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Preses piedāvājums Kursīšu bibliotēkā 2018.gadā
Iepazīsties ar preses piedāvājumu 2018.gadā pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem Kursīšu bibliotēkā!
Laikraksti - “Latvijas Avīze”, “Saldus Zeme”.
Žurnāli pieaugušajiem –“9 VĪRI”, “100 Labi Padomi”, “Cosmopolitan”, “Mājas Viesis”, “Praktiskais Latvietis”, “Sporta Avīze”, “Zintnieks”, “Auto Bild”, “Copes
Lietas”, “Dārza Pasaule”, “GEO”, “Ieva”, “Ievas Virtuve”, “Ievas Dārzs”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”,
“Ilustrētā Zinātne”, “Klubs”, “Lilit”, “Mans Mazais”,
“Privātā Dzīve”, “Santa”, “Una”, “Veselība”, “Medības”,
“Leģendas”, “Patiesā Dzīve”, “OK!”, “Annas Psiholoģi-

Decembris bibliotēkā
15.decembra rītā pastā gaidīja vēstule no prezidenta
kancelejas, tajā ļoti skaits Ziemassvētku apsveikums adresēts personīgi bibliotēkas vadītājam. Patīkams pārsteigums
un prieks.
14.decembrī bibliotēkā notika krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 4.posma 4.kārta, kurā piedalījās 10 dalībnieki. Stundas laikā bija jāatrisina 4 dažādas mīklas –
klasiskā, zviedru, rozete, riņķvārdu. Rezultāti šādi –
1.vieta – Vija Gotfrīde (138 p.), 2. - Aija Jēkabsone (133
p.), 3. - Jautrīte Līdaka (130 p.), 4. – Valdis Bolšteins (123
p), 5. – Ina Bergmane (112 p.), 6. – Dace Meļķerte (100
p.), 7. - Arnolds Lazda (83 p), 8. - Maiga Lazda (77 p.), 9.
– Indra Lagūna (64 p.), 10. – Ruta Rozentāla (41 p.).
17.decembra vakarā bibliotēkas vadītājs organizēja
braucienu bibliotēkas lasītājiem, draugiem, pagasta iedzīvotājiem
braucienu
uz
Ziemassvētku
koncertu
“Pieskāriena mirklis” Liepājas teātrī. Koncertam par vadmotīvu izmantoti Imanta Ziedoņa vārdi: “Nav nekas sil-

Kultūras notikumi decembrī
9.decembrī Kursīšos notika tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš, kuru organizēja kultūras darba organizatore
sadarbībā ar bibliotēku-informācijas centru. Šajā gadā tirgus pulcēja plašu tirgotāju pulku gan no pašu pagasta, gan
no citurienes. Interesenti varēja iegādāties visdažādākās
lietas – medu, grāmatas, adījumus, dažādus rokdarbus,
rotas, keramiku, garšvielas, mājās ceptu maizi un konditorejas izstrādājumus. Paldies visiem, kas atsaucās un tirgojās, kas pirka. Tradicionāli darbojās pircēju loterija, kurai
dāvanas deva tirgotāji.
9.decembra vakarā Kursīšos notika eglītes iedegšanas
pasākums, kuru organizēja kultūras darba organizatore.
Visus sanākušos sveica pagasta pārvaldes vadītājs Viktors
Drukovskis. Kursīšu amatierteātris “Kodols” režisores
S.Vītolas vadībā rādīja L.Stumbres viencēlienu “Pēcis un

ja”,
“Praktiskā
Astroloģija”,
„Praktiskie rokdarbi”, „Citādā Pasaule”, „Ko Ārsti Tev Nestāsta”.
Žurnāli bērniem un jauniešiem – „Avene”, „Ilustrētā
Zinātne Junioriem”.
Dāvinājumi no lasītājiem - “Ievas Māja”, “Ievas
Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Kas Jauns”, “Vakara Ziņas”,
“DDD”.
Aicinām ikvienu, kurš personīgai lietošanai 2018.gadā
abonē kādu šajā sarakstā neminētu laikrakstu vai žurnālu,
pēc izlasīšanos to neizmest makulatūrā vai sadedzināt, bet
uzdāvināt bibliotēkai. Mums tie var noderēt!
Mārtiņš Lagzdons.
tāks par sniega piku, ko cilvēks nes dāvināt otram”. Koncerts aizsākas skolas aktu zālē, kurā kāda nenozīmīga lieta
atsauc atmiņā lietas, notikumus, sajūtas… Programma
veidota kā atmiņu stāsts par skaistiem dzīves mirkļiem,
kas pārtop skaistās fantāzijās – Liepājas teātra aktieri
dzīvās mūzikas pavadījumā izdziedāja latviešu komponistu sarakstītās dziesmas, kas bija gan apcerīgas, gan jautras. Kā īpašais koncerta viesis uzstājās saksofonists Artis
Gāga. Koncertā skanēja Imanta Ziedoņa mīlas dzeja Andas Albužes un Edgara Pujāta izpildījumā.
27.decembrī notika Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri pulcējās uz gada noslēguma semināru. Tika sumināti čaklākie, veiksmīgākie, aktīvākie dažādās nominācijās
par pasākumiem, projektiem, darbu ar bērniem un citās
nominācijās. Ar interesantu koncerptogrammu uzstājās
rakstniece, dziesminiece, žurnāliste Dace Judina un mūziķis Artūrs Nīmanis. Kursīšu bibliotēka par darbu
2017.gadā saņēma vairākas nominācijas un balviņas.
Mārtiņš Lagzdons.
Ziemassvētku vecītis”. Ludziņas izskaņā notika Ziemassvētku tirdziņa pircēju loterija, kurā balvas sagādāja tirgotāji. Pēc izrādes visi sanākušie rūķu pavadībā devās laukā,
lai ar dziesmām iedegtu Kursīšu lielo egli. Pasākumu finansiāli atbalstīja - amatierteātris “Kodols”, Kursīšu pagasta pārvalde, biedrības “KABata” aktivitātes “Prieks un
svētki sev un citiem” (Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds) ietvaros. Lai izrotātu lielo egli, kultūras darba organizatore saka paldies SIA “Klagati” (par
pacēlāju) un darbiniekam Zigmundam Galanam, kā arī
pagasta pārvaldes darbiniekiem Aldim Slūtiņam, Viesturam Upeniekam, Guntim Circenim un Vairim Zariņam.
21.decembra rīta pusē Kursīšu bērnudārzā notika Ziemassvētku eglīte un pasākums bērnudārza bērniem un mazuļiem, kuri vēl neapmeklē dārziņu. Ar priekšnesumiem
sanākušos iepriecināja bērnudārza audzēkņi un audzinātājas, ar dāvanām pie bērniem ieradās Ziemassvētku vecītis
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ar kundzi.
16.decembrī Kursīšu amatierteātris
“Kodols” ar L.Stumbres ludziņu
“Pēcis un Ziemassvētku vecītis” viesojās Zirņos, lai pasākumā iepriecinātu Zirņu pagasta seniorus.
23.decembrī Kursīšos notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts un senioru eglīte. Ar koncertprogrammu
“Sirds dziesmas” uzstājās Atis Auzāns ar grupu. Koncertu apmeklēja
kupls interesentu pulks gan no Kursīšu pagasta, gan apkārtējiem pa-

Sporta ziņas
DIENVIDU SACENSĪBAS IR
PUSĒ, UN KURSĪŠU PAGASTS UZ
ŠO BRĪDI KOPVĒRTĒJUMĀ DALA OTRO VIETU.
Kā jau ierasts, kad laukā iestājas
tumšais laiks, tad sporta sacensības
DIENVIDI katru sestdienu rit pilnā
sparā.
Pierasta lieta - sacensības iesākas
ar zolītes spēli Kursīšos. Šogad, neskatoties uz rekordlielu dalībnieku
skaitu (90 dalībnieki), sacensības beidzās laicīgi, jo tika samazināts spēlējamo kārtu skaits. No mūsu pagasta
piedalījās 15 dalībnieki (13 vīrieši un
2 sievietes), kuriem gribu izteikt
MILZĪGU paldies par piedalīšanos!
Mūsu sportistu sasniegumi: 3.vieta Fredis Štrauss, 4.vieta - Zigmunds
Galans, 8.vieta - Andris Spēlmanis,
19.vieta - Larisa Korme, 22.vieta Mārtiņš Circenis, 25.vieta - Sentis
Siksna, 32.vieta - Jānis Siksna,
33.vieta - Romualds Bružs, 44.vieta Kaspars Circenis, 56.vieta - Laimdota
Lagzdone, 62.vieta - Ilgonis Ķēniņš,
63.vieta - Atis Jēkabsons, 69.vieta Jānis Plācis, 76.vieta - Normunds
Zemturis, 79.vieta - Atvars Polis. Šādi rezultāti kopvērtējumā mums ļāva
ierindoties pirmajā vietā, atstājot aiz
sevis Zaņu, Pampāļus, Nīgrandi, Ezeri, Jaunauci, Vadaksti un Rubu.
Milzīgs paldies arī tiesnešiem Ilzītei Griķei un Mārtiņam Lagzdonam, ar kuru palīdzību sacensības
noritēja bez aizķeršanās.
Nedēļu vēlāk devāmies uz Nīgrandes pagasta Kalniem, kur sacentāmies
šaušanā. Vīriešiem šis sporta veids
izrādījās veiksmīgāks, jo kopvērtējumā viņi ierindojās otrajā vietā. Rezultāti 76 dalībnieku konkurencē: 1.vieta
- Rūdolfs Griķis, 5.vieta - Oskars Tiļļa, 15.vieta - Jānis Siksna, 18.vieta Jānis Buks, 26.vieta - Mārtiņš Circenis, 32.vieta - Atvars Polis, 53.vieta Sergejs Trunčenkovs, 54.vieta - Vla-

gastiem un pilsētām. Uz koncertu iepriecinātu tā iemītniekus. Ansambļa
īpaši tika aicināti Kursīšu pagasta dalībnieces pirms tam bija sarūpējuseniori, jo pēc tā seniori turpināja šas nelielu paciņu saldumu katram
ballēties Ziemassvētku eglītē. Seni- pansionāta iemītniekam.
oriem koncertu ar skanīgām Zie28.decembrī uz 2017.gada izskamassvētku dziesmām sniedza arī ņas disenīti kopā ar DJ Marex tika
sieviešu
vokālais
ansamblis aicināti Kursīšu pagasta bērni un
“Allegro”.
jaunieši. Jautros ritmos un interesan26.decembrī Kursīšu pagasta tās atrakcijās laiks paskrēja nemanot.
sieviešu
vokālais
ansamblis
“Allegro” devās uz pansionātu
Ilzīte Griķe.
“Ābeles” Lutriņu pagastā, lai ar
skanīgām Ziemassvētku dziesmām 14.vieta - Sergejs Trunčenkovs,
16.vieta - Vladimirs Trunčenkovs,
dimirs Trunčenkovs, 66.vieta - 19.vieta - Sandis Voldiņš, 25.vieta Toms Kormis, 69.vieta - Didzis Dāvis Kinčs, 38.vieta - Rūdolfs GriGriķis.
ķis, 45.vieta - Maksims Trunčenkovs,
Sievietēm kopvērtējumā 5.vieta, 52.vieta - Mārtiņš Circenis, Kristers
un no 68 dalībniecēm 6.vietā - Krūmiņš, Reinis Madžulis, 59.vieta Laima Tiļļa, 19.vietā - Agnija Blin- Jānis Upenieks, Krists Janševskis,
de, 23.vietā - Baiba Korme, 60.vieta - Zigmunds Galans.
30.vietā - Marta Siksna, 34.vietā 9.decembrī sievietes Zaņā sacentās
Liene Buka, 38.vietā - Zinaida Cir- basketbolā. Kopā piedalījās 7 komancene, 53.vietā - Evita Madžule, das, kuras sadalīja divās grupās. Kur54.vietā - Daiga Buka, 60.vietā - sīšu meitenes iedalīja grupā, kurā bija
Ilzīte Griķe.
vēl Rubas pagasta un Pampāļu pagasta
4.novembrī devāmies uz Rubu komandas. Grupā ar vienu uzvaru pret
pierādīt savas spējas šautriņu me- Rubu meitenes nodrošināja sev spēles
šanā, kurās veicās gan puišiem, gan "krustā", kur tikās ar Nīgrandes komeitenēm. Kopvērtējumā meite- mandu. Spēles sākumā pakutinot nernēm 1.vieta, individuāli 1.vieta - vus nīgrandniecēm, meitenes tomēr
Marta Siksna, 5.vieta - Enija Blin- piekāpās šajā spēlē un pēc tam tikās
de, 6.vieta - Ieva Siksna, 7.vieta - atkal ar pampāļniecēm spēlē par trešo
Evita Madžule, 9.vieta - Ance Gri- vietu. Arī šajā spēlē meitenes piekāpās
ķe, 13.vieta - Sarmīte Circene, un ieguva 4.vietu. Komandā spēlēja 17.vieta - Zinaida Circene, 34.vieta Baiba Korme, Agnija Blinde, Dita
- Ivita Krūmiņa, 55.vieta - Teiksma Kinča, Kristīne Eglīte, Ilze MelnbārBērziņa, 62.vieta - Mudīte Siksna. de, Zinaida Circene, Ginta Susekle,
Puišiem kopvērtējumā 2.vieta. In- Madara Gustiņa, Anna Andersone.
dividuāli 1.vieta- Kaspars Circenis,
Nedēļu vēlāk, 16.decembrī, basketbolā
2.vieta - Sentis Siksna, 14.vieta - sacentās vīrieši. Spraigās cīņās Kursīšu
Jānis Siksna, 17.vieta - Vladimirs pagasta puiši grupā spēlēja pret Nīgrandi
Trunčenkovs, 19.vieta - Sergejs un Ezeri, taču abās spēlēs nācās piekāpTrunčenkovs, 25.vieta - Kristers ties, jo pretinieku komandām bija izteikts
Krūmiņš, 27.vieta - Mārtiņš Circe- augumu pārsvars. Spēlē par 5.vietu puiši
nis, 35.vieta - Edgars Gorbunovs, uzvarēja, tādējādi iegūstot skaisto piekto
39.vieta - Toms Kormis, 43.vieta - vietu. Komandā cīnījās Toms Kormis,
Mārtiņš Kļaviņš, Ivo Rieksts, Kaspars
Zigmunds Galans.
Circenis, Gints Vītols, Raivis Ķēniņš,
25.novembrī meitenes devās uz Aivis Blinds.
Vadaksti, kur sacentās galda tenisā.
Liels paldies visiem, kuri ir sportojuši
7 Kursīšu meitenes atgriezās mājās līdz šim.
ar kopvērtējumā iegūto trešo vietu,
Kopvērtējumā, Kursīšu pagasts pagaikur individuāli: 5.vieta - Sanda dām ierindojies otrajā vietā, kas ir līdz šim
Lapa, 8.vieta - Marta Siksna, neredzēts sasniegums DIENVIDU sacen11.vieta - Agnija Blinde, 29.vieta - sībās. Tāpēc lūgums visiem, kuri tur sveci
Madara Gustiņa, 31.vieta - Zinaida zem pūra - saņemamies, uzrunājam kaimiCircene, 37.vieta - Ance Griķe, ņus un tuvākos radus, lai pievienojas Kursīšu pagasta esošajiem sportistiem un ko43.vieta - Ilze Melnbārde, 43.vieta pā izcīnām kādu godalgotu vietu kopver- Ivita Krūmiņa.
tējumā, kas būtu milzīgs sasniegums KurPēc nedēļas turpat devās puiši sīšu sporta dzīvē. Vēl atlikušie sporta veiun sacentās tajā pašā sporta veidā- di - volejbols, tautas bumba, futbols, florgalda tenisā. Kopvērtējumā 4.vieta, bols, svaru bumbu celšana un novuss.
bet individuāli: 6.vieta - Kaspars
Kaspars Circenis.
Circenis, 11.vieta - Toms Kormis,
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A.Bilerta, T.Madžule, B.Melnbārde, labāk atcerētos, kā arī tāpēc, lai būtu
Skolas ziņas
P.Stepēna, A.Skeive, K.Vaitkus, brīvāka atmosfēra. Darbam grupās izvē1.-6.klase mācās Kuldīgā

Kursīšu pamatskolā skolēni mācās
ne tikai skolas solos, bet arī izstādēs,
koncertos, pilsētvidē. Apgūst pilsētas
arhitektūru, dabas objektus.
15.decembrī 1.-6. klases skolēni,
skolotājas Andra Rorbaha, Tonija
Spēlmane un Sanita Vītola brauca uz
Kuldīgu, lai mācītos mūziku un literatūru,
apmeklējot
koncertizrādi
„Kaķīša dzirnavas” Kuldīgas Kultūras centrā.
Pirms koncerta skolēni mācījās
mākslu, jo apskatīja un izpētīja Helēnas Heinrihsones gleznu izstādi, kā
arī gāja rūķiem pa pēdām, sajūtot
Kuldīgas vecpilsētas auru. Pirms iešanas pa rūķu pēdām, tika izsludināts
konkurss par interesantāko fotogrāfiju. Konkursā uzvarēja Artas Romanes
fotogrāfija - Alekšupīte pilsētā.
Skolēniem koncertizrāde ļoti patika, jo tajā spēlēja grupa “Raxtu
Raxti”, kas iejutās dažādos tēlos no
“Kaķīša dzirnavām”, gan dejoja dejotāju grupa. Skolēni teica, ka guvuši
daudz jauku iespaidu, uzzinājuši par
Kuldīgas senajām mājām, koncertā
dzirdējuši daudz mūzikas instrumentu. Patika, ka pa ceļam uz koncertu
pilsētā satikām divus skaistu kaķus,
nu gluži kā no pasakas.
Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr apskatījām Ventas rumbu,
veco tiltu, pastaigājām pa Kuldīgas
šaurajām ielām.
Diena bija izdevusies! Paldies skolotājām un IK „Alturs” šoferim!
A.Romane, mediju pulciņa r epor tiere.

Ziemassvētki Kursīšu pamatskolā

21.decembrī Kursīšu pamatskolā
norisinājās Ziemassvētku koncerts
“Lai gaišs Ziemassvētku prieks!”.
Pasākumu vadīja A.Romane un
Z.S.Krasauska.
1.-4. klases koris skatītājus iepriecināja ar dziesmiņām: “Lai nu kam”,
“Ceļā uz Ziemassvētkiem”, “Baltā
ziema” un “Dziesmiņa par leduspuķēm”. Arī 5.-9. klases ansamblis skatītājiem novēlēja dziesmiņas: “Baltā
dvēsele” un “Ziemassvētku svece”.
Teātra pulciņa dalībnieki skatītājiem
parādīja nelielu izrādīti “Rūķi gaida
Ziemassvētkus”. Dzejoļu priekšnesumus skatītājiem sniedza S.Krasauska,

M.Pļuskis un K.Gorbunovs.
Šī mācību gada 1. semestra labinieki un teicamnieki ir Krista Vaitkus, Kārlis Gorbunovs, Irēna Trunčenkova, Elīna Melnbārde, Matīss
Melnbārdis, Megija Blinde, Deimians Bicāns, Paula Stepēna, Tīna
Madžule, Alise Bilerta, Alise Geistere, Zane Signe Krasauska, Jānis
Upenieks un Arta Romane. Direktore I.Lagūna pateicās šiem skolēniem
un viņu vecākiem par ieguldīto darbu.
1.semestra kārtīgākās klases tituls pienācās 1.klasei. Bet bija arī
trīs bērni, kuri savus rezultātus bija
uzlabojuši, salīdzinot ar iepriekšējā
mācību gada 1.semestri. Dinamikas
balvu saņēma Jēkabs Janševskis,
Alvis Rītiņš, Enija Blinde.
Pēc pasākuma skolēniem bija
klases vakari un diskotēka.
Paldies skolas dīdžejam Jānim
Krasauskim, Ziemassvētku vecīša
kundzei Ilzītei Griķei, raganiņai Alisei Geisterei, mazajam Ziemassvētku rūķītim Matīsam Melnbārdim,
D.Meļķertei un mazpulcēniem, skolotājām I.Bergmanei, A.Slūtiņai un
skolēniem par darinātajiem ielūgumiem un pateicībām, kā arī visam
skolas kolektīvam par skolas un zāles noformējumu veidošanu un noformēšanu.
Paldies skolotājām Gitai Rumbai
un Andrai Rorbahai par pasākuma
sagatavošanu.
A.Romane, mediju pulciņa r epor tiere.

Decembris skolā

lējāmies vienu tematu “Uzturs”, kuru
pēc tam prezentējām pārējiem dalībniekiem.
7.decembrī skolnieces Paula Stepēna
no 6.klases, Zane Signe Krasauska un
Airita Kurakova no 9.klases piedalījās
Saldus novada krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā. Meitenes ieguva
pateicību par piedalīšanos. Paldies skolotājai Tonijai Spēlmanei par meiteņu
sagatavošanu konkursam.
8.decembrī Alīna Slūtiņa un Arta Romane brauca uz talantu skolu Druvā, kur
Alīna tikās ar saldenieku Edmundu Pabērzu, kurš, balstoties uz savu pieredzi,
rosināja jauniešus veidot pozitīvu komunikāciju ar apkārtējo pasauli un aicināja
izvirzīt mērķus personīgajai izaugsmei.
Arta tikās ar jauno režisoru Dāvi Dreimani. Iegūtās zināšanas noderēs, piedaloties Erasmus+ projektā par filmām un
vērtībām.
20.decembrī gan pirmsskolā, gan
Kursīšu pamatskolā viesojās fotogrāfi.
21.decembrī bērnudārzā notika Ziemassvētku pasākums, kurš bija ļoti apmeklēts.
21.decembrī Kursīšu pamatskolā notika Ziemassvētku koncerts “Lai gaišs
Ziemassvētku prieks!”. Koncertā uzstājās skolas skolēni, kuri apmeklē kori,
ansambli, piedalās teātra pulciņā. Koncertu veidoja skolotājas A.Rorbaha un
G.Rumba. Paldies!
22.decembrī bija pēdējā mācību diena
šajā gadā. Bet pirms liecību saņemšanas
katrai klasei bija jāizveido plakāts par
kādu no valstīm: Turciju, Rumāniju,
Grieķiju vai Itāliju. Lielajiem skolēniem
plakāti bija jāveido angļu valodā, bet
mazajiem skolēniem visiem kopīgi bija
jāveido plakāts par visām četrām valstīm
latviski. Dienas aktivitātes notika Erasmus+ projekta “Analizējam morālās vērtības filmās un rīkojamies” ietvaros.
Visu mēnesi tika zīmētas arī uzlīmes,
lai piedalītos Mammas dabas konkursā
par mežu.
Skolēni rūpīgi gatavojušies Ziemassvētkiem, gatavojuši apsveikumus, ielūgumus, noformējuši klases, dekorējuši
logus, skolas gaiteņus, lielo skolas egli
un rotājuši zāli.

6.decembrī Kursīšu pamatskolas
mazpulka „Bitīte” dalībnieces Arta
Romane un Sabīne Circene, vadītāja
Dace Meļķerte devās uz Saldus
BJC, kur mācījās prezentēšanas manieres. Vēlāk visi dalībnieki gāja uz
Saldus novada Domi, kur tikās ar
Domes priekšsēdētāju R.Doniņu un
četriem deputātiem. Mazpulcēni bija
sagatavojuši kopīgu prezentāciju par
katru mazpulku. Notika arī diskusijas. Liels paldies par laipno atsaucīZiņas
apkopoja
A.Romane,
bu Domē!
Z.S.Krasauska,
A.Slūtiņa,
6.decembrī Saldus BJC notika A.Kurakova, mediju pulciņa r epor tienovada pašpārvaldes seminārs, kurā res.
piedalījās Amanda Patrīcija Granta,
Zane Signe Krasauska un Airita KuPar raksta saturu un tajā pausto
rakova. Seminārā spēlēja spēli, lai faktu pareizību un ticamību atbild
noskaidrotu cilvēku vārdus un tos
raksta autors!
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LĪDZJŪTĪBA
Palagos baltos kad arājs
Projām uz aizsauli steidzas,
Tīrumu vagojums garais
Debesu pagalmos beidzas.

Skumjās esam ar piederīgajiem,

ANDRI PLŪMI
(15.04.1942.-13.12.2017.)
smilšu kalniņā pavadot!
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

09.01.-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

08.01.-31.01.2018.

Saldus pilsētas bibliotēkas veidota novadpētniecības izstāde

“Laikrakstam “Saldus Zeme” – 50”

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

23.01.2018. plkst. 18.00
Pasākums “101. kilometrs – tuvā trimda”, tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti Gunu Rozi

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

16.01.2018. plkst. 19.00

“Ceļojuma piezīmes – PORTUGĀLE”

Kursīšnieks Viesturs Upenieks dalīsies
iespaidos, ieraudzītājā un izbaudītajā
Pasākums notiek UNESCO LNK tīkla
“Stāstu bibliotēkas’ aktivitāšu ietvaros.

MAZUĻI un LAULĪBAS
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Sveicam vecākus ar mazo atvasīšu
piedzimšanu, lai nepietrūkst spēka, viņus audzinot!
2017.gadā Saldus dzimtsar akstu nodaļā r eģistrēti 11 Kursīšu pagastā deklarēti bērniņi.
Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves
ceļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība!
2017. gadā Saldus dzimtsarakstu nodaļā laulības
reģistrējuši 5 pāri (abi Kursīšu pagasta iedzīvotāji) un 1 Kursīšu pagasta iedzīvotājs laulājies ar
citā novadā deklarētu cilvēku.
Lasītāko izdevumu TOPs bibliotēkā
Kursīšu
bibliotēkainformācijas centrs apkopojis
statistiku par 2017.gadā bibliotēkā lasītākajiem izdevumiem –
bērnu literatūra, latviešu daiļliteratūra, ārzemju daiļliteratūra,
prese un skatītākajiem audiovizuālie dokumentiem. Apskati
pilnu sarakstu mājaslapā vai
sociālajos tīklos un nāc uz bibliotēku izvēlies no TOP
saraksta.
Bērnu un jauniešu literatūra
1. Kas man garšo?
2. Jautrā diena
3. Noslēpumainie dinozauri
Latviešu daiļliteratūra
1. Jakubovska Māra. Melnā Berta
2. Judina Dace. Trīs klikšķi līdz laimei
3. Grūbe Daina, Ducis cara rubļu jeb no svētdienas
līdz svētdienai
Ārzemju daiļliteratūra
1. Eljota Ketrina. Vēlos būt tev līdzās
2. Lekberga Kamilla. Bākas sargi
3. Valgrēns Karls Juhans. Tunelis
Audiovizuālie dokumenti
1. Polārlācis Norms. 2. Sapinušies. 3. Ledus sirds.
Prese Top 15 (5+5+5)
Iknedēļas žurnāli
1. Privātā Dzīve. 2. Kas Jauns. 3. Vakara Ziņas.
Ikpārnedēļas žurnāli
1. Patiesā Dzīve.2. Citādā Pasaule.3. Ievas Stāsti.
Mēneša žurnāli
1. Leģendas. 2. Ilustrētā Zinātne.3. Una.

INFORMĀCIJA
Ja vēlies sazināties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru, tad zini, ka mainīts tā telefona numurs. Tagad sazinies ar mums pa mobilo tālruni 26643911.
Ja SMS veidā vēlies saņemt informāciju par notikumiem, izstādēm un citu aktuālo informāciju uz savu
mobilo tālruni, tad uz bibliotēkas telefonu atsūti SMS ar tekstu — „Par aktuālo bibliotēkā. Tavs vārds un
uzvārds, telefona numurs”.
Mārtiņš Lagzdons.

