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Nr.6 (139) Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums
Informācija!

Kursīšu pagasta pārvalde
informē, ka pārvaldes kase
2018.gadā strādās līdz
20.decembrim (ieskaitot),
par darbības atsākšanu
2019.gadā — tiks publicēta
informācija. Sekojiet internetā, uz vietas pagasta pārvaldē vai informatīvajā
izdevumā „Kursīšnieks”.
Aicinām veikt maksājumus
savlaicīgi!

Informācija!

Kursīšu pagasta pārvalde
aicina visus, kas izmanto
mazdārziņus teritorijā aiz
mājām Kalna iela 14, Kalna iela 12 un „Noras”, bet
nav zemes nomas līguma,
līdz 2018.gada
14.decembrim ier asties
pagasta pārvaldē, lai uzmērītu platību, noslēgtu zemes
nomas līgumu, jo pēc tam
pārējās platības piedāvāsim
tiem, kas vēlas.

Informācija!
Sociālā darbiniece Dace
Daugele tel. 26394054
apmeklētājus pieņems
pirmdienās no 9.00 16.00

Steidzamu un neatliekamu jautājumu gadījumā
lūdzu zvanīt uz norādīto
tālruni, vai par savu vajadzību informēt Kursīšu
dienas centra darbinieci
Dinu Voldiņu.

Mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs Kursīšu pagastā
No 2019.gada 1.janvāra ūdenssaimniecības
pakalpojumus Saldus novada Kursīšu pagastā
sniegs SIA “Saldus komunālserviss”.
Vairāk
šeit
–
http://
www.kursisi.lv/112494/mainasudenssaimniecibas-pakalpojumu-sni2/
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz
Saldus novada domes lēmumu, ar šā gada
31.decembri izbeidz sniegt pakalpojumu
dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu
savākšanā Jūsu īpašumam. Līdz ar to tiek izbeigts starp mums noslēgtais līgums par iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu. Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz
31.12.2018. veikt Kursīšu pagasta pārvaldes
kasē vai ieskaitīt Kursīšu pagasta pārvaldes
kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu, droši zvaniet vai rakstiet mums.
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors
Drukovskis Tel.26462407,
viktors.drukovskis@saldus.lv

2018, Novembris /
Decembris

PVN (0,86 euro/m3 ar PVN).
Sagatavošanās periodā:
1.Slēgsim līgumus ar pakalpojuma
lietotājiem (daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai
vienu līgumu – ar mājas pilnvaroto personu vai
biedrību),
2.Uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada
ievada tiem lietotājiem kuriem nav ūdens skaitītāji ,
3.Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un
kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
Apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus
šā gada decembra nogalē vai 2019. gada janvāra
sākumā, lai uzņemtu rādījumus ar kādiem pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnieguma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri veiks skaitītāja uzstādīšanu/ nomaiņu, atstājot to Kursīšu pagasta pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālservis” abonentu daļā
Mazā ielā 6, Saldū vai atsūtot uz e-pastu komunalserviss@saldus.lv nofotogrāfētā vai ieskanētā
veidā, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana notiks no 01.12.2018. līdz
31.12.2018. darba dienās no 8.00-12.00 un no
13.00-17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū,
kontakttelefoni 27088306, 63807453 un Kursīšu pagasta pārvaldes telpās 18.12.2018. no
plkst. 14.00 - 17.00 un 19.12.2018. no
plkst.9.00 – 12.00 .
Ierodoties uz līgumu slēgšanu ņemt līdzi īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu
apliecinošu dokumentu, pilnvaru par tiesībām
parakstīt dokumentus, ja tos slēgs cita persona.
Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši
līgumu ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta ūdens padeve ar 01.01.2019. līdz
brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.
Jautājumu gadījumā zvanīt Pēterim Dubram,
tel.29713718.

SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka
ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr.315 no 17.04.2018. par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Saldus novada pagastos. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Kursīšu
pagasta teritorijā (dzeramā ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšana, attīrīšana) uzsāksim
ar 2019.gada 1.janvāri.
Pakalpojumu Kursīšu pagastā sniegsim pa
Saldus novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras ir tādas pašas kā iekasētās Kursīšu pagasta pārvaldē:
Kursīšos
Cerot uz veiksmīgu sadarbību SIA “Saldus
 Dzeramā ūdens piegāde 0.69 euro/m3 bez
komunālserviss”
valdes priekšsēdētājs Jānis
PVN (0,83 euro/m3 ar PVN),
Blūms
 Kanalizācijas izmaksas 0,71 euro/m3 bez

Informācija!

2018.gada 17.decembrī plkst. 18.00
Kursīšu pagasta pārvaldes zālē Kalna ielā
2 tiek rīkota iedzīvotāju sapulce par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu no 2019.gada 1.janvāra.
Sapulcē piedalīsies SIA “Saldus komunālserviss” pārstāvji.

Informācija!
1991. gada barikāžu dalībniekiem (tiem, kuri saņēmuši 1991. gada
barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu)
2018. gada 10. decembrī J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, Striķu ielā 22, Saldū, laikā no plkst. 11.00 līdz 16.00
notiks 1991. gada barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana. Ierodoties uz apliecības saņemšanu līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
Aicinām iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 27881091
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S.Krasauska, 8.klases skolēni lasīja emocionālu fragSkolas ziņas novembrī M.Melnbārdis,
B.Melnbārde, E.Galans, D.Griķis pie- mentu no S.Strangera romāna „To, kuru
Īsās ziņas

Novembris - mūsu Latvijas jubilejas
un svētku mēnesis.
7.novembrī notika 5.klases iesvētības,
kuras vadīja 9.klase.
9.novembrī Mārtiņu dienu svinēja
bērnudārznieki un 1.-5.klases skolēni.
Pasākumu organizēja pirmskolas skolotājas.
15.novembrī Kursīšu pagasta jaunajā
zālē notika kopkoncerts ar pagasta pašdarbības kolektīviem. Koncerta tēma - es
sasildu Latviju. Koncertā piedalījās Kursīšu pamatskolas ansambļi, solisti, skolotāji , bērnudārza bērni. Priekšnesumu bija
sagatavojušas bērnudārza skolotājas un
auklītes - V.Ābolkalna, M.Rorbaha-Leija,
B.Griķe, I.Plāce, D.Bicāne. Koncertam
palīdzēja
sagatavoties
skolotāja
G.Rumba, A.Rorbaha. Vecmāmiņas tēlā
iejutās skolotāja A.Slūtiņa, mazmeitiņas L.Ķēniņa. Kokli spēlēja skolas direktore
I.Lagūna, dziedāja skolas absolvente
A.Kurakova.
12.-16.novembrī skolas bibliotekāre
S.Kilevica skolā organizēja Ziemeļvalstu
literatūras lasījumu nedēļu.
12.-16.novembrim Saldus BJC notika
vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās
mākslas izstāde „Es esmu Latvija”. Izstādē tika piedāvāti Loretas Kinčas, Alises
Bilertas, Alīnas Slūtiņas un Sabīnes Circenes darbi, kurus izvēlējās skolotāja
A.Rorbaha.
23.novembrī Druvas vidusskolā notika Talantu skolas nodarbība, kurā
L.Kinča un A.Slūtiņa tikās ar aktieri
M.Meiri un sportisti G.Karlsoni.
23.-24.novembrī
–
D.Bicāns,

dalījās jaunsargu nometnē Kalnos.
28.novembrī 7.-9.klases bērni un
direktore I.Lagūna devās uz Rīgu, uz
starptautisko
īsfilmu
festivālu
“2ANNAS”, lai vērtētu dažādu valstu
īsfilmas. Līdzi aicinājām arī Pampāļu
skolas kino mīļus.
29.novembrī - apmeklējām baseinu
Saldū.

Īsās ziņas apkopoja A.Slūtiņa,
A.Ķēniņa, A.Geistere, A.Bilerta,
T.Madžule, L.Romane, mediju pulciņa
reportieres.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa skolā

No
12.novembra
līdz
16.novembrim, daudzās Latvijas bibliotēkās un arī Kursīšu pamatskolas
bibliotēkā norisinājās Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas pasākumi. Nedēļas
galvenais uzdevums bija Ziemeļvalstu
literatūras un kultūras iepazīšana neformālā gaisotnē, degot svecēm un kopīgi
dzerot smaržīgu tēju. Šī gada nedēļas
tēma bija „Varoņi Ziemeļvalstīs” un
vispirms bērni kopīgi meklēja atbildi
uz jautājumu, kas tad vispār ir varonis,
kādām īpašībām būtu tam jāpiemīt, un
ko mūsdienās uzskata par varonīgu
rīcību. Pēc tam sākumskolas skolēniem
tika piedāvāts lasīšanai fragments no
E.Volunda, A.Volundas grāmatas
„Rokasgrāmata supervaroņiem”, pārrunāta galvenās varones rīcība un noslēgumā katrs dalībnieks varēja sev izveidot supervaroņa masku un iztēloties,
kādu superspēju viņš vēlētos. Savukārt

Koncerts „Es sasildu Latviju”
2018.gada 15.novembrī Kursīšu pagasta Jaunajā zālē notika pasākums par
godu Latvijas simtgadei. Koncertā uzstājās Kursīšu pamatskolas un pirmsskolas
skolēni, skolas un pirmsskolas skolotājas,
sieviešu vokālais ansamblis „Allegro”,
amatierteātra „Kodols” pārstāvji.
Vēlējumus svētkos izteica Saldus novada pašvaldības deputāte Natālija Balode, Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs

5.klases iesvētības

Kursīšu pamatskolā 7. novembrī notika 5.klases skolēnu iesvētības. Tās vadīja
9.klase un skolotāja. Iesvētības notika
krievu valodas klasē. Piektajiem bija jāizpilda vairāki uzdevumi.
Pirmais uzdevums viņiem bija kā iestiprināšanās. Viņiem ar aizsietām acīm
bija jānogaršo dažādi ēdieni, dzērieni un
jāuzmin, kas tas bija. Trešajā uzdevumā
viņi ar mutes palīdzību zvejoja no ūdens
ābolus. Ar to viņiem gāja diez gan pagrūti, bet beigās tika ar to galā. Ceturtajā
uzdevumā viņi pūta balonus, kurš ātrāk
uzpūtīs.
Pirmā
balonu
uzpūta
I.Trunčenkova. Pēc tam 5.klase deva zvērestu. Un tad viņiem tika apkrāsotas sejas. Pasākuma beigās piektie tika iepriecināti ar dāvaniņām.
Un piektos jau var saukt jau par lielajiem.
Alise Ķēniņa, mediju r epor tier e.

Viktors Drukovskis un Kursīšu pamatskolas direktore
Irēna Lagūna.
Pasākuma ideja- sasildīt Latviju ar
vārdiem, ar dziesmām, ar jauku kopā
būšanu. Simboliskie tēli- cimdi, lakati
un stāsts par mums Latvijā. Kā mēs
varam sasildīt savu dzimteni, ko mēs
varam dot viens otram. Latvijas mūžs
ir kā cimdu raksts.
Kad koncerts bija izskanējis, pateicības vārdus koncerta organizētājiem

(koncerta scenārija autore skolotāja Andra Rorbaha), dalībniekiem teica un uz
dzimšanas dienas kūku visus aicināja
kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe.
Paldies tika teikts arī jaunsargiem un
brīvprātīgajiem jauniešiem par Latvijas
kontūras izgaismošanu, par svecīšu izvietošanu pie zāles.

“Ak, šī jaukā lauku dzīve”
iestudējumu piedalījās Saldus novada amatierteātru skatē “Izrāžu
parāde 2018” Ezeres kultūras namā.
11.novembrī Lāčplēša dienā Kursīšu pagasta iedzīvotājiem un viesiem
bija iespēja iepazīt, atcerēties, pārdzīvot Latvijas vēstures skaudrās lapaspuses un Ozolu dzimtas astoņu paaudžu
likteņa pavērsienus Jaunlutriņu amatierteātra iestudējumā “Septiņi vakari” (autore Dace Judina, režisore Sandra Medne). Izrāde ir stāsts par Latvijas viensētu gadsimta garumā, aptverot
tur dzīvojošās Ozolu dzimtas astoņas

paaudzes. Šis stāsts veicina lepnumu par
Latvijas lauku gadsimtu garumos uzkrāto
spēku un savdabību, to nozīmi mūsu latviskajā identitātē. Lugas autore ir rakstniece un publiciste Dace Judina. Luga ir
viņas romāna “Septiņi vakari” dramatizējums. Autore romāna ievadā raksta: “Mēs
nākam no Mātes un Tēva. No Ģimenes
un Dzimtas. No Mājām. No savu senču
mājām. Stāstu ar mājām ir daudz. Neskaitāmi. Tāpat ka pašu māju. Aiz katras –
cilvēki. Ģimenes. Dzimtas. Likteņi. Veiksmes stāsti. Laimes brīži un diemžēl arī
traģēdijas. Mūsu atmiņa.” Izrādes režisore
Sandra
Medne
stāsta,
ka

Oktobris un novembris kultūrā
27.oktobrī Kursīšos notika senioru
rudens balle, kura pulcēja kursīšniekus un
viesus no Pampāļiem, Zaņas, Rubas, Novadniekiem un Saldus. Kursīšu amatierteātris “Kodols” seniorus iepriecināja ar
lugu “Ak, šī jaukā lauku dzīve”, kuru tie
uzņēma ar prieku un ovācijām. Pēc izrādes turpinājās groziņvakars un balle kopā
ar Brāļiem Juroviem. Pasākumu organizēja Kursīšu pagasta kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe.
4.novembrī Kursīšu amatierteātris
“Kodols” ar Baibas Jukņevičas lugas

nav”. Šajā romānā tiek runāts par sabiedrībā aktuālu tēmu – bēgļiem, par varonīgu
rīcību mūsdienu pasaulē un par to, kā
likumi un noteikumi ierobežo šādas rīcības, kā arī par izvēlēm, kuras ir cilvēkiem
jāveic atbildīgos brīžos, kad pareizā rīcība no sirdsapziņas un morāles skata
punkta nesakrīt ar likumā noteikto pareizo rīcību. Pēc pasākuma skolēni izteicās
kā paši rīkotos galveno grāmatas tēlu
vietā, ka labprāt noskatītos kādu filmu
atbilstošu šim stāstam un izspēlētu kādu
fragmentu, lai parādītu, ka justos vienā
vai otrā situācijā.
Skolas bibliotekāre Sandra Kilevica.

Tīna Madžule, Alise Bilerta, mediju
pulciņa reportieres.
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“Jaunlutriņu aktieri, strādājot pie šī uzveduma lomām, izdzīvo saistību ar savu
dzimtu gaitām vēstures līkločos. Un saka
paldies saviem senčiem, kuri ar savām
dzīvēm un saviem darbiem ir daļa no
Latvijas vēstures.” Sanākušajiem izrāde
un aktieru tēlojums ļoti patika un raisīja

dažādas sajūtas un emocijas, pārdzīvojumus.
11.novembra vakarā kursīšnieki
piedalījās Lāčplēša dienas lāpu gājienā
Saldū un baudīja svētku pasākumu.
Kursīšnieki (pagasta darbinieki, skolas
un bērnudārza skolotāji, bērni un jaun-

Bibliotēkā — oktobris, novembris
2.oktobrī Kursīšu bibliotēka aicināja
kolēģus un pagasta iedzīvotājus uz grāmatu andeli, kuras laikā varēja papildināt
personīgos un bibliotēku grāmatu plauktus ar jauniem izdevumiem. Dažādu izdevniecību grāmatas piedāvāja ilggadīgais sadarbības partneris SIA “Virja LK”
- www.virja.lv/. Plauktus ar jaunām grāmatām šajā dienā papildināja Pampāļu,
Zaņas, Rubas, Jaunauces un Līkupēnu
bibliotēkas!
9.oktobrī Kursīšu pamatskolā notika
pasākums „Kad grāmatu varoņi kļūst
krāsaini”, tikšanās ar grāmatu ilustratoru
Dāvi Ozolu. Bibliotēkas vadītājs izlasīja
jaunāko Dāvja ilustrēto grāmatu un pārrunāja tajā pausto ar bērniem. Mākslinieks
pastāstīja kā viņš sācis zīmēt, kā top zīmējumi. Radošajā darbnīcā katrs bērns
varēja krāsot un lūgt padomu māksliniekam, lai skaistāk izkrāsotu Dāvja radīto
zīmējumu. Noslēguma Dāvis, pēc saviem
ieskatiem, apbalvoja, viņaprāt, labāko
darbu un paskaidroja, ka māksliniekam
jābūt radošam, bezbailīgam un jāizmanto
dažādi materiāli un tehnikas. Dāvja ilustrēto grāmatu par darbu saņēma Niks
Melnbārdis. Pirms tikšanās bērni varēja
apskatīt ekspresizstādi „Kad grāmatu
varoņi kļūst krāsaini” - skices un darbi,
kurā tika parādītas Dāvja skices, darbi un

Skolas ziņas oktobris
Īsās ziņas oktobrī

Oktobris - tālu viesu uzņemšanas mēnesis
4.oktobrī Saldus vidusskolā notika
konkurss ‘’Vides erudīts.” Uz šo konkursu devās D.Germanoviča, K.Vaitkus,
K.Gorbunovs,
T.Smelters
un
sk.T.Spēlmane. Šī konkursa mērķis bija
pilnveidot dabaszinību stundās iegūtās
zināšanas. Papildināt savas prasmes un
iemaņas par dabas daudzveidību un vienotību, cilvēka ietekmi uz to. Mūsu komanda izcīnīja diplomu nominācijā
„Ūdens eksperimentētājs”.
5.oktobrī skolā tika godināti skolotāji
Skolotāju dienā. Sākumā visus pārsteidza
mazās raganiņas (A.Rorbaha) izdarības
un priekšnesums, skolēni (B.Melnbārde,
A.Bilerta, T.Madžule, I.Trunčenkova)
bija sagatavojuši dzejoļus, sarūpējuši
ziedus, lai apsveiktu savus skolotājus.
Ciemos ar ziediem, kliņģeri un labiem
vārdiem bija ieradies pagasta pārvaldes
vadītājs Viktors Drukovskis un kultūras
darba organizatore Ilzīte Griķe.
8.oktobrī Saldus vidusskolā norisinā-

ieši, iedzīvotāji) gājienā devās ne tikai zem
pagasta vārda, bet arī pārstāvēja savas darba
vietas, skolas Saldū, Druvā, Kalnos un citur.
Prieks par kopā būšanu, patriotisko noskaņu,
skaisto koncertu un izgaismoto Saldu.
Ilzīte Griķe.

ilustrētās
grāmatas.
Pasākums notika Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā
(7). Bilžu grāmatas” ietvaros ar VKKF
finansiālu atbalstu!
11.oktobrī uz Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma 2.kārtu
pulcējās 10 kursīšnieki. 2.kārtā stundas
laikā bija jāatrisina 3 dažādas mīklas –
klasiskā, rozete un zviedru.
30.oktobrī Kursīšu pamatskolas sākumskolas skolēni un pirmskolas 6gadīgās grupas audzēkņi pulcējās, lai
sagaidītu ciemiņus – bērnu grāmatu
autori un tulkotāju Rutu Svažu un mākslinieci Ilzi Dobeli, kuras uz tikšanos ar
bērniem bija ieradušās pateicoties Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
izstrādātajam projektam “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” (atbalsta
VKKF).
Tikšanās laikā rakstniece R.Svaža
pastāstīja par savām sarakstītajām grāmatām, par sadarbību ar grāmatu ilustratoriem un kā viņa izvēlas grāmatas
tulkošanai. Bērniem tika dots uzdevums
uzmanīgi klausīties rakstnieces lasītajā
stāstā un uzmanīgākajiem klausītājiem
bija dota iespēja tikt pie balvas – rakstnieces grāmatas. Balvas šoreiz nopelnīja Elza Griķe un Toms Blinkins.
Tā kā rakstnieces viena no grāmati-

ņu varonēm ir meitenīte Baiba, tad māksliniece Ilze Dobele tikšanās turpinājumā parādīja bērniem, kā no vienkāršiem materiāliem,
katrs pats var izveidot savu meitenīti – lellīti
Baibu. Bērni ar aizrautību ķērās pie darba un
gala rezultāts iepriecināja gan pašus, gan
skolotājus, gan pašu mākslinieci. Skolēnu
vārdā paldies rakstniecei, māksliniecei un
M.Lagzdonam par iespēju tikties, iemācīties
un uzzināt daudz ko jaunu un interesantu!
No 11.septembra līdz 30.oktobrim bibliotēkā bija apskatāma kursīšnieku Gaļinas un
Ērika Griķu kolekcijas izstāde “Brīnumainās
pasaules būtnes – delfīni” – delfīnu figūriņu
izstāde. Izstādē bija apskatāmas dažādas
figūriņas, priekšmeti un citas lietas ar delfīnu
figūriņām, attēliem un veidolu. Varēja apskatīt vairāk nekā 100 dažādus priekšmetus.
8.novembrī uz Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma 3.kārtu pulcējās 10
kursīšnieki. 2.kārtā stundas laikā bija jāatrisina 3 dažādas mīklas – klasiskā, rozete un
zviedru.
No 12.novembra līdz 30.novembrim bibliotēkā apskatāma kursīšnieku veidota cimdu
izstāde “Mana cimdiņa stāsts”. Izstādē apskatāmi — Rasmas Circenes, Līgas Melnbārde, Ainas Melbārdes un citu kursīšnieku
darbi. Izstāde tapusi atsaucoties akcijai
“Cimdotā Latvija” Latvijai-100 ietvaros!

jās pasākums „Tavs karjeras skrejceļš”.
Kursīšu pamatskolu pārstāvēja 3 skolēni no 7. līdz 9.klasei (A.I.Zvanītāja,
M.Trunčenkovs, A.Geistere).
Savukārt 9.oktobrī uz Karjeras nedēļas pasākumu Saldū devās trīs 1.6.kl.skolēni (S.Voitiške, R.Skeivis,
M.Melnbārdis), kuri paši radoši darbojās un iepazinās ar interesantām profesijām.
12.oktobrī L. Kinča un A.Slūtiņa
devās uz Talantu skolu, kura notika
Druvā. Viņas tikās ar mākslinieci
L.Muižnieci.
26.oktobrī A.Romane un A.Slūtiņa
devās uz Mazpulka forumu, kurš notika
Ventspilī. A.Romane savā grupā saņēma 1.vietu. A.Slūtiņa sava grupā saņēma pateicību.
Skolā no 15.-19.10. norisinājās projekta Erasmus+ aktivitātes. Pie mums
viesojās projekta partneri no Grieķijas,
Turcijas, Rumānijas, Itālijas. Mēs godam prezentējām savu valsti, savu novadu, savu pagastu un skolu.
30.oktobrī skolā viesojās rakstniece
R.Svaža un ilustratore I.Dobele. Notika
pasākums „Burti, Baiba un gaisa kau-

jas”, piedalījās 1.-5.klases skolēni un 6 gadīgo grupiņa. Rakstniece pastāstīja par savām
grāmatām un arī nolasīja savu grāmatiņu
„Gaisa kaujas”. Vēl katrs izgatavoja lelli.
31.oktobrī Saldus novadā tika sumināti
gada skolotāji no katras skolas. Mūsu skolā
gada skolotājs ir G.G.Barons, kurš ieguva
balvu par darbu ar talantīgiem skolēniem.

Mārtiņš Lagzdons, Sandra Kilevica.

Ziņas apkopoja A.Slūtiņa, A.Geistere,
A.Bilerta,
T.Madžule,
L.Romane,
A.Ķēniņa, mediju pulciņa r epor tier es.

Karjeras nedēļā bijām Saldū

Katru gadu oktobra otrajā nedēļā visā
Latvijā norisinās pasākumi saistīti ar karjeru.
Pasākumi tika organizēti arī Saldū visiem
novada skolu pārstāvjiem. Mūsu skola piedalījās divos pasākumos.
8.oktobrī Saldus vidusskolā norisinājās
pasākums „Tavs karjeras skrejceļš”. Kursīšu
pamatskolu pārstāvēja 3 skolēni no 7. līdz
9.klasei (A.I.Zvanītāja, M.Trunčenkovs,
A.Geistere). Pasākumā bija trīs stacijas, kuras apmeklēt. Vienā no tām bija iespēja iepazīties ar šovu komandu ,,STREET WARRIORS’’, pasākuma sākumā komanda nodemonstrēja iespaidīgus trikus un vēlāk bija
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iespēja iepazīties ar viņu profesiju tuvāk.
Otrajā stacijā bija iespēja doties uz virtuālās realitātes ,,laika mašīnu”- busiņā.
Trešajā stacijā skolēnus sagaidīja K- komanda, kur no dotajām 40 īpašībām bija
jāpiemēro attiecīgās īpašības ārsta, pavāra, IT speciālista profesijās.
Savukārt 9.oktobrī uz Karjeras nedēļas pasākumu Saldū devās trīs 1.6.kl.skolēni
(S.Voitiške,
R.Skeivis,
M.Melnbārdis). Dalībniekiem bija patīkamas emocijas. Skolēni darbojās 3 stacijās.
Un vienā no tām bija iespēja gatavot siera/šokolādes bumbas uz kociņiem, kuras
visiem bija sanācis pagatavot gardi. Otrajā stacijā Saldus BJC „Šķūnī’’ bija iespēja uzzināt vairāk par izklaidi - izpletņu
lēkšanu. Skolēni iepazinās ar izpletņu un
apģērbu šuvējas profesiju, kur viņi skatījās video materiālu un uzdeva jautājumus
šīs profesijas pārstāvei. Trešajā stacijā
dalībnieki devās uz BJC zāli, kur viņi
iepazinās ar vēl daudzām dažādām profesijām un izrunāja savu nākotnes profesiju, par ko viņi vēlētos strādāt, kāda profesija vairāk interesē. Skolēni bija priecīgi,
ka varēja piedalīties šādā pasākumā un ka
bija iespēja iepazīties ar jaunām profesijām.
A.Geistere, mediju pulciņa r epor tier e.

Erasmus+ projekta nedēļa Latvijā

Nedēļā no 15.10. līdz 19.10. viesojās

Erasmus+ dalībnieki no četrām valstīm
- Rumānijas, Grieķijas, Itālijas, Turcijas. Kopā pavadījām ļoti labu nedēļu.
15.10.
Sagaidījām visus bērnus un skolotājus. Klausījāmies dziesmas un dzejoļus. Pēc koncerta iepazīstinājām ar
skolu. Vēlāk sadalīja grupās un devāmies pa stacijām. Bija darbnīca, kur
stāstīja par to, kas ir filmai vajadzīgs
un pēc tam bija cita darbnīca, kur atlasīja, izvēlējās aktierus un operatorus
filmām.
16.10
Devāmies uz Cinevillu. Mēs tikām
sadalīti 3 grupās, 2 grupas sēdēja un
skatījās “Nameja gredzenu”, bet viena
gāja pa šķēršļu labirintu. Un kad viena
grupa izgāja labirintu, tad gāja cita.
Mēs veidojām paši savu filmu, kamēr
itāļi filmēja filmu. Mēs arī šāvām ar
loku. Pēc tam mēs devāmies pie lielā
ekrāna un skatījāmies pabeigtās filmiņas, ko filmējām Rumānijā. Tad braucām uz Brocēniem, kur palikām tikai
mēs, latvieši, bet visi ārzemnieki aizbrauca uz viesnīcu. Mēs pabeidzām
filmēt savu filmu.
17.10.
Mēs no rīta devāmies uz Ventspili
un apmeklējām Livonijas pili. Izstaigājām pili un devāmies uz Pārventas bibliotēku un skolu, kur piedalījāmies
turku filmā. Devāmies uz jūru, kamēr

Paldies par projekta realizēšanu
Kursīšu pamatskola ir starptautiska
Erasmus+
finansētā
pr ojekta
“Analizējam morālās vērtības filmās un
rīkojamies” dalībniece. Tās ir lieliskas
iespējas un arī liela atbildība. Ir patīkami
doties uz citām valstīm kā dalībniekiem.
Bet saorganizēt 30 citu valstu dalībnieku
no Grieķijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas uzņemšanu nedēļas garumā ir atbildīgs, satraukumu pilns un liels darbs. Bet
mēs to paveicām, kā teica ārzemju partneri, ekselenti! Mēs to varējām, jo iesaistījās ļoti audz cilvēku, kas uzņēmās izdarīt kādu lielāku, vai mazāku darbiņu.
Gribu izmantot iespēju pateikt paldies
visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem,
kuri ar tādu atbildīgumu un rūpību, sirsnīgumu un radošumu padarīja šo atbildīgo
pasākumu par lielisku iespēju parādīt
mūsu Latviju, Kursīšu pagastu un Kursīšu skolu kā labu vietu, kur dzīvot un strādāt. Mēs varam būt lepni, ka mums ir tādi
cilvēki apkārt.
Īpašu paldies gribu pateikt projekta
darba grupai: Sanitai Vītolai, Sandrai
Kilevicai, Inai Bergmanei, Elīnai Eglītei
par iesaistīšanos un atbalstu, daudzajiem
paveiktajiem darbiņiem. Kā arī Žanim
Bergmanim, kurš nogādāja projekta bērnus uz un no Saldus no rīta un vakarā
vēlu, bija gatavs palīdzēt it visur.
Kursīšu skolas kolektīvs – gan skolotāji, gan skolēni, katrs pielika roku, lai

padarītu šo nedēļu interesantu, skaistu un sirsnīgu
– noformēja skolu, sagatavoja sagaidīšanas koncertu (Gita Rumba, Andra
Rorbaha, Elīna Eglīte), izgatavoja 36
draudzības aproces (Aijas Slūtiņas vadībā), sagatavoja dažādus dokumentus
(Sandra Kilevica), vadīja radošās stacijas skolā (Aira Vaitkus, Lāsma Voldiņaun Sanda Lapa, Mārtiņš Lagzdons,
Ina Bergmane), skolotāja Tonija Spēlmane bija gatava palīdzēt visur, kur
vajadzēja. Paldies arī Zinaidai Circenei, Jautrītei Zemturei un Vijai Štālai,
kas rūpējās par viesu labsajūtu un ērtībām kafijas pauzēs. Visus darbus nemaz nav iespējams uzskaitīt! Paldies
no sirds, mana lielākā atbalsta grupa!
Mūs atbalstīja un palīdzēja arī bijušie projekta dalībnieki, Kursīšu skolas
absolventi: Jānis Upenieks bija aktieris
filmā, Arta Romane palīdzēja operatoram, Airita Kurakova uzstājās koncertos.
Noslēguma svētku vakaru padarīja
interesantu un skanīgu amatierteātris
“Kodols” un sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”. Paldies kolektīviem un
to vadītājām.
Protams, gribu pateikt paldies arī
projekta skolēniem: Alisei Geisterei,
Didzim Griķim, Loretai Kinčai, Lindai
Romanei, Edvīnam Galanam. Par viņu
izturību, uzdrīkstēšanos, radošumu. Kā
arī viņu vecākiem.

pavadījām laiciņu pie jūras un uz sporta
laukuma, tikmēr grieķi filmēja savu filmu. Tad devāmies uz Kuldīgu.
18.10.
Nekur tālu nedevāmies, tikai staigājām pa Saldu. Vispirms apmeklējām Jaņa
Rozentāla muzeju, mums tur bija aktivitāte ar gleznām, un pēc tam visi bērni
gatavoja savus magnētus, kamēr skolotāji
veidoja vienu gleznu. Pēc tam mēs devāmies uz Mūzikas un Mākslas skolu, kur
visi krāsojām maisiņus. Rumāņu grupa
devās tālāk filmēt filmu. Tad pienāca
noslēguma vakars Kursīšu Jaunajā zālē.
Uzstājās pagasta pašdarbības kolektīvi.
Vakara gaitā visi dejoja un spēlēja spēles.
Apsveicām vienu no itāļu meitenēm
dzimšanas dienā. Katras valsts bērni dziedāja dziesmu savā valodā.
19.10.
Mēs aizbraucām uz Rīgu, kur mums
bija gids, kurš mums izrādīja apkārtni un
arī pastāstīja par to. Pēdējā vietā mums
pastāstīja par Rīgas domes namu. Pēc tā
mēs visi nobildējāmies un tad devāmies
atpakaļ uz autobusu. Mēs skatījāmies
filmas fragmentus, kuri būs filmā. Tad
mēs visi atvadījāmies un aizvedām grieķus uz lidostu, bet pārējie aizbrauca uz
Rīgas centru, kamēr mēs braucām mājās.
L.Romane, mediju pulciņa r epor tier e
un projekta dalībniece.
Un liels paldies arī Ilzītei Griķei, jo
viņas, kā mājas mātes, rūpes noslēguma
vakarā bija jūtamas it visā.
Kā arī pagasta pārvaldes kolektīvam,
kas palīdz ar padomiem un labajiem vārdiem.
Reizēm dzirdam cilvēkus sūdzamies
par dzīvi. Varbūt dzīve ir garlaicīga, grūta un neinteresanta tiem, kuri stāv malā…
un kritizē.
Lai katram ir vēlme un iespēja iesaistīties, būt piederīgam un noderīgam! Jo
veicamo darbiņu ir daudz arī ikdienā, lai
padarītu mūsu skolu, pagastu un Latviju
par tādu vietu, kādu mēs to gribam redzēt
un kādā gribam dzīvot.
Projekta vadītāja un koordinatore Irēna Lagūna

Uzmanību!

Izmaiņas bibliotēkas
darba laikā!
15.-17.12. —
SLĒGTS
18.12. — atvērts no 13.30
20.12. - atvērts līdz 12.30
21.-28.12 – SLĒGTS
29.12 — atvērts 10.00.-14.00
(atvaļinājums un svētku dienas)!
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Rumānijā iegūtos draugus
Projekta dienasgrāmata – 4 – 2018.gada maijs - oktobris satikt
un varbūt pat iegūt jaunus. Visa
Erasmus+ , Pamatdar bības Nr .2 (KA2)
Stratēģiskās skolu partnerības projektā
“Analizējam morālās vērtības filmās
un rīkojamies”, (“Analysing Moral
Values in Films and Acting out”) projekta Nr. 2017-1-IT02-KA219-036472_4.
Atskaite:
Maijs
* prezentācijas gatavošana par Rumānijas
mācīšanas un mācīšanās mobilitāti un
prezentēšana skolā visiem skolas biedriem un skolotājiem.
* mācību darbnīcas organizēšana 5.9.klases skolēniem par filmām un filmēšanu
* aptaujas anketu par LTTA C2 mobilitāti Rumānijā rezultātu analizēšana.
Jūnijs
* sistemātiska sarakste ar partnervalstīm
e-pastā un WhatsApp grupās par dažādiem organizatoriskiem jautājumiem;
* darba grupa izstrādā vispārēju C3 mobilitātes plānu piecām dienām;
* informācijas par projekta norisi ievietošana masu medijos – Draugiem.lv, Saldus
mājas lapā, skola mājas lapā.
Augusts
* C3 mobilitātes sagatavošanas darbi.
Septembris
* C3 mobilitātes sagatavošanas darbi.
* pieteikšanās jaunajai mobilitātei Latvijā
izsludināšana un jauno projekta dalībnieku atlase.
* “Kino klubiņa” organizēšana Kursīšu
pamatskolā kopā ar 35 dalībniekiem no
Striķu sākumskolas, Pampāļu pamatskolas, Kalnu vidusskolas.
Oktobris
C3 mobilitātes norise Latvijā, Saldus
novada pašvaldības Kursīšu pamatskolā
1.diena
* sagaidīšanas koncerts; iepazīšanās ar
skolu; ledus laušanas aktivitātes; radošās
darbnīcas skolā;
* mācību darbnīca par filmu veidošanas
galvenajām daļām, filmēšanu, aktieru
atlasi, kastings
* mācību darbnīca par filmu tehniskajiem
elementiem – gaismu, skaņu, fokusu,
kompozīciju.
2.diena
* došanās uz Latvijas kino pilsētiņu
“Cinevillu”. Piedalīšanās dažādās ar filmēšanu saistītās aktivitātēs;
* mācību darbnīca par filmu koriģēšanu,
uzlabošanu; filmu apstrādes programmu
lietošanu; Rumānijā nofilmētā un daļēji
apstrādātā materiāla demonstrēšana
* došanās uz Brocēniem, Latvijas grupas
scenārija filmēšana, Saldus apskate.
3.diena
* došanās uz Ventspili, Livonijas pils
apskate ar gidu, vizīte Pārventas bibliotēkā;
* Turcijas un Grieķijas starptautisko komandu scenāriju filmēšana;
* Kuldīgas iepazīšana.
4.diena

* Jaņa Rozntāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja iepazīšana; radošās
darbnīcas muzejā;
* radošā aktivitāte Saldus mūzikas un
mākslas skolā – iepirkuma maisiņu apgleznošana piesārņojuma samazināšanai, kā vienas no morālās vērtības iedzīvināšana ikdienā;
* rumāņu starptautiskās komandas scenārija filmēšana.
* atvadu vakars Kursīšos; sertifikātu
saņemšana;
5.diena
* došanās uz Rīgu; Rīgas iepazīšana;
* nofilmētā materiāla demonstrēšana
Lido centra telpā.
* skolotāji izvērtēja nedēļas darbu un
vienojās par turpmāko darbību;
* skolēni aizpildīja aptaujas anketas par
LTTA C3;
* sirsnīgas atvadas un došanās mājās.
Skolēnu pārdomas par mācību mobilitāti Latvijā:
Nedēļā
no
15.oktobra
līdz
19.oktobrim Latvijā, precīzāk, Kursīšu
pamatskolā viesojās Erasmus+ dalībnieki no četrām dažādām valstīm. Un pieciem Kursīšu pamatskolas skolēniem
bija iespēja piedalīties. Gūt pieredzi,
papildināt valodas zināšanas un iegūt
jaunus draugus no citām valstīm.
Nedēļa norisinājās ļoti labi ar dažādām aktivitātēm, nedaudz pabraukājām
pa Latviju. Ir daudz piedzīvojumu un,
protams, arī jaunu draugu no kuriem
beigās bija grūti atvadīties. Guvām pieredzi, kā ir draudzēties ar citu valstu
cilvēkiem, kad sadraudzējāmies, tad
viens otram iemācījām dažus vārdus,
vai pat teikumus savā valodā. Kā arī
angļu valodā, ja kādu vārdu nezinājām,
tad to tagad zināsim.
Ļoti patika, ka visi cilvēki bija ļoti
draudzīgi, runājāmies, smējāmies un
pajokojām. Nedēļa bija izdevusies, arī
es uzzināju ko jaunu par Latviju un
Kursīšu pamatskolu. Visi ciemiņi kuriem pajautājām, vai viņiem patika Latvija un Kursīšu pamatskola, atbildēja :”jā”.
Iesaku arī pārējiem Kursīšu pamatskolas skolēniem izmēģināt šo iespēju
un gūt pieredzi, un sadraudzēties. Koncertā, protams, bija satraukums, bet pēc
koncerta bija patīkamas un pozitīvas
emocijas. Kā nu mums gāja sarunās,
nebija jau pašas labākās un neviens tur
nemācēja perfekti angļu valodu, bet
centāmies izskaidrot, saprast un tā nu
mēs to paveicām.
Ļoti lielu paldies saku, par šo iespēju piedalīties un gūt pieredzi. Esmu
sajūsmā un tikai ar pozitīvām emocijām. Ar nepacietību gaidu braucienu uz
Itāliju, un ceru, ka arī man būs iespēja
tikt šajā braucienā.
Alise
Es šajā nedēļā piedalījos, jo vēlējos

nedēļa kopumā ritēja ļoti labi un
varēja redzēt, ka viss ir pārdomāts un ļoti
labi izplānots. Patika tas, ka pirmajā dienā
mēs bijām jauktās grupās, jo tas palīdzēja
komunicēt ar pārējiem visu atlikušo nedēļu.
Patika tas, ka bija interesantas aktivitātes
tiem, kuri nefilmēja filmu. Un tad, kad vakarā mums bija jāfilmē latviešu filma, režisors
Āris ļoti saprotoši paskaidroja, kas jādara un
tas palīdzēja ātri uzfilmēt mūsu scenāriju.
Man patika arī tas, ka trešdien visi varēja
piedalīties filmā, kuru filmēja Turcijas radošā grupa. Ļoti patika aktivitātes Saldus Mūzikas un Mākslas skolā. Un visā nedēļā kopā
bija garšīgas pusdienas.
Loreta
Man patika tas, ka es varēju satikties ar
savu draudzeni. Man nepatika, ka nesekoja
dienas plānam. Es piedalījos, jo vajadzēja
bērnus. Es ieteiktu citiem, lai piedalās šajā
projektā, jo ir interesanti.
Linda
Projektā piedalījos, jo man iedrošināja
angļu valodas skolotāja. Runājot ar citu valstu bērniem, varēju padziļināt angļu valodas
zināšanas. Un tas manuprāt palīdzēs man,
labāk nolikt angļu valodas eksāmenu. Vislabāk man patika filmēt filmas. Bija interesanti
gan Cinevillā, gan Ventspilī, Kuldīgā. Arī
interesanti bija Brocēnu skatu tornī. Bija
jauki būt kopā ar citu valstu bērniem, un
iegūt jaunus draugus. Patika noslēguma pasākums Kursīšos. Un jauki bija, ka vārējām
viņus pavadīt uz mājām. Citiem, iesaku piedalīties šādā projektā, jo var daudz ko jaunu
iegūt un redzēt, piedzīvot. Redzēt citas valstis un, protams, dzirdēt valodas, sadarboties
grupās un kontaktēties ar citiem.
Didzis
Ir noslēgusies, un aizvadīta mobilitāte
Latvijā. Šajā Latvijas mobilitātē, mēs jauki
sagaidījām mūsu ciemiņus, izrādījām viņiem
mūsu skolu utt., īsi sakot viss bija izcili. Šajā
mobilitātē mēs atkārtojām par filmas veidošanu, kā arī daži uzzināja kaut ko jaunu par
filmu veidošanu. Kā jau parasti mums bija
jāfilmē filma, un visi bija perfekti aktieri,
visiem ļoti labi viss sanāca un izdevās. Šīs
nedēļas laikā visi bija priecīgi, jo varēja atkal
satikt savus ārzemju draugus un atkal pabūt
ar viņiem kopā, visiem bija prieks acīs, jo
iepazina jaunas vietas, iepazina jaunus draugus, jaunas skolas utt.
Paldies sk. Irēna un sk. Elīna par jūsu
sniegto darbu, jo nebūtu jūs, mums nebūtu
tādas iespējas piedalīties Erasmus+ projektā,
paldies, un tiekamies Itālijā.
Edvīns
Tā kā mēs esam dažādi, tad arī viedokļi
nav vienādi.
Ir paveikts liels un atbildīgs darbs. Mēs
esam radoša un talantīga tauta. Kad apvienojamies, varam paveikt daudz un labā kvalitātē.
Paldies projekta bērniem un vecākiem,
un visiem iesaistītajiem cilvēkiem par sadarbību un atbalstu!
Projekta vadītāja Irēna Lagūna.
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Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Līdz 31.12.2018.
Foto izstādes

“Saldus novada Gaismas pilis”
un „Pieķēru lasot”
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 10.12.2018. līdz 30.01.2019.

nīgrandnieces Mudītes Siksnas kolekcijas izstāde

“Sērkociņi”

ZIEMASSVĒTKU
TIRDZIŅŠ KURSĪŠOS!
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

8.decembrī plkst. 10.00-13.00
Aicināti visi tirgoties gribētāji pieteikties bibliotēkā vai
pie kultūras darba organizatores (t. 28328320)!

ZIEMASSVĒTKU pasākumi
KURSĪŠOS!
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

07.12.2018. plkst. 18.00
Kursīšu lielās egles iedegšanas
pasākums
Pasākumā piedalās — vokālais ansamblis „Allegro”,
bērnu deju un teātra pulciņš „Notiņas”

22.12.2018. plkst. 12.00
Kursīšu senioru Ziemassvētku
pasākums
Pasākumā uzstāsies Kursīšu amatierteātris “Kodols”, lustēsimies kopā grupu “Akords”

Kursīšu pagasta PII zālē
18.12.2018. plkst. 10.00
Ziemassvētku eglīte mazajiem kursīšniekiem un bērniem, kas apmeklē PII
31.decembrī plkst. 22.00
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANAS BALLE kopā ar Ati
Auzānu
Ieeja 10.00 euro
Biļešu iepriekš pārdošana līdz 20.12.2018. un sīkāka
informācija pie kultūras darba organizatores Ilzītes Griķes (t. 28328320)

Noslēdzies projekts “20 pērles”

Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar kultūras darba organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkas-informācijas
centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu un Saldus novada bibliotēkām īstenoja projektu “20 pērles”, kas tika realizēts biedrības
„KIT” izsludinātajā projektu konkursā „Kultūras pērles" (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds). Projektu konkursā piesaistīts finansējums 650,00 euro apmērā.
Projekta mērķis bija popularizēt un parādīt Saldus novada
bibliotēku dažādību un unikalitāti, piedāvātās iespējas sabiedrībai, veidojot foto izstādes fiziskajā un virtuālajā telpā.
Par projekta līdzekļiem iegādāti 40 A3 foto rāmji, apmaksāts fotogrāfa pakalpojums, izgatavotas fotogrāfijas izstādei.
Projekta laikā sadarbībā ar fotogrāfu Māri Grasmani notikusi foto akcija “Vienu dienu bibliotēkā”, kuras laikā fotogrāfs apbraukājis visas Saldus novada pagastu un pilsētas
bibliotēkas un veicis to foto fiksāciju, pievēršot uzmanību to
arhitektūrai, iekārtojumam, pakalpojumiem. Katrā bibliotēkā
tapušas no 10 līdz 20 dažādām fotogrāfijām.
Iesaistot sabiedrību, notika akcija “Pieķēru lasot…”, kuras laikā sabiedrība tika lūgta iesniegt izstādei fotogrāfijas
par tēmu “Pieķēru lasot…”, kurās attēlots lasīšanas process tiešā nozīmē un pārnestā nozīmē. Ar tiešo nozīmi domājot
grāmatu, preses un citu izdevumu lasīšanu, pārnestā nozīmē
cita veida lasīšana. Fotogrāfijas iesūtījušas gan bibliotēkas,
gan bibliotēku lasītāji un draugi no Zirņiem, Saldus, Rubas,
Kursīšiem, Pampāļiem, Ventspils, Nīgrandes.
Izveidotas divas izstādes “Saldus novada Gaismas pilis”,
izstādē apskatāmas 40 fotogrāfijas (pa 2 no 20 bibliotēkām),
un “Pieķēru lasot…”, 5 planšetēs vairāk nekā 80 fotogrāfijas.
Sadarbībā ar kultūras darba organizatori un amatierteātra
“Kodols” režisori un aktieriem sagatavots izstāžu atklāšanas
pasākums “Grāmatu sardzē”, kurā pulcējušies gan bibliotēku
vadītāji, gan interesenti un projekta dalībnieki un realizētāji.
Pasākumā tika runāts par un ap bibliotēku, bibliotekāriem un
lasīti fragmenti no daiļliteratūras grāmatām, kurās aprakstītas
bibliotēkas, to nozīme, pakalpojumi. Pasākums izvērtās sirsnīgs un jauks.
Bibliotēkas tika lūgtas sagatavot aprakstu par savu bibliotēku, lai to kopā ar fotogrāfijām varētu ievietot virtuālajās
galerijās bibliotēku mājaslapās, sociālajos tīklos, tādējādi
popularizējot Saldus novada bibliotēkas. Katra bibliotēka
saņēma CD ar Māra Grasmaņa fotogrāfijām, kas tapušas foto
akcijas “Vienu dienu bibliotēkā” laikā viņu bibliotēkās. Fotogrāfijas varēs izmantot pēc saviem ieskatiem publicitātes
materiāliem, atskaitēm, sociālajos tīklos, bibliotēku popularizēšanai.
Projektā un tā aktivitātēs kopumā fiziski iesaistīti vairāk
kā 100 Kursīšu pagasta iedzīvotāji un viesi. Virtuāli sasniegta ievērojami lielāka auditorija.
Lai arī projekta realizēšanas laikā radās neparedzēti sarežģījumi, dažādu iemeslu dēļ novirzījās plānotie pasākumu
datumu, tomēr projektā plānotās aktivitātes, izvirzītie mērķi
tika realizēti un sasniegti.
Projekts ir ilgtspējīgs, jo foto izstādes būs apskatāmas ne
tikai Kursīšu bibliotēkā, bet arī citās Saldus novada bibliotēkās, fotogrāfijas varēs izmantot publicitātes materiālos, iegādātos rāmjus varēs izmantot citām izstādēm.
Informācija par projekta pasākumiem, fotogrāfijas no
aktivitātēm bija pieejamas dažādos informācijas kanālos Kursīšu lapā un bibliotēkas profilā - www.draugiem.lv un
www.facebook.com, Kursīšu pagasta informatīvajā izdevumā ”Kursīšnieks”, www.kursisi.lv, www.biblioteka.lv.
Mārtiņš Lagzdons.

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

