbu cēlāji devās uz Zaņu, kur piecās 
svara kategorijās cīnījās svaru bumbu raušanā. Kategorijā līdz 
65 kg: Zigmunds Galans -1.vieta, Mārtiņš Circenis - 6.vieta. 
Kategorijā līdz 75 kg: Kaspars Circenis - 2.vieta, Jānis Kra-
sauskis - 3.vieta, Jānis Ķēniņš - 4.vieta, Gatis Ķēniņš - 9.vieta. 
Kategorijā līdz 85 kg: Sandis Voldiņš - 1.vieta. Kategorijā līdz 
95 kg: Raivis Ķēniņš - 4.vieta, Toms Kormis - 6.vieta. Katego-
rijā 95 kg+: Kaspars Blinds - 5.vieta, Vladimirs Trunčenkovs - 
6.vieta.  

Un noslēdzošajā nedēļā, kurā sportoja gan sestdienā 
(24.februāris), gan svētdienā (25.februāris), Zaņā spēlēja no-
vusu. Meitenēm kopvērtējumā 4.vieta un no 61 dalībniecēm - 
Madara Gustiņa - 3.vieta, Ance Griķe - 10.vieta, Sanda Lapa - 
15.vieta, Ivita Krūmiņa - 16.vieta, Daiga Buka - 37.vieta, 
Laima Tiļļa - 44.vieta, Zinaida Circene - 45.vieta, Ilze Melnbār-
de - 46.vieta, Anna Andersone - 51.vieta, Mudīte Siksna - 
53.vieta. 
Vīriešiem dalībnieku skaits - 91, un no tiem kursīšnieki - Toms 
Kormis - 10.vieta, Kristers Krūmiņš - 16.vieta, Kaspars Circe-
nis - 19.vieta, Jānis Siksna - 25.vieta, Mareks Zaķis - 28.vieta, 
Artūrs Ozoliņš - 35.vieta, Ilmārs Krūmiņš - 37.vieta, Vladimirs 
Trunčenkovs - 39.vieta, Zigmunds Galans - 50.vieta, Jānis Upe-
nieks - 57.vieta, Reinis Madžulis - 71.vieta, Edgars Gorbunovs, 
Sandis Voldiņš, Mareks Labanovs, Mārtiņš Circenis, Maksims 
Trunčenkovs dalīja 73.vietu. 

Līdz ar to, ka šogad tika izcīnītas daudz godalgotas vietas - 
Kursīšu pagasts pirmo reizi mūžā izcīnīja 2.vietu lielajā kopvēr-
tējumā (atpaliekot tikai ar vienu punktu no pirmās vietas, ko 
šogad atkal izcīnīja Zaņas pagasta sportisti). 3.vietā - Nīgrande, 
4.vietā - Ezere, 5.vietā - Vadakste, 6.vietā - Ruba, 7.vietā - 
Pampāļi, 8.vietā - Jaunauce. 

Tik augsta vieta nekad nebija sasniegta, bet cerams, ka tas 
notiks kādreiz vēl, jo kopā mēs to varam. 

Liels paldies visiem sportistiem, līdzjutējiem, atbalstītājiem. 
Paldies šoferim Jānim Griķim. Paldies pagasta pārvaldei, Mārti-
ņam Lagzdonam, Ilzītei Griķei un vēl citiem labajiem gariņiem. 

 
Kaspars Circenis. 

Kursīšu pagasta Kultūras cen-
tra Jaunajā zālē 

2018.gada 14.aprīlī  
plkst. 18.00 

Vārmes pagasta amatierteātra 
„Es un Tu” izrāde 

Evita Sniedze „Tie paši 
oši” 

(režisore — Lida Čevere) 
Ieeja par ziedojumiem (1 euro) 


