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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 2018, Oktobris

Informācija!

Kursīšu pagasta pārvaldes kasiere, NĪN administratore Ina Ozoliņa
aicina visus nekustamā
īpašuma turētājus iesniegt e-pastus (ja izmanto un ir) personīgi
vai
iesūtot
e-pastā:
Ina.Ozolina@saldus.lv,
lai varētu nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumus izsūtīt elektroniski.
Vēršam uzmanību, ka
ir pagājuši 3 nekustamā
īpašuma nodokļu maksāšanas termiņi. Lūgums
ieskatīties nodokļu maksāšanas paziņojumos un
veikt kavētos maksājumus pēc iespējas ātrāk.
Lūgums tiem, kas veic
maksājumus pagasta kasē ar norēķinu karti,
veikt maksājumu tā, lai
nebūtu jāmaksā mēneša
pēdējā dienā. Tas saistīts
ar korektu grāmatvedības
atskaišu sagatavošanu.
Ina Ozoliņa.
Akcija „GAISMAS
RAKSTI” KURSĪŠOS
2018.
gada
18.novembrī
Kursīšos
NOTIKS akcija „Gaismas
raksti”
(savādāks
„Gaismas ceļš”) par godu
Latvijas
Valsts
100.dzimšanas dienai.
Aicinu visus kursīšniekus iesaistīties akcijas
norisē un nest stikla burciņas (ne lielākas par 1 l)
kultūras darba organizatorei Ilzītei Griķei (sazinies
pa t. 28328320). Par akcijas norisi informācija novembra sākumā!
Ilzīte Griķe.

Projektā iepazina un iedvesmojās no Māra Čaklā
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība
“KABata”” sadarbībā ar Kursīšu pagasta kultūras darba organizatori un bibliotēkuinformācijas centru īstenoja projektu “Māris
Čaklais – dzejā, dziesmās, instalācijās”, kurš
no Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda ieguva atbalstu 300.00 euro
apmērā.
Aktivitātes mērķis bija godināt Saldus novadnieka Māra Čaklā piemiņu, organizējot
profesionālu mākslinieku uzstāšanos un iedzīvotāju radošās izpausmes.
Projektā notika vairākas aktivitātes - literatūras izstāde "Māris Čaklais grāmatās - dzīve
un dzeja" bibliotēkā, izstāde deva ieskatu
dzejnieka, novadnieka Māra Čaklā dzīves un
daiļrades
līkločiem.
2.aktivitāteiedvesmojoties no Māra Čaklā dzejas, pagasta
iestāde un iedzīvotāji veidoja ziedu instalāciju
izstādi "Dzeja ziedu instalācijās". Kopā 7
instalācijas veidoja – Kursīšu pamatskolas
kolektīvs un pirmskolas izglītības grupas - 4gadīgo un 5-gadīgo grupa “Taurenītis”, jaunā-

kā grupa “Vāverīte”, 6-gadīgo bērnu grupa
“Bitīte”, Kursīšu kultūras darba organizatore un
bibliotēka, Kursīšu pagasta Dienas centrs un Kursīšu pagasta pārvalde. Paldies ziedu instalāciju
autoriem par iesaistīšanos projekta aktivitātēs un
sagādāto prieku sev un citiem. Ziedu instalācijas
priecēja ne tikai pagasta iedzīvotājus, bet arī koncerta “Dzeju dziedāt” māksliniekus un apmeklētājus. 3.aktivitāte-pasākums "Dzeju dziedāt" kopā
ar Karīnu Tatarinovu un Robertu Dinteru. Pasākumā dzeja mijās ar dziesmām, ar atmiņām un interesantiem atgadījumiem no Karīnas Tatarinovas
dzīves un sajūtām, atmiņām saistībā ar dzejnieku
Māri Čaklo. Pasākums bija kupli apmeklēts un
iepriecināja vairāk nekā 80 ļaudis no Kursīšiem,
Zaņas, Nīgrandes, Saldus un citām vietām.
Visas projekta aktivitātes kopā pulcēja aptuveni 200 pagasta un novada iedzīvotājus.
Aktivitāti finansiāli atbalstīja Saldus novada
nevalstisko organizāciju atbalsta fonds, biedrība
“Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” un Kursīšu pagasta pārvalde.
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs

Skolas ziņas

21.septembrī L.Kinča un A.Slūtiņa apmeklēja
Talantu skolu Druvā. Abas meitenes tikās ar psiholoģi G.Pūci.
25.-28.septembrim skolā notika dažādas aktivitātes Veselības nedēļas ietvaros. Projekts
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”( ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/041).
26.septembrī skolā notika muzikāla izrāde
„Tikšanās ar Dakteri Aikāsāp un viņa draugiem.”
28.septembrī - skolā veidojumu izstāde
„Jautrais Miķelis”.
Ziņas apkopoja A.Slūtiņa,
A.Ķēniņa,
A.Geistere, L.Romane, mediju pulciņa r epor tieres.

Septembris - dzejas dienu un projektu zīmē

6.septembrī skolas bibliotekāre Sandra
Kilevica, 7.klases skolniece Brenda Melnbārde, 6.klases skolnieks Deimians Bicāns piedalījas Vislatvijas projekta „Skolas somas” atklāšanas pasākumā Rīgā.
10.septembra rīta dežūrlīnijā tika atklāta
lasīšanas akcija „Bērnu un Jauniešu žūrija
2018”. Akcijā jau piedalās 16 skolēni.
11. septembrī notika pasākums - kino mīļu
kluba veidošana. Piedalījās kaimiņu skolu
skolēni: Nīgrandes – Kalnu vidusskola,
Pampāļu pamatskola, Striķu sākumskola. Mūsu skolēni, Erasmus+ projekta dalībnieki, iepazīstināja kaimiņu skolas skolēnus ar šo projektu. Skolēni izspēlēja spēles, lai labāk iejustos un sadraudzētos ar citiem skolēniem. Katra
skola izveidoja scenāriju savai izdomātai filmai, tādā veidā izprotot, kā rodas filma un
kāds ir filmas mērķis. Pasākumu vadīja skolas
direktore I.Lagūna.
18.septembrī skolas bibliotēkā notika dzejas dienas par godu Ojāram Vācietim.
20.septembrī skola iesaistījās Kursīšu attīstības biedrības „Kabata” projektā un veidoja
instalāciju Māra Čaklā dzejolim. Instalācija
tapa sk. Aijas Slūtiņas un Andras Rorbahas
virsvadībā. Instalācijas bija izveidojuši arī
pirmskolas grupas.

Liekam jaunu bildi iekšā - iesācies
jaunais mācību gads

Kursīšu pamatskolā mācību gads ir sācies
aizraujoši. Šogad mācības pirmajā klasē sāka 4
pirmklasnieki. Pirmklasniekus uz svinīgo līniju
pavadīja 9.klase. 9.klase pārbaudīja, vai pirmklasnieki ir gatavi skolai. Skolēni nolasīja 5 atziņas par skolu un skolā notiekošo.
Skolā šajā dienā arī viesojās Pepija – Sanda
Lapa (aktrise no amatierteātra „Kodols”) un Tomijs – Mārtiņš Lagzdons (aktieris un Kursīšu
bibliotēkas vadītājs). Viņi izspēlēja skeču par to,
ka skolā iet ir labi un patīkami, un nepieciešami,
un interesanti.
Pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis apsveica pirmklasniekus un skolotājus, un
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visu skolas saimi jaunajā mācību gadā.
Pie mums viesojās Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts, un viņš mums
novēlēja mācīties domāt.
Šogad tāpat kā arī citus gadus tika
sveikti skolotāji un tehniskie darbinieki
darba jubilejās. Tika sumināta skolas
direktore Irēna Lagūna (30 gadi skolā),
Ina Bergmane (40 gadi skolā), Maija Rorbaha – Leija (30 gadi bērnudārzā), Vita
Ābolkalna (30 gadi bērnudārzā), Inta
Plāce (10 gadi bērnudārzā). Skolas medmāsiņa – Vija Štāla 15 gadus strādā skolā
un pirmsskolā. Paldies teicām Vijai Bolšteinai, kura ilgu laiku rūpējās par tīrību
un kārtību skolā. Mūsu skolā ir notikušas
vēl arī citas pārmaiņas. Mums šogad angļu valodu mācīs Elīna Eglīte, bet sportu
- Gunārs Guntis Barons. Skolā ir sākusi
strādāt jauna apkopēja – Ilva Romane.
Lai visiem veiksmīgs šis mācību
gads! Un skolotājiem lielu pacietību!
Alīna Slūtiņa, mediju pulciņa r eportiere.

Veselību veicinoša nedēļa Kursīšu pamatskolā

Jaunieši bieži nedomā par savu veselību. Nedzīvo veselīgu dzīves veidu, nenodarbojas ar sportu vai rodas kāda atkarība. Tāpēc Kursīšu pamatskolā no 25. līdz
28. septembrim notika dažādas aktivitātes
veselības nedēļas ietvaros -ESF projekts
No 9. 2. 4. 2 /16/I/ 041 „Pasākumi vietē-

jās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Saldus novadā. ”
Projektu mūsu skolā koordinē skolotāja
T.Spēlmane.
25. septembrī notika rīta rosme, kuru vadīja 9.klases skolēni un skolotāja.
Tajā pašā dienā 6. līdz 9. klases skolēniem bija iespēja tikties ar psihologu
Edgaru Caicu, lai sarunātos par atkarību
ietekmi uz jauniešu veselību, tika izspēlētas situācijas, lai iemācītos pateikt
stingru –nē!
26. septembrī bija akcija „Diena bez
mobila telefona”, kurā balvas saņēma
12 dalībnieki, bija arī dienas jautājums
par atkarībām.
27. septembrī bija iespēja tikties ar
džudo treneri Gati Baumani, kurš iemācīja skolēniem pamata paņēmienus jeb
aizstāvēšanās paņēmienus. Iesaistījās
visu klašu skolēni.
28. septembrī notika plakātu konkurss „Esmu brīvs no atkarībām”. Katra
klase izveidoja savu plakātu par atkarībām un atkarību veidiem. Tika izveidota plakātu galerija.
Šajā nedēļā skolēni ieguva daudz
jaunas informācijas, kā arī mazo klašu
skolēni uzzināja par sliktajam atkarībām
un veselīgu dzīves veidu. Prieks par
visiem, kas piedalījās šajā informāciju
pilnajā nedēļā.
Liels paldies skolotājai T.Spēlmanei
par ieguldīto darbu nedēļas pasākumu
organizēšanā!

Kultūras notikumi vasaras garumā
14.jūnijā Kursīšos notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
atceres brīdis, kurā ar dziesmām un dzeju
uzstājās sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro” un pagasta bērni.
22.jūnijā
Kursīšu
amatierteātris
“Kodols” ar Baibas Jukņevičas lugu “Ak,
šī jaukā lauku dzīve” kuplināja Līgo svētku pasākumu Saldū. Šī reizē bija arī lugas
pirmizrāde. Pasākumā uzstājās arī Nepieradinātā folka orķestris, folkloras kopa
“Zedashe” no Gruzijas, VPDK “Druva”,
notika tirdziņš, pirts meistarklases un
citas aktivitātes. Paldies par uzaicinājumu
Saldus TIKS centra kultūras projektu
vadītājai Andrai Kauliņai-Ostrovskai.
23.jūnijā Kursīšu estrādē tika svinēti
Līgo svētki. Pasākums iesākās ar ugunskura iedegšanu un pagasta pārvaldes vadītāja Viktora Drukovska apsveikumu
svētkos. Kursīšniekiem bija iespēja baudīt Baibas Jukņevičas lugas “Ak, šī jaukā
lauku dzīve” iestudējumu amatierteātra
“Kodols” izpildījumā un režisores Sanitas
Vītolas virsvadībā. Smieklīgi un komiski,
nopietni un traģiski mirkļi mijās cits aiz
cita un iepriecināja sanākušos pagasta
iedzīvotājus un viesus. Pasākuma izskaņā
notika par tradīciju kļuvušā Lielās Līgo
loterijas balvu izspēle. Paldies jāsaka
teātrim un režisorei, cilvēkiem, kas palī-

Alise Geistere, mediju pulciņa r epor tiere.

Dzejas dienas O.Vācieša zīmē

Kā katru gadu Kursīšu pamatskolā
tiek rīkoti Dzejas svētki - dzejas diena.
Tā notika 18.septembrī par godu
O.Vācietim. Pasākums notika skolas bibliotēkā, O.Vācieša klātesamība gan portretā, gan viņa grāmatu izstādē, gan viņa
balss ierakstā un videofilmā.
Pasākumā piedalījās 1.-9.klašu skolēni, viņu audzinātājas. Katras klases divi
skolēni bija sagatavojuši lasījumam
O.Vācieša dzeju, dzeju runāja arī skolotājas. Skolotājas G.Rumbas vadībā dziedājām dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Skolas bibliotekāre S.Kilevica un literatūras
skolotāja S.Vītola bija sagatavojušas gan
stāstījumu par dzejnieku, gan video materiālus, arī multiplikācijas filmu ar
O.Vācieša dzejas tēliem.
Pasākuma noskaņa ļāva skolēniem
vairāk iepazīt O.Vācieša daiļradi, bet
pašiem mazākajiem saprast, kas ir Dzejas
diena. Pirmklasniekiem tā noteikti bija
jauna pieredze. Mums, lielajiem skolēniem, prieks, ka mazie uzstājās pārliecinoši, izteiksmīgi lasīja dzejoļus.
Pasākums bija ļoti sirsnīgs un emocionāls. Paldies pasākuma organizatorēm!
Alise Ķēniņa, skolas mediju pulciņa
reportiere.
ķīšiem Kikī un Papēdīti. Katram bērnam
tika veltīta dziesma, varēja izšūpoties
šūpolēs, bet svarīgākais ir tas, ka bērni
ieguva vēl vienus vecākus – krustvecākus
un kopīgi svinēja svētkus Bērnībai.
5.septembrī Kursīšos bibliotēka un
kultūras darba organizatore aicināja uz
Guntara Rača un draugu koncertu. Pasākums bija dzejas dienu ieskaņa, kurā
Guntars Račs prezentēja savas dzejas
grāmatas “365”, lasīja dzeju un sniedza
muzikālus priekšnesumus. Pasākumā
uzstājas Guntars Račs, Uģis Tirzītis, Andris Alviķis, Katrīna Bindere un ciemiņi
no Ezeres Jānis Narkevics seniors un
Linda Nāzere. Dziesmu izaicinājumam
ļāvās arī bibliotēkas vadītājs Mārtiņš
Lagzdons un trīs jaunās kursīšnieces Elza
Griķe, Līna Bicāne un Krista Vaitkus, un
visa sanākusī publika no Kursīšiem, Saldus, Ezeres, Vadakstes, Zaņas Nīgrandes
un Pampāļiem. Pasākums bija kupli apmeklēts.

dzēja uzpost un sakārtot estrādi, skaņu
operatoram Didzim Griķim un visiem,
kas palīdzēja, lai svētki izdotos. Paldies
arī veikaliem “Linda” un “Elvi mazais”.
30.jūnijā Kursīšu estrādē un volejbola laukumā notika pagasta “Sporta
svētki 2018”. Dalībniekiem bija iespēja
sacensties
dažādās
disciplīnās
(basketbolā, dvieļbolā, stafetē, florbola
soda metienos, puzles likšanā, šautriņu
mešanā, olu mēšanā, frisbijā, bumbiņu
mēšanā). Ar medaļām un sponsoru sarūpētām balvām apbalvoja dažāda vecuma
un dzimuma sportistus.
28.jūnijā Kursīšu amatierteātris
“Kodols” noslēdza sezonu ar ekskursiju
Jaunauces pilī un atpūtu piknikā brīvā
dabā, lai jau septembrī atgrieztos ar
jaunām idejām un darba sparu.
7.jūlijā Kursīšos notika “Bērnības
svētki”, kuros pie krustvecākiem tika 5
Kursīšu pagasta bērni. Pirms tikšanās ar
Ilzīte Griķe, kultūr as darba organiČučumuižas rūķiem bērniem, vecākiem
zatore.
un topošajiem krustvecākiem bija jādodas pie Burtu meitiņas, lai veiktu dažādus uzdevumus – labāk iepazītu krustbērnu, rakstītu kopīgas apņemšanās un
ietu rotaļās. Sapulcējušies kopā skaitsā
auto parādē,visi devās uz pagasta zāli,
lai svinētu bērnības svētkus kopā ar
rūķīti Taustiņu, rūķu krustmāmiņu, rū-
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ekskursijā pa Nīgrandes pagastu, lai pie AnBibliotēkas notikumi vasaras garumā
dreja Spāģa akmens noklausītos Zentas KlaiJūnijā bibliotēkā bija apskatāma ezernieces Antras Sipenieces kolekcijas izstāde “Āfrikas un Āzijas valdnieks” - zilonīšu figūriņu izstāde. Izstādē dažāda izmēra, materiālu un veidu zilonīšu figūriņas,
mīkstās rotaļlietas, trauki u.c. priekšmeti.
Līdz 22.jūnijam bibliotēkā bija apskatāma mākslinieces Agijas Stakas grāmatu
ilustrāciju izstāde, kurā varēja aplūkot
dažādās tehnikās radītas grāmatu ilustrācijas, kuras var atrast dažāda vecuma
bērnu literatūras darbos. Izstāde notika
projekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu
grāmatas” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu.
4.jūlijā bibliotēka aicināja uz pasākumu “Rotaļgrāmatas bērniem”, tikšanos ar
bijušo kursīšnieci Inesi Lalu (Lukovsku),
kura veido interesantas rotaļgrāmatas
bērniem. Inese iepazīstināja ar sevi, stāstīja par savu ģimeni, līdzšinējo profesionālo pieredzi un dzīvi nu jau trīs valstīs
(pašlaik Inese ar ģimeni dzīvo Zviedrijā,
pirms tam ar vīru lietuvieti dzīvoja un
strādāja Lietuvā). Bērnība un skolas gadi
pagājuši Kursīšos, augstskola Liepājā.
Inese pēc profesijas ir vācu-angļu valodas
skolotāja, nodarbojas ar tulkošanu un nu
jau vairāk kā 2 gadus veido arī grāmatiņas bērniem. Pasākuma lielākā daļa izvērtās sarunā par un ar grāmatiņu tapšanu
– kas bija ierosme sākt, kādi bija pirmie
soļi (no mācīšanās šūt ar elektrisko šujmašīnu līdz dažādu materiālu izmantošanai un pieredzes krāšanai), kur smeļas
idejas, kur papildina zināšanas, kam grāmatas domātas (dažāda vecuma bērniem,
dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanai).
Sanākušajiem bija interesanti uzzināt un
satikt kursīšnieci, tie bija pārsteigti par to,
kā var izdomāt un radīt šādas lietas. Pasākuma laikā tika prezentētas 3 Ineses Kursīšu bibliotēkai radītās grāmatiņas, kuras

bērni kopā ar pieaugušajiem varēs lietot
bibliotēkā uz vietas.
No 21.06. līdz 06.07.2018. Kursīšu
bibliotēkā notika “Pužļu likšanas čempionāts - 2”, kura laikā dažādās vecuma
grupās bija jāliek 5 dažādas grūtības puzles. Katras puzles likšanas laiks tika
summēts. Otrajā pužļu likšanas čempionātā piedalījās 24 dažāda vecuma kursīšnieki – līdz 5 gadiem (3), no 6 līdz 10
gadiem (6), no 11 līdz 18 gadiem (11) un
no 19 gadiem un vecāki (4). Summējot
rezultātus, noskaidroti ātrākie pužļu licēji
4 vecuma grupās.
No 02.07. līdz 31.07.2018. Kursīšu
pagasta bibliotēkā-informācijas centrā
bija apskatāma izstāde “ZINĀMĀS UN
NEZINĀMĀS ZIEMEĻVALSTIS”.
24. un 25.jūlijā Kalnu bibliotēkā Nīgrandes pagastā notika Saldus novada
stāstu bibliotēku un stāstnieku saiets
“Stāstu stāstiem izstāstīju…”. Saietā
piedalījās Kalnu, Nīgrandes, Kursīšu,
Vadakstes bibliotēkas un to uzaicinātie
stāstnieki, kā arī Aelita Ramane no
Pilsrundāles bibliotēkas un Sandra Kazemiraite-Eglīte no Aizstrautnieku bibliotēkas. No Kursīšu bibliotēkas pasākumā
piedalījās Dace Rožkalne, Tonija Spēlmane un Mārtiņš Lagzdons. Pirmajā dienā Kalnu bibliotēkā notika viesus satikšanās un iepazīšanās. Lai iepazītu Kalnu
ciematu, notika ekskursija un stāstu aktivitātes dažādās ciemata vietās, un tikšanās ar dažādiem cilvēkiem. Pasaku stundā bērnudārzā ar stāstiem un rotaļām gan
viesus, gan vietējos bērnus un pieaugušos sagaidīja zaķis (Mārtiņš Lagzdons,
Kursīšu bibliotēka), tālāk sekoja tikšanās
ar Kalnu Zaļo raganu kultūras namā,
kura iepazīstināja ar savu mājvietu un
lika pildīt dažādus uzdevumus un aktivitātes. Pēc sātīgām pusdienām visi devās

Sākas “Bērnu, jauniešu un Vecāku žūrija 2018”
Ar prieku paziņojam, ka Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2018 ir klāt. Kursīšu pagasta bērni, jaunieši un pieaugušie
aicināti iesaistīties akcijā – „Bērnu/
Jauniešu/Vecāku žūrija 2018” pagasta
bibliotēkā un skolas bibliotēkā. Akcijas
sākums 2018.gada 1.septembris.
Katrai vecuma grupai ir atlasītas sešas
interesantas un aizraujošas grāmatas. Tās
jāizlasa un pēc visu grāmatu izlasīšanas
tās jānovērtē, un jāaizpilda anketa!
Bērnu / Jauniešu žūrijas kolekcija būs
pieejama Kursīšu pamatskolas bibliotēkā
(sākot ar septembri). Vecāku žūrijas kolekcija - pagasta bibliotēkā.
Noteikumi:
Piereģistrējies akcijai un izlasi savas vecuma grupas 6 grāmatas, drīkst mainīt 2
savas vecumgrupas grāmatas ar citām
Bērnu / Jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas.

Piekto un sesto grāmatu Vecāku žūrijas
lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no Bērnu
un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta.
Pēc visu grāmatu izlasīšanas tiek aizpildīta viena anketa, kura katrai vecuma
grupai ir atšķirīga
Neskaidrību gadījumā jautāt skolas vai
pagasta bibliotēkā.
Šeit arī grāmatu saraksts, kas ir jāizlasa:
5+
1.Kā vilku piemin, tā vilks klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs Mabīrs.
2.Mia ir priecīga. Tīa Selli.
3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere.
4.Pastnieks Pele. Marianna Dibika.
5.Zaķa Garauša laimes zeme. Toms
Kalninskis.
6.Zirgā. Inese Zandere.
9+
1.Aukliņa, putns un es. Ella Kārlsone
2.Brūne. Hakonss Eversons
3.Kā vecmamma vislaik samazinājās.

pas stāstu, pie Jēkaba Janševska akmens izzinātu rakstnieka valodu un stāstus no romāna
“Dzimtene” trīs šerpu dāmu izpildījumā, izzinātu Nīgrandes klēts (pagasta muzeja krātuve)
bagātību stāstus un uzklausītu saieta dalībnieku mājas uzdevumu “Seno lietu stāstu”. Vakarpusē notika Arta Šulberga mūzikas stāstu
stunda par muzikanta piedzīvojumiem un
jautriem atgadījumiem. Vakars noslēdzās
Kalnu dabas takā. Otrajā dienā notika Aelitas
Ramanes un Sandras Kazemiraites-Eglītes
meistardarbnīcas, kurās viņas dalījās savā
pieredzē un padomos, realizētajās aktivitātēs
savās stāstu bibliotēkās. Tāpat katra stāstu
bibliotēka dalījās savā pieredzē un realizētajās
aktivitātēs.
No 7.augusta līdz 14.septembrim bibliotēkā bija apskatāma Māra Grasmaņa foto izstāde “Dejotprieks”. Izstādē notverti dažāda vecuma dejotāju mirkļi uz skatuves, izdejojot
latviešu tautas dejas uz lielākām un mazākām
skatuvēm.
13.septembrī uz Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma 1.kārtu pulcējās 11
kursīšnieki. 5.posmam jau patstāvīgajiem
dalībniekiem piepulcējušies jauni. 1.kārtā
stundas laikā bija jāatrisina 3 dažādas mīklas
– klasiskā, rozete un riņķvārdu. Jaunie dalībnieki atzina, ka mīklas varēja būt vieglākas.
Veiksmi, izturību un nenobīties piedalīties
nākamajā kārtā!
28.septembrī bibliotēkā viesojās Kursīšu
bērnudārza 4, 5 un 6-gadīgo grupas bērni un
audzinātājas, lai animācijas filmiņās iepazītu
un uzzinātu vairāk par atkarībām (kā pareizi
lietot datoru un telefonu, cik ilgi un kādas var
būt sekas, ja pārlieku ilgi spēlē spēles) un
veselīgu dzīvesveidu (cik svarīgi ir mazgāt
rokas, lai nesaslimtu, kā pareizi uzvesties
sabiedrībā). Pēc multfilmu noskatīšanās kopā
ar bērniem pārrunājām redzēto un kā viņi
dara.
Mārtiņš Lagzdons.
Mihaels de Koks, Kristīne Ārstena
4.Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone
5.Sirdsmāsas. Salla Simuka
6.Mani sauc Jans,un es neesmu nekas īpašs.
Katlēna Ferēkena, Eva Mutona
11+
1.Brūveri brūvē. Pēteris Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere
2.Kurš no mums lidos? Andra Manfelde
3.Melnais akmens. Aivars Kļavis
4.Tumšmute. Hegartijs Šeins
5.Vaboļpuika. M.G. Leonarda
6.Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla
15+
1.Kur pazuda saimnieks?:stāsti par mūsu
vēsturi.Pauls Bankovskis
2.Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani
3.Septītā kamera. Kerija Drūrija
4.Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže
5.P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta
6.Tur aiz stacijas ir jūra.Juta Rihtere
Vecāku žūrija
1.Ulsiks. Inguna Cepīte
2.Kā romāns. Daniels Penaks
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3.Mans vectēvs bija ķiršu koks. Andžela
Projektā atklās 20 pērles - bibliotēkas
Naneti
4.Pilsētu dedzināšana. Kai Āreleida

Grāmatu kolekcija iegādāta par Kursīšu
pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Aicinām lielus un mazus, bērnus, jauniešus un pieaugušos iesaistīties akcijā - lasīt
un vērtēt, bagātināt iztēli un diskutēt par
izlasīto!
Mārtiņš Lagzdons.

Projektā atklās 20 pērles - bibliotēkas

Kursīšu attīstības biedrība „KABata”
sadarbībā ar kultūras darba organizatori
Ilzīti Griķi un bibliotēkas-informācijas
centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu izstrādājusi projektu “20 pērles”, kas tika iesniegts biedrības „KIT” izsludinātajā
projektu konkursā „Kultūras pērles" (finansiāli atbalsta Saldus novada
projektu fonds biedrības projektā
„Kultūras pērles"). Projekts guvis atbalstu 650,00 euro apmērā.
Projekta mērķis ir popularizēt un
parādīt Saldus novada bibliotēku dažādību un unikalitāti, piedāvātās iespējas sa-

biedrībai, veidojot foto izstādes fiziskajā un virtuālajā telpā.
Projekta laikā notiks vairākas aktivitātes, kas būs vērstas gan uz bibliotēku popularizēšanu, gan sabiedrības iesaisti. Projekta vienojošais elements ir
fotogrāfija, bibliotēka, grāmata un lasīšana.
Projekta realizēšanā tiks iesaistītas
visas Saldus novada publiskās bibliotēkas un sabiedrība.
Projekta laikā notiks foto akcija
“Vienu dienu bibliotēkā”, kuras laikā
fotogrāfs Māris Grasmanis viesosies
Saldus novada bibliotēkās un veiks to
foto fiksāciju, lai iegūtu bibliotēku fotogrāfijas publicitātei un izstādei “Saldus
novada Gaismas pilis”.
Sabiedrība tiks aicināta iesaistīties
akcijā “Pieķēru lasot…”, kurā aicināsim
Saldus novada iedzīvotājus izstādei
“Pieķēru lasot…” iesūtīt fotogrāfijas,
kurās attēlots lasīšanas process - tiešā
nozīmē un pārnestā nozīmē. Ar tiešo
nozīmi domājot grāmatu, preses un citu
izdevumu lasīšanu, pārnestā nozīmē cita

2018./2019.gada
sporta spēles
„DIENVIDI”

Datums
20.10.2018

Oktobrī sākas sporta spēles
“DIENVIDI”, kuras, kā ierasts,
sākas ar zolīti pie mums Kursīšos. 20.oktobrī aicināti VISI,
kuri vēlas piedalīties un izmēģināt savu veiksmi kārtīs. Laicīgi
var pieteikties pie Kursīšu pagasta sporta darba organizatora
Kaspara Circeņa (26160833), jo
vietu skaits ir ierobežots!
“NEATLAIDĪBA
VAR
ZAUDĒJUMU
PĀRVĒRST
FENOMENĀLĀ SASNIEGUMĀ”. Neslēp talantu – pievienojies!
Pārējās disciplīnas un laiki
tabulā!
Šajā sezonā kursīšniekiem
būs jāsacenšas ar sportistiem no
Rubas, Vadakstes, Jaunauces,
Ezeres, Nīgrandes, Pampāļiem
un Zaņas.
Kaspars Circenis.

veida lasīšana.
Sadarbībā ar Kursīšu kultūras darba
organizatori, amatierteātri “Kodols” un
režisori Sanitu Vītolu tiks veidots izstāžu
atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē”.
Projekta laikā tapušās izstādes
“Saldus novada Gaismas pilis” un
“Pieķēru lasot…” būs apskatāmas Kursīšu bibliotēkā un pēc projekta noslēguma
ceļos pa citām Saldus novada bibliotēkām.
Tāpat projektā ar virtuālajām galerijām un interesantu aprakstu par bibliotēkām tiks papildinātas bibliotēku mājas
lapas, sociālie tīkli un citas interneta vietnes, lai popularizētu Saldus novada bibliotēkas un to darbību.
Projektu finansē biedrības “KIT”,
“Kursīšu attīstības biedrība “KABata”,
atbalsta Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde un Saldus novada
bibliotēkas.
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs
Kursīšu attīstības biedrība „KABata”
valdes priekšsēdētājs.

3.11.2018
10.11.2018
24.11.2018
1.12.2018

Disciplīna
ZOLĪTE
ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO IEROCI
ŠAUTRIŅU MEŠANA
GALDA TENISS
GALDA TENISS
BASKETBOLS

sievietēm
vīriešiem
sievietēm

Vieta
Kursīši
Ezere
(Kalnos)
Ruba
Vadakste
Vadakste
Zaņa

8.12.2018

BASKETBOLS

vīriešiem

Zaņa

15.12.2018

VOLEJBOLS

vīriešiem

Nīgrande

5.01.2019
12.01.2019

VOLEJBOLS
TAUTAS BUMBA

sievietēm
sievietēm

19.01.2019

FUTBOLS

26.01.2019

FLORBOLS
SVARU BUMBU CELŠANA
NOVUSS
NOVUSS
NOSLĒGUMA PASĀKUMS/BALLE

Nīgrande
Zaņa
Nīgrande
(Kalnos)
Nīgrande

27.10.2018

2.02.2019
9.02.2019
10.02.2019
23.02.2019

Zaņa
sievietēm
vīriešiem

Vadakste
Vadakste
EZERE

PIEDALIES IZSTĀDES VEIDOŠANĀ!
Kursīšu bibliotēka un kultūras darba organizatore aicina kursīšniekus
piedalīties izstādes “Mana cimdiņa stāsts” veidošanā. Līdz 12.11. atnes uz bibliotēku cimdus (paša adītus, mantotus, senus, jaunus, u.c.) ar
stāstu. Izstāde notiek ,atsaucoties akcijai “Cimdotā Latvija” Latvijai100 ietvaros!
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Derīgās
Nr.
Saraksts
Procenti*
13. Saeimas vēlēšanas
zīmes
Saldus novadā pavisam kopā ir 19097 balsstiesīgie, 13.
Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 10264 vēlētāji, derīgās aploksnes: 10251, derīgās zīmes: 10160.
Kursīšu pagastā nobalsojuši 240 vēlētāji, derīgās aploksnes: 240, derīgās zīmes: 237. Tabulā kursīšnieku balsojuma
rezultāti par katru kandidātu sarakstu. * Piezīme: procenti tiek
rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Avots – www.cvk.lv

1.

"Latvijas Krievu savienība"

1

0,42%

2.

Jaunā konservatīvā partija

35

14,58%

3.

Rīcības partija

0

0,00%

4.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvī-

33

13,75%

5.

"PROGRESĪVIE"

2

0,83%

AICINĀM IESAISTĪTIES AMATIERMĀKSLAS KOLETĪVOS
KURSĪŠOS!
Sieviešu vokālais ansamblis „Allegro”
(vad. Elvīra Luce)

6.

"Latvijas centriskā partija"

1

0,42%

7.

"LSDSP/KDS/GKL"

2

0,83%

8.

No sirds Latvijai

1

0,42%

9.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā
partija

8

3,33%

10. Attīstībai/Par!

16

6,67%

11. Latvijas Reģionu Apvienība

13

5,42%

12. "Latviešu Nacionālisti"

1

0,42%

13. Jaunā VIENOTĪBA

5

2,08%

14. Par Alternatīvu

1

0,42%

15. Politiskā partija "KPV LV"

78

32,50%

16. Zaļo un Zemnieku savienība

40

16,67%

Amatierteātris
„Kodols”
(vad. Sanita Vītola)
VPDK „Kursītis”
(vad. Kristīne Barvida)
Sīkāka informācija!
Kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe —
28328320
BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ!

Pieeja bibliotēkas elektroniskajam katalogam

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!

Datubāze “Letonika” bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti

Kursīšu bibliotēkas 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 pieejami tikai bibliotēkas telpās.
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Kursīšu pagasta Kultūras centra Jaunajā zālē
2018.gada 19.oktobrī
plkst. 19.00
Ezeres amatierteātra
„Meduspods” izrāde

Danskovīte „Antons un
ekstrosensi ”

(režisors — A.Ceļapīters)
Ieeja par ziedojumiem

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
27.oktobrī plkst. 12.00

„Senioru Rudens balle”

PROGRAMMĀ:
- Kursīšu amatierteātra
„Kodols” izrāde „Ak, šī jaukā lauku dzīve”
- Balle kopā ar „Brāļiem Juroviem”

Dalības maksa 2.00 euro no personas, līdzi jāņem groziņš!
Pieteikšanās līdz 22.oktobrim pie sociālās darbinieces
Ineses Pērkones — 26656559
Kursīšu pamatskolā

30.10.2018.

Pasākums „Burti, Baiba, gaisa
kaujas… ” - tikšanās ar grāmatu autori Rutu Svažu
Pasākums tiek organizēts Kursīšu
informācijas centra izstrādātā projekta
“Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!

bibliotēkas-

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
līdz 31.10.2018.
Kursīšnieku Gaļinas un Ērika Griķu
kolekcijas izstāde

“Brīnumainās pasaules būtnes – delfīni” – delfīnu figūriņu izstāde

Izstāde notiek izstāžu cikla “Kolekciju stāsti”’ ietvaros!

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

Latvijas bibliotēkās sāksies kulinārijas konkurss-erudīcijas spēle „Literatūras garša”
No šī gada 15. oktobra līdz 4. novembrim aicinu
nākt uz Kursīšu bibliotēku un piedalīties latviešu
kulinārajam mantojumam veltītā kulinārijas konkursāerudīcijas spēlē “Literatūras garša” – meklēt latviešu
rakstnieku darbos minētus ēdienus, kā arī mēģināt tos
pagatavot pašiem. Pasākumu rīko Kultūras informācijas sistēmu centrs un zinību resurss letonika.lv Eiropas
Kultūras mantojuma gada ietvarā sadarbībā ar izdevniecību “Zvaigzne ABC”, Gastronomijas institūtu un
UNESCO Latvija Nacionālo komisiju.
Kulinārijas konkursa žūrijas pārstāve, rakstniece,
“Rakstnieku pavārgrāmatas” autore Gundega Repše:
”Rīļas un gardēži – abas nometnes pārstāvētas kā literatūrā, tā pavārrmākslā – vieni rij, otri – bauda. Bieži
vien rīļas domā, ka ir gardēži, savukārt gardēži nekad
neatzīsies, ka ir vienkārši ēdelīgi. Ēdiens ir tikpat subjektīva būšana kā mode. Un par to strīdas. Bet, sēžoties
pie galda, cilvēki vienojas rituālā. Arī grāmatu lasīšana
ir vienojošs rituāls. Strīdi seko tikai pēc baudīšanas.”
Kulinārijas konkursā–erudīcijas spēlē var piedalīties
ikviens Latvijas iedzīvotājs, vienīgais nosacījums –
jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam. Sacensība tiks
piedāvāta vienlaikus gan individuālajā, gan komandas
līmenī. Individuāli dalībniekiem būs jāpierāda sava
erudīcija, atbildot uz jautājumiem par dažādiem latviešu literatūrā minētiem ēdieniem. Atbildes būs jāmeklē
gan latviskā uzziņu resursa letonika.lv lasītavā, gan
“Rakstnieku pavārgrāmatā”. Savukārt interesentiem,
kuri paši vēlēsies izmēģināt savus spēkus literatūrā
aprakstīto ēdienu gatavošanā, būs jāveido komanda,
jāpagatavo izvēlētais ēdiens un jāiesūta konkursa žūrijai tā tapšanas procesa fotostāsts jeb fotorecepte.
Ikviens drīkstēs pārbaudīt savas zināšanas un prasmes gan erudīcijas, gan pavārrmākslas jomā un piedalīties abās kategorijās vienlaicīgi.
Erudīcijas spēles uzvarētāji balvās saņems izdevniecības “Zvaigzne ABC” sarūpētas grāmatveikalu dāvanu kartes, savukārt kulinārijas konkursa žūrijas izvēlētā
uzvarētāju komanda tiks aicināta uz ēdiena gatavošanas
meistarklasi Gastronomijas institūtā. Izdevniecības
“Zvaigzne ABC” speciālbalvu saņems bibliotekārs,
kurš visaktīvāk un interesantāk būs atspoguļojis kulinārijas konkursa – erudīcijas spēles norisi sociālajos medijos.
Mārtiņš Lagzdons.

