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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Uzmanību!

Kursīšos
veikalā
“Mazais ELVI” ienests
cukura mērītājs (melnā
maciņā), ja kāds to ir
pazaudējis, tad to var
saņemt veikalā.
Atrasts 21.01.2018.
pie daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 10.

2018, Februāris

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda
ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīga atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecība,
tehnikas reģistrācijas apliecība un

Informācija zemes nomniekiem
Aicinājums visiem, kuri nomā zemi no pagasta
pārvaldes. Lūdzu, apskatieties savus nomas līgumu
termiņus, ja esat līgumu pazaudējuši, to varat uzzināt pie Inas Ozoliņas, līgumi tika slēgti uz 5 gadiem. Ja vēlaties turpināt vai pārtraukt nomāt šo
zemi, tad par to jāraksta iesniegums pagasta pārvaldei.
Atgādinu, ka visiem zemes nomniekiem, arī
īpašniekiem, ja neesat saņēmuši paziņojumus par
zemes nodokli 2018.gadam, tad līdz 20.februārim
jāsazinās ar Inu Ozoliņu.

Notikumi janvārī bibliotēkā
11.janvārī uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 5.kārtu pulcējās 10 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā bija jāatrisina 3 dažādas mīklas – rozete, klasiskā, zviedru mīkla. Rezultāti šādi–
1.vieta – Aija Jēkabsone (131 p.), 2./3. - Vija Gotfrīde, Jautrīte Līdaka (128 p.), 4. – Valdis Bolšteins
(120 p), 5. – Ina Bergmane (110 p.), 6. – Dace Meļķerte (102 p.), 7. - Arnolds Lazda (88 p), 8. - Maiga
Lazda (85 p.), 9. – Indra Lagūna (68 p.), 10. – Ruta
Rozentāla (35 p.). Kopvērtējumā pēc piecām kārtām rezultāti šādi: 1.vieta – Aija Jēkabsone (585 p.),
2. - Vija Gotfrīde (573 p.), 6. - Jautrīte Līdaka (567
p.), 4. – Valdis Bolšteins (508 p), 5. – Ina Bergmane (470 p.), 6. – Dace Meļķerte (387 p.), 7. - Arnolds Lazda (330 p), 8. - Maiga Lazda (316 p.), 9. –
Indra Lagūna (284 p.), 10. – Ruta Rozentāla (141
p.).
16.janvārī
bibliotēkā
notika
pasākums
“Ceļojumu piezīmes – Portugāle”, kura laikā Viesturs Upenieks dalījās iespaidos, fotogrāfijās, stāstos
un interesanto atgadījumos no ceļojuma uz šo val-

jābūt derīga OCTA polise.
No 2017.gada 30.jūnija par
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis
29476900,
26553055
vai
www.vtua.gov.lv
Traktortehnikas apskate Kursīšos
paredzēta šādos datumos un laikos laukumā pie pagastmājas – 02.03.2018. plkst.
9.00 un 11.04.2018. plkst. 11.20.
Kursīšu pagasta pārvalde.

Precizēju, ka zemes nomniekiem vienai daļai nodokļu paziņojumos parādās nosaukums “Dameikas”.
Tas ir tāpēc, ka programma automātiski piešķir nomas
zemēm šo nosaukumu pēc nomas zemju sarakstā esošā
pirmā kadastra nosaukuma.
Jaunums šajā gadā, ar novada domes lēmumu jāapliek ar nekustamā īpašuma nodokli arī visas dzīvojamo
ēku palīgēkas (šķūņi, kūtis u.c.), tas parādās nodokļu
paziņojumos. Neskaidrību gadījumā vērsties pagasta
pārvaldē pie NĪN administratores- kasieres Inas Ozoliņas. E-pasts: ina.ozolina@saldus.lv vai t. 63846745
Ina Ozoliņa.
sti. Pasākums notika UNESCO tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros.
No 14. līdz 18. janvārim Latvijā pieredzes apmaiņas
vizītē viesojās Bulgāru Bibliotēkas fonda (Bulgarian
Libraries Global Foundation) pārstāvji. Vizītes galvenais mērķis bija dalīties Latvijas pieredzē par bibliotēku sniegtajiem digitālajiem pakalpojumiem un digitālo
apmācību nodrošināšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī sadarbībā starp nozares asociāciju, valsts
iestādēm un bibliotēkām kopumā. 17. janvārī ar viesiem no Bulgārijas tikās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāves un Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš
Lagzdons, lai dalītos pieredzē par publisko bibliotēku
pieredzi iepriekšminētajos jautājumos.
18.janvārī bibliotēkas vadītājs M.Lagzdons aicināja
seniorus un interesentus Kursīšu Dienas centrā uz lekciju-stāstījumu kopā ar Solvitu Mertenu par alveju un
tas produkciju.
18.janvārī
bibliotēkā
notika
pasākums
„101.kilometrs – tuvā trimda”, tikšanās ar žurnālisti,
rakstnieci Gunu Rozi. Pasākuma laikā interesenti varēja uzzināt par autores personību un grāmatas “101. ki-
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lometrs. Padomju kauna zona”
tapšanu, varoņiem un to prototipiem. Tiem, kuri bija lasījuši grāmatu, bija interesanti uzzināt kaut
ko vairāk, jautāt. Starp autori un
sanākušajiem izvērtās domu apmaiņa par lasīto un pašu vēstures
faktu, kādam tas bija zināms, kādam jaunatklājums. Stāsts bija ļoti
personisks, jo arī grāmata ir veltīta
autores tēvam un dzimtai. Pasākuma noslēgumā G.Roze pastāstīja
par savu literāro darbību un topošo
stāstu. Pasākums notika Kursīšu
bibliotēkas-informācijas
centra

Skolas ziņas janvārī
Īsās ziņas
Ir sācies jauns gads, jauni
darbi, jauni izaicinājumi. Lūk,
tā pagāja janvāris Kursīšu pamatskolā.
15.janvārī Zane Signe Krasauska un Arta Romane (sk.
S.Vītola) pārstāvēja skolu Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē.
19.janvārī Alīna Slūtiņa un Arta Romane apmeklēja Talantu skolu Druvā. Alīna tikās ar Edmundu
Pabērzi, kurš mācīja, kā ātri kontaktēties ar cilvēkiem un runāt vienādā stilā. Arta tikās ar Diānu Zīli,
kura mācīja veidot dialogu sižetiskai filmai. Vakars bija interesants
abām meitenēm.
25.janvārī mūsu skolā norisinājās skolas 1.-4. klašu olimpiāde
latviešu valodā. 1.klases uzvarētāja ir Krista Vaitkus, 3. klases uzvarētājs - Toms Smelters, 4.klases
uzvarētāja - Irēna Trunčenkova.
26.janvārī Mediju pulciņa dalībnieki devās uz Kursīšu bibliotēkas informācijas centru, lai apskatītu novadpētniecības izstādi –
„Saldus Zeme – 50 gadi” un mācītos par mediju mainību gadu gaitā.
No 15. līdz 26. janvārim skolēniem bija jāintervē Kursīšu pagasta iedzīvotāji par barikādēm.
Katrai klasei bija arī jāpārrunā par
barikādēm un jāizveido no iegūtajiem datiem plakāts.
29.janvārī notika pašpārvalžu
apmācības, kur meitenes, kas bija
piedalījušās pašpārvalžu semināros Saldū, mācīja citus bērnus no

izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā proza”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Visu janvāri bibliotēkā bija
skatāma Saldus pilsētas bibliotēkas veidotā novadpētniecības
izstāde “ Laikrakstam “Saldus
Zeme – 50””, kurā varēja iepazīt
laikraksta veidošanās vēsturi,
dažādās rubrikas un dizaina pārvērtības, interesantas publikācijas.
29.janvārī Kursīšu bibliotēkas
Lasītāju klubs pēc Kalnu biblio5.-8. klasei. Skolotāja Andra
Rorbaha bija sarūpējusi nelielu
ievadu par pašpārvaldi.
30.janvārī Kursīšu pamatskolā bija pētnieciskā diena. Skolēni turpināja īstenot iesāktos projektus.
30.janvārī arī notika skolas
vecāku kopsapulce, kurā vecāki
tikās ar psiholoģi Lanu Turku
(Saruna par bērnu audzināšanas
jautājumiem). Tika izvērtēta
Edurio aptauja un pārrunāti organizatoriski jautājumi.
Ziņas apkopoja Mediju pulciņa
reportieres A.Romane,
A.Slūtiņa, Z.S.Krasauska.
Mediju pulciņa dalībnieki iegūst jaunas zināšanas
26.janvārī Kursīšu pamatskolas Mediju pulciņš devās uz
Kursīšu bibliotēku-informācijas
centru, lai apskatītu novadpētniecības izstādi –„Saldus Zeme
– 50 gadi” un mācītos par mediju mainību gadu gaitā. Sākumā
tika intervēts pats bibliotēkas
vadītājs par bibliotēku, par novadpētniecības materiāliem.
Kāpēc iestādei nosaukums
ir bibliotēka un informācijas
centrs?
Pats vadītājs Mārtiņš Lagzdons atbildēja, ka tas ir sens nosaukums, jau kopš 2005. gada,
kad bibliotēkā “ienāca” datori
un citas jaunas tehnoloģijas.
Kā bibliotēkā tiek veidotas
izstādes? Kā tiek izvēlēti izstāžu dalībnieki, lietas?

tēkas Lasītāju kluba “Lubenieki’
uzaicinājuma viesojās Nīgrandes
pagasta Kalnu bibliotēkā, lai iepazītos ar tā darbu, norisēm, realizētajiem pasākumiem, lai kopā interesanti pavadītu laiku un dalītos
pieredzē. Kalnu bibliotekāres Ieva
un Valda bija sagatavojušas interesantus uzdevumus un spēles. Kopīgi uzdziedājām un vienojāmies
tikties atkal, tikai šoreiz Kursīšu
bibliotēkā.
Mārtiņš Lagzdons.
“Vispirms tika aptaujāti kursīšnieki par to, vai viņi atbalsta
ideju izstādīt savas sakrātās, izveidotās kolekcijas. Izstādes veido ne
tikai kursīšnieku kolekcijas, bet arī
citu pagastu iedzīvotāju kolekcijas,
Saldus novada iestāžu veidotās izstādes. Ir bijušas gleznu izstādes.
Nākamā būs fotogrāfiju izstāde no
Vadakstes.”
Mēs uzzinājām, ka Gaļina un
Ēriks Griķi ir sakrājuši un turpina
krāt delfīnus! Ceram, ka ar šo kolekciju varēsim iepazīties arī mēs.
Runājām arī par novadpētniecības materiālu krāšanu. Uzdevām
jautājumu, vai tas, ko mēs, mediju
pulciņš, darām, mūsu raksti arī
ir ar kādu vērtību, kā derīgs materiāls novadpētniecības klāstā?
Bibliotēkas vadītājs stāsta:
“Jūsu rakstītie raksti ir kā vēstures
liecība. Jo katrs notikums, katrs
pasākums ir daļa no vēstures. Varbūt kāds pēc gadiem jūsu rakstus
izmantos kā avotu, lai uzrakstītu
grāmatu.”
Mēs nodarbības laikā ļoti daudz
uzzinājām par bibliotēkas darbu,
aplūkojām izstādes, guvām jaunu
pieredzi un sapratām, ka mēs arī
veidojam vēsturi.
A.Romane, mediju pulciņa r eportiere.
Skolēnus iepazīstina ar skolēnu
pašpārvaldi
29.janvārī 9.klases skolniecēm
A.Romanei,
Z.S.Krasauskai,
A.P.Grantai un 8.klases skolniecei
A.Slūtiņai, kas regulāri apmeklēja
Saldus novada skolēnu pašpārvalžu
seminārus JIC “Šķūnis” Saldū, bija
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dota iespēja iepazīstināt pārējos Nāc un pievienojies kolektīviem!
skolas skolēnus ar to, kas notiek
Vēlies pavadīt laiku interesantā
šajos semināros, kādi uzdevumi un
kompānijā! Patīk dziedāt, spēlēt teātri
pienākumi ir dalībniekiem, un kas vai dejot! Kursīšu pagasta amatiervispār ir skolēnu pašpārvaldes se- mākslas kolektīvi aicina pievienoties
minārs. Piedāvājām izspēlēt dažā- savam pulkam jaunus dalībniekus.
das spēles un saprast, ko tās veici- Kopīgi pasākumi un aktivitātes, jauki
na. Visi kā viens nospriedām, un pavadīts laiks, izbraukumi un ekskurtā tas arī ir, ka šīs aktivitātes veici- sijas. Nāc pievienojies. Gaidām tieši
na kļūt mums drošākiem, izlēmī- Tevi!
INFORMĀCIJAI!
gākiem un perspektīvākiem, kā arī
Kursīšu pagasta kultūras darba
nebaidīties ar kādu runāt, ierosināt
organizatore
Ilzīte Griķe (t.28328320)
savas idejas un tās realizēt. Ar
VPDK
„Kursītis”
vadītāja Kristīne
skolēnu pašpārvaldes meitenēm
Barvida (t. 22467422)
ceram, ka mūsu seminārs skolēSieviešu
vokālā
ansambļa
niem patika un ka skolēni kļūs at- „Allegro” vadītāja Elvīra Luce (t.
bildīgāki un vairāk ieinteresēsies 26209210)
skolas lietās.
Amatierteātra „Kodols” vadītāja
Mediju pulciņa reportiere Zane
Signe Krasauska.

Sanita Vītola (t. 26463243)

Ilzīte Griķe.

Datubāze “Letonika” bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti
Kursīšu
bibliotēkasinformācijas centra lasītājiem ir
iespēja izmantot Letonika.lv elektronisko datubāzi ne vien bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – visur,
kur pieejams interneta pieslēgums.
Ikviens, kurš saņems bibliotēkā
lietotājvārdu un paroli, varēs jebkurā laikā un vietā brīvi izmantot
visu vietnes saturu, tostarp uzziņu
un tulkošanas resursus un latviešu
literatūras pilntekstu bibliotēku,
izņemot ar autortiesībām aizsargātos Lasītavas darbus, kas būs piee-

jami tikai bibliotēkas telpās.
Letonika.lv ir digitāls zinību
resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu
informāciju par Latviju. Šogad
svinēsim valsts simtgadi, tādēļ
ikvienam no mums dota iespēja
meklēt letonika.lv Latvijas kultūras un dabas vērtības, baudīt putnu dziesmas vai izjust sendienu
Latvijas noskaņas, pētot senas
fotogrāfijas.
Lai izmantotu pakalpoju-

Saņem autorizācijas datus bibliotēkas katalogā!
Vai Jūs zinājāt, ka Jums ir iespēja saņemt autorizācijas datus,
lai internetā bibliotēkas elektroniskajā katalogā varētu sekot līdzi –
cik un kādas grāmatas jums izsniegtas, redzēt nodošanas termiņu
un to internetā pagarināt, pasūtīt
un rezervēt izdevumus!
AUTORIZĀCIJA
Iespēja pieslēgties bibliotēkas
elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas.
AUTORIZĀCIJAS DATI LASĪTĀJIEM
Katram lasītājam tiek piešķirts
lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi bibliotēkas elektro-

niskajam katalogam.
AUTORIZĀCIJAS IESPĒJAS
Apskati, cik un kādas grāmatas izsniegtas
Apskati izsniegšanas termiņu
Pagarini izsniegšanas termiņu
Apskati informāciju par rindām uz izdevumiem
Pasūti nepieciešamo grāmatu
Iestājies rindā uz izsniegtajiem izdevumiem
NĀC UN SAŅEM!
Nāc uz bibliotēku un saņem pasūtītās grāmatas!
NĀC UZ BIBLIOTĒKU UN
JAUTĀ BIBLIOTEKĀRAM!
KATALOGS
https://
saldus.biblioteka.lv/Alise/

mu:
1.solis - Nāc uz Kursīšu bibliotēku, reģistrējies bibliotēkā kā lasītājs!
2.solis - Saņem lietotājvārdu un
paroli pie bibliotekāra!
3.solis
Jebkur
atver
www.letonika.lv, ievadi saņemto lietotājvārdu un paroli un sāc izmantot!
Mārtiņš Lagzdons.

SVEICAM JUBILEJĀS
Ja prieku, tad stipru kā
pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku
ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!.
Janvārī nozīmīgas jubilejas svinēja
55 gadus — Normunds Zemturis
70 gadus — Zigrīda Grante, Astrīda
Muceniece, Jevgeņijs Obuhs, Valdis
Ozols
81 gadu — Visvaldis Spēlmanis
84 gadus — Valerija Budenoviča
Februārī nozīmīgas jubilejas svin
55 gadus - Sandra Vītiņa
84 gadus — Skaidrīte Meļķerte

NR. 2 (135 )

KURSĪŠNIEKS

4


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

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Gaļinu Kinču
(02.10.1961-15.01.2018),
Aivaru Pietušku
(17.07.1972-19.01.2018)

Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

20.februārī plkst. 19.00
nodarbību vada Ilma Kamkovska
Pieteikšanās pie ilzītes Griķes t. 28328320
Dalības maksa — 12.00 euro (ja veido 2 sveces),
6.00 euro (ja veido 1 sveci)
Vietu skaits ierobežots!

smilšu kalniņā pavadot!

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Lasītāju kluba tikšanās – literatūras balvas

Līdz 28.02.2018.
Saldenieces Aijas Pelītes kolekcija

“Pele brauc, rati čīkst” –
peļu figūriņu izstāde

Izstāde notiek pasākumu un izstāžu ciklā “Kolekciju
stāsti”.

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Līdz 28.02.2018.
Foto izstāde

“Cilvēksstāsti - Es mīlu Tevi,
Vadakste”
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

17.02.2018. plkst. 14.00

Pasākums „Es saucu, lai atsauktos”, tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi

Sarunu vada un ar vēsturisko, dokumentālo prozu iepazīstina LNB speciāliste Liega Piešiņa
“Vecāku žūrija 2017” noslēgums
Pasākums

GRIEZTO SVEČU DARBNĪCA

tiek organizēts Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra izstrādātā projekta
“Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā proza” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

20.02.2018. plkst. 19.00

“Ceļojuma piezīmes – NORVĒĢIJA”

Ezerniece Ināra Riežniece dalīsies iespaidos, ieraudzītājā un izbaudītajā
Pasākums notiek UNESCO LNK tīkla
“Stāstu bibliotēkas’ aktivitāšu ietvaros.
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
ticamību atbild raksta autors!

27.02.2018. plkst. 19.00

Valentīndienas disenīte bērniem un jauniešiem
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

23.februārī plkst. 18.00
Apģērbā sarkana krāsa vai aksesuāri!
Disenīti vada Didzi Griķis un Ance Griķe sadarbībā ar jaunatnes lietu koordinatori Ilzīti Griķi!

Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā
01.03.2018. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 4.posma 7.kārta
KINO DIENA KURSĪŠOS!
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

3.martā plkst. 17.00
Animācijas filma “Lielās pēdas
dēls” (1.00 euro)

3.martā plkst. 19.00
Filma “Nameja gredzens” (3.00 euro)

Kursīšu pagasta Kultūras
centra Jaunajā zālē
2018.gada 16.martā
plkst. 18.00
Radoša, izzinoša un atraktīva
spēle

"ES MĪLU TEVI,
LATVIJA!"

Sacentīsies komandas M.Lagzdona un I.Griķes
vadībā.
Nāciet atbalstiet, līdzi just un priecāties!

