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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Dienas centrs saka
paldies!
Paldies Agnesei Upeniecei un Sandim Lindem
no
Kursīšu
pagasta
„Brūveļiem” par bērnu
iepriecināšanu ar Ziemassvētku saldumu paciņām!
Dina Voldiņa.

Informācija!
Kursīšu pagasta sociālās darbinieces darba
laiks
P. 8.00 – 12.00, 13.00 –
18.00
O. 8.00 – 12.00, 13.00 –
16.00
C. 8.00 – 12.00, 13.00 –
16.00
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
P. 8.00 -12.00, 13.00 –
18.00
C. 8.00 – 12.00, 13.00 –
16.00
Sociālās darbinieces:
Dace Daugele, mob. tel.
26394054,
e-pasts: dace.daugele@saldus.lv
Simona Homčenko,
mob. tel. 26656559,
e-pasts: simona.homcenko@saldus.lv
Dienas centra darba
laiks:
P. 9.00 - 13.00
O. 9.00 - 13.00
T. 9.00 – 13.00
C. 13.00 – 17.00
Pk. 9.00 - 13.00
Dienas centra darbiniece: Dina Voldiņa, mob.
tel. 28600249

Janvāris - jauns gads, jauni izaicinājumi!
08.01. - skolā viesojās pārstāvji no Saldus
novada pašvaldības, lai informētu skolēnu
vecākus, skolotāju un Kursīšu sabiedrību par
skolas reorganizāciju nākamajā mācību gadā.
09.01. - skolā viesojās Latvijas Radio žurnāliste, kura veidoja reportāžu par mūsu skolu. Tika intervēti arī 9.klases skolēni, direktore
I.Lagūna, skolotāja R.Daktere un S.Vītola.
Intervijas var noklausīties portāla lsm.lv arhīvā 10.janvāra radio rīta programmas „Labrīt”
ietvaros.
16.01. - Saldus vidusskolā
viesojās
9.klase, lai piedalītos Saldus novada pasākumā „Skats nākotnē”. Pasākuma ietvaros notika
daudz dažādu interesantu nodarbību.
18.01. - Druvas vidusskolā notika Talantu
skola, kurā no mūsu skolas piedalījās
A.Geistere, L.Kinča, B.Melnbārde un
L.Romane. Alise un Loreta apmeklēja nodarbību personības attīstības skolā un tikās ar
A.Ruskuli. Meitenēm bija iespēja iepazīties ar
stilista darbu, kā arī darboties praktiski. Brenda un Linda piedalījās robotikas nodarbībā,
kurā veidoja pašas savu robotu.
24.01. - 1.-4.kl. skolā notika konkurss
„Valodiņa”.

21.01.-25.01. - barikāžu laikam veltīta aktivitāte. Katra klase bija noformējusi ugunskura liesmiņu par barikādēm. Pēc tam tika izveidots stilizēts barikāžu ugunskurs skolas foajē.
25.01. - skolas bibliotēkā viesojās rakstniece
M.Jakubovska un viņas sunītis Rufis. 1.-6.klase
bija ļoti gatavojušies rakstnieces uzņemšanai zīmējuši zīmējumus, rakstījuši stāsta turpinājumu, to noformējuši un ilustrējuši.
28.01.-01.02. - skolā notika pētniecisko darbu
un projektu nedēļa, kas bija ļoti daudzpusīga: 1.2.kl. veica projektu par lietu otrreizējo dzīvi;
5.klase eksperimentēja; 6.-8.klases skolēni veica
individuālus pētnieciskos darbus par paša izvēlētu tēmu; 9.klase nodarbojās ar karjeras jautājumu
izpēti.
31.01. – K.Gorbunovs, A.Skeive un
K.K.Krivencova piedalījās Saldus novada konkursā „Valodiņa” Pampāļu pamatskolā.
01.02. - izbaudījām Sniega dienas aktivitātes.
Cēlām sniegavīrus, braucām ar ragaviņām un
slēpēm.
Ziņas apkopoja skolas mediju pulciņa reportieres
A.Slūtiņa, A.Geistere, L.Romane, A.Ķēniņa,
T.Madžule, A.Bilerta.

Notikumi bibliotēkā – 2018.gada
decembris un 2019.gada janvāris
6.decembrī uz Krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāta 5.posma 4.kārtu pulcējās 9 kursīšnieki. 3.kārtā stundas laikā bija jāatrisina 3
dažādas mīklas – klasiskā, rozete un zviedru.
8.decembrī notika ikgadējais Ziemassvētku
tirdziņš, ko organizēja kultūras darba organizatore un bibliotēka. Lai gan šajā gadā tirgotāju
bija maz, tomēr tie, kuri atnāca, tukšām rokām
mājās neaizgāja. Tradicionāli notika pirkumu
loterija, kurai dāvaniņas ziedoja tirdziņa tirgotāji. Izlozē pie dažādām dāvanām tika Zariņa
Zilgma, Lauma Grava, Sabīne Circene, Ruta
Rozentāla, Inese Smilga, Svetlana Trunčenkova, Viktors Drukovskis, Valerija Budenoviča.
23.decembrī bibliotēkas lasītāji, draugi,
atbalstītāji, kursīšnieki devās uz Ziemassvētku
koncertu “Ziema” Liepājas teātrī.
10.janvārī uz Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 5.posma 5.kārtu pulcējās 10 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā bija jāatrisina 4
dažādas mīklas – rozete, klasiskā, zviedru un
riņķvārdu mīkla.
15.janvārī bibliotēkā notika pasākums
“Ceļojumu piezīmes – Grieķija”, kura laikā
Viesturs Upenieks dalījās iespaidos, fotogrāfijās, stāstos un interesantos atgadījumos no ceļojuma uz šo valsti. Pasākums notika UNESCO

2019, Janvāris /
Februāris

tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros.
19.janvārī bibliotēkā notika pasākums
„Kurzemnieku gars: no paražām, tautasdziesmām līdz žestiem”, tikšanās ar folkloras
pētnieci, literatūrzinātnieci, grāmatu autori Janīnu Kursīti-Pakuli. Sarunas laikā J.Kursīte
dalījās pārdomās, izpētītajā, zināšanās par sev
tuviem un aktuāliem jautājumiem. Tikšanos
sākām ar kursīšniekiem interesējošo jautājumu
par Kursīšu pagasta vārda izcelsmi, nozīmi.
Kursīši sastopami ne tikai Kurzemē, bet arī
citur Latvijas teritorijā. Interesanti bija uzzināt
un izprast kuršu ķoniņu izcelsmi, nozīmi. Kursīte runāja par kurzemnieku tradīcijām, to nozīmi, žestiem un to nozīmi, atšķirībām starp kurzemniekiem un latgaļiem. Apskatījām autores
sarakstītās grāmatas, uzzinājām par viņas pētnieciskajām interesēm. Sanākušie interesenti no
Kursīšiem, Saldus un Ezeres uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijā. Pasākums notika
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Visu janvāri bibliotēkā bija apskatāma nīgrandnieces Mudītes Siksnas kolekcijas izstāde
“Sērkociņi” – sērkociņu kastīšu izstāde. Izstādē
ieraugāmas Latvijā un ārzemēs ražotas sērkociņu kastītes, lielas un mazas, dažādām tēmām
veltītas, iestāžu un pilsētu suvenīri.
25.janvārī Kursīšu pamatskolā notika pasākums „Paņem mani sev līdz…”, tikšanās ar
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bērnu grāmatu rakstnieci Māru Jakubovsku un sunīti Rufi. Tikšanās laikā ar
bērniem rakstniece uzdeva jautājumus un
interesējās, vai bērni lasa grāmatas, vai
viņiem ir mājdzīvnieki, lūdza pastāstīt
par tiem. Rakstniece pastāstīja par sarakstītajām bērnu grāmatām “Reno un Java”,
“Rufis atrod mājas”, “Rufis dodas
dzīvē!”, “Meža detektīvs”, “Paņem mani
sev līdzi”, kā tās tapušas un kur ņemts
sižets, kāda bija sadarbība ar mākslinieku
un citus ar grāmatu tapšanu saistītus
stāstus. Neviltotu bērnu uzmanību izpelnījās divu grāmatu varonis – sunītis Rufis, jo stāsts, kā Rufis nonācis Māras ģi-

menē un kādi ir viņa piedzīvojumi, bija
ļoti interesants. Gaidot ciemiņus, bērni
bija arī čakli strādājuši – tapa zīmējumi
ar suņiem un tika domāti stāsti par sunīti Rufi. Rakstniece, skatoties zīmējumus un lasot stāstiņus, priecājās par
bērnu izdomu un varēšanu. Pasākums
notika Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu.
29.janvārī Kursīšu bibliotēkā notika
“Lasītāju kluba” 2019.gada pirmā tikšanās. Tā kā klubs darbojas jau vairākus gadus, tad pienācis brīdis izvērtēt

padarīto un plānot jauno, jo iestājies ideju
vakuums. Bija vēlme piesaistīt jaunus
biedrus, bet šajā reizē mums neviens nepievienojās. Sanākušie sprieda par aizvadīto sezonu spilgtākajiem mirkļiem, tēmām, ko vēlētos atkārtot, ko dalībnieki
paši varētu ieteikt, novadīt. Radās jaunas
idejas un vēlmes iepriekš notikušo aktivitāšu atkārtošanai. Pasākuma izskaņā bibliotēkas
vadītājs
iepazīstināja
ar
2018.gada lasītāko grāmatu, žurnālu,
skatītāko DVD un spēlētāko spēļu TOP
12 Kursīšu bibliotēkā.
Mārtiņš Lagzdons.

Gada nogale kultūrā

8.decembra vakarā Kursīšu pagasta
sieviešu vokālais ansamblis devās uz
Nīkrāci, lai ar skanīgām dziesmām
uzstātos Adventes koncertā “Tā noskaņa ir netverama…”. Koncertā piedalījās ansambļi no Liepājas, Turlavas,
Kalvenes un solisti no Nīkrāces un
Turlavas. Ansamblis cer, ka izveidosies draudzība un sadarbība, lai jau
nākamajā gadā Nīkrāces ansambli
aicinātu ciemos pie sevis.
18.decembrī Kursīšu bērnudārzā
notika Ziemassvētku eglīte bērnudārzniekiem un mazajiem kursīšniekiem.
Ar priekšnesumiem uzstājās Kursīšu
pamatskolas skolēni un paši bērnudārza bērni. Katrs tika pie saldumu paciņas no Saldus novada pašvaldības.
22.decembrī uz Ziemassvētku pasākumu tika aicināti Kursīšu pagasta
seniori. Sanākušos sveica Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Dru-

kovskis. Amatierteātris “Kodols” rādīja
Leldes Stumbres lugu “Pēcis un Ziemassvētku vecītis” (režisore S.Vītola). Pēc
izrādes seniorus priecēja akardeonistu
ansamblis “Akords” no Saldus. Varēja
klausīties mūziku, laisties jestros dejas
ritmos, piedalīties atrakcijās, baudīt svētku cienastu, piedalīties loterijā un dienu
pavadīt jautrā noskaņojumā.
27. un 28.decembrī Kursīšu pagasta
amatierteātris “Kodols” ar Leldes Stumbres lugu “Pēcis un Ziemassvētku vecītis”
devās iepriecināt bērnus Ziemassvētku
pasākumos Saldus pagastā un Rubas pagastā. Pasākumu laikā izrāde, rotaļas ar
bērniem, paciņu dalīšana un kopīga fotografēšanās. Bildes no pasākuma Rubā!
31.decembrī un 1.janvārī pirmo reizi
Kursīšos notika Jaunā gada sagaidīšanas
balles, kurā spēlēja Atis Auzāns un draugi.
Ilzīte Griķe.

skolu Druvas vidusskolā, kur tikās ar
Liepājas teātra aktrisi Ilzi Juru.
10.12. - Saldus TIKSC organizēja
kartīšu konkursu „Uzsniga sniedziņš
balts”.
Piedalījās
A.Bilerta,
I.Trunčenkova, viņām ir pateicība, bet
D.Germanovičai veicināšanas balva.
Konkursam palīdzēja sagatavoties skolotāja A.Rorbaha.
14.12. - skolā mājturības stundās
tika ceptas piparkūkas, mīklu bija sarūpējušas saimnieces no Ezeres. Ar piparkūkām skolēni mielojās Ziemassvētku klases vakaros.
18.12. - pirmsskolā pie bērniem
viesojās Ziemassvētku vecītis.
19.12. - skolā notika fotografēša-

nās.
20.12. - Skolā notika Ziemassvētku
pasākums. Pasākums sākās ar uzvedumu,
kurā izrādīja, kā vecajos laikos cilvēki
sagaidīja Ziemassvētku un gāja ķekatās.
Otrajā daļā tika izteiktas pateicības skolēnu vecākiem un skolēniem, kuru sasniegumi mācībās bija optimālā un augstā
līmenī. 4 skolēni par sasniegumu dinamiku - izaugsmi saņēma Censoņu balvu. Ar
sagatavotiem muzikāliem un daiļrunas
priekšnesumiem klātesošos iepriecināja
L.Kinča, A.Geistere, I.Trunčenkova.

Otrajā vietā ierindojās kursīšnieces
Ance Griķe un Zane Signe Krasauska, bet trešajā vietā palika Agnija
Blinde un Ginta Susekle.
Vīriešu konkurencē spēcīgākie izrādījās ezernieki Gatis Lihačs un Visvaldis Dēvits, atstājot aiz sevis kursīšniekus Tomu Kormi un Kasparu Circeni.
Trešajā vietā ierindojās ezernieki Mairis Ļutkus un Emīls Pūne. Bija
atbraukuši arī ciemiņi no Aizputes,
kuriem mazliet nepaveicās un palika
ceturtajā vietā.

10.jūnijā Kursīšu volejbola laukumā
norisinājās 2.posms Kursīšu pagasta
pludmales volejbola turnīrā. Uz šo posmu
bija ieradušās 4 sieviešu un 5 vīriešu komandas.
Meitenēm 1.vietu ieguva Aiga Kalniņa un Elīna Baumeistare, 2.vietā ierindojās Ieva Lihača un Elisa Eihvalde, savukārt 3.vietu izcīnīja Ance Griķe un Zane
Signe Krasauska.
Vīriešiem vietu sadalījums šāds:
1.vieta - Kasparam Circenim un Tomam

7.decembrī kursīšnieki tika aicināti uz
Rūķu zemi, lai kopā ar lieliem un maziem
rūķiem iedegtu pagasta Ziemassvētku
eglīti. Apsveikumu un pateicības vārdus
par palīdzību egles rotāšanā (Viesturam
Upeniekam, Aldim Slūtiņa, Andrim Vaitkus un SIA “Klagati”) teica pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis. Skanīgas dziesmas dziedāja sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro” (vadītāja Elvīra Luce) un skaistus Ziemassvētku dzejoļus
runāja un rotaļā gāja bērnu deju un teātra
pulciņš “Notiņas” (vadītāji Ilzīte Griķe un
Mārtiņš Lagzdons). Paldies bērnu vecākiem par palīdzību un jaunietēm Alisei
Geisterei un Alisei Ķēniņai par bērnu
pieskatīšanu pasākuma laikā!
8.decembrī notika ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš, ko organizēja kultūras
darba organizatore un bibliotēka.

Decembra īsās ziņas
Svētku gaidīšanas un svinēšanas
mēnesis
05.12. - 7.klases meitenes T.Madžule
un B.Melnbārde (mājturības skolotāja
A.Slūtiņa) piedalījās mājturības konkursā
Saldus tehnikumā. Konkursā noteiktā
laikā bija jāpagatavo no smilšu mīklas un
dotajiem produktiem pašu izdomāts
ēdiens. Otrais uzdevums bija salvešu locīšana
06.12. – Turpinājās kino mīļu klubiņa
nodarbības Erasmus+ projekta ietvaros.
Nodarbību vadīja I.Lagūna. Pie mums
viesojās Pampāļu, Striķu un Kalnu vidusskolas komandas.
07.12.- A.Slūtiņa devās uz Talantu

Sporta ziņas pusgada garumā
2018.gada 3.jūnijā Kursīšu pagasta
pludmales volejbola laukumā norisinājās
pirmais posms Kursīšu pludmales volejbola turnīrā. Karstais laiks netraucēja
cīnīties par pirmā posma punktiem trīs
sieviešu komandām un sešām vīriešu
komandām.
Sieviešu konkurencē visveiksmīgāk
nospēlēja kaimiņienes no Ezeres pagasta
- Aiga Kalniņa un Elīna Baumeistare.

Veiksmīgu jauno gadu vēl skolas Mediju
pulciņa reportieres A.Slūtiņa, A.Geistere,
A.Ķēniņa, T.Madžule, A.Bilerta,
L.Romane un skolotāja S.Vītola.
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Kormim, 2.vieta - Gatim Lihačam un
Visvaldim Dēvitam, 3.vieta - Armandam
Ķīvītim un Ērikam Kricakam.
3.posms notika mēnesi vēlāk 8.jūlijā, kur bija ieradušās 3 sieviešu komandas. 3.vieta - Ievai Lihačai un Elisai
Eihvaldei, 2.vietā ierindojās Ance Griķe
un Zane Signe Krasauska, un neparspētas
palika Aiga Kalniņa un Elīna Baumeistare, kas arī kopvērtējumā ar minimālajiem
3 punktiem ierindojās 1.vietā. 2.vieta
kopvērtējumā - kursīšniecēm Ancei Griķei un Zanei Signei Krasauskai. Trešā
vieta - kaimiņu pagasta meitenēm Ievai
Lihačai un Elisai Eihvaldei.
Vīriešu konkurencē pēdējā posmā bija
ieradušās 4 komandas, no kurām pirmo
vietu izcīnīja Toms Kormis un Kaspars
Circenis, otrajā vietā atstājot Visvaldu
Dēvitu un Eduardu Sipenieku, taču godpilno 3.vietu ieguva Edgars Tiļļa un Kārlis Strazdiņš.
Kopvērtējumā vīriešiem:
3.vietaArmandam Ķīvītim un Mārtiņam Uščinam, 2.vieta - Visvaldim Dēvitam un
Eduardam Sipeniekam, taču pirmo vietu
noturēja vietējie - Toms Kormis un Kaspars Circenis.
30.jūnijā Kursīšos notika ikgadējie
vasaras sporta svētki, kur varēja piedalīties basketbolā, dvieļbolā, stafetē, florbola soda metienos, puzles likšanā, šautriņu
mešanā, olu mešanā, frisbijā un bumbiņu
mešanā bērniem.
BASKETBOLS (5 komandas): 1.vieta
- "ES, ES, ES" (Toms Kormis, Kaspars
Circenis, Inguss Blinds, Zinaida Circene),
2.vieta - "KREISAIS KRASTS" (Klāvs
Kukītis, Reinis Madžulis, Edijs Lauciņš,
Emīls Pūne), 3.vieta - "ES PAM" (Mārtiņš Altens, Dāvis Pērkons,
Artūrs Jučinskis, Madars Altens).
DVIEĻBOLS (4 komandas): 1.vieta "RADI" (Agnija Blinde, Baiba Korme,
Inguss Blinds, Toms Kormis), 2.vieta "BOSS" (Zinaida Circene, Ilzīte Griķe,
Vladimirs Trunčenkovs, Kaspars Circenis), 3.vieta - "SPARTIEŠI" (Enija Blinde, Alise Ķēniņa, Maksims Trunčenkovs,
Didzis Griķis).
OLU MEŠANA (33 pāri): 1.vieta Kaspars Circenis, Vladimirs Trunčenkovs, 2.vieta - Jānis Circenis, Viktors
Smelters, 3.vieta - Gatis Lihačs, Lāsma
Ļutkus.
PUZLES LIKŠANA. SIEVIETES:
1.vieta - Anita Groskaufmane, 2.vieta Lāsma Ļutkus, 3.vieta - Agnija Blinde.
VĪRIEŠI: 1.vieta - Toms Kormis, 2.vieta
- Jānis Upenieks, 3.vieta - Edijs Lauciņš.
ŠAUTRIŅU MEŠANA. SIEVIETES:
1.vieta - Viktorija Tomašauska, 2.vieta Liene Buka, 3.vieta - Laura Mītere. VĪRIEŠI: 1.vieta - Zigmunds Galans,
2.vieta - Mārtiņš Altens, 3.vieta - Edgars
Gorbunovs. BĒRNI: 1.vieta - Enija Blinde, 2.vieta - Maksims Trunčenkovs,
3.vieta - Mareks Lazda.
FRISBIJS. SIEVIETES: 1.vieta - Ivita
Krūmiņa, 2.vieta - Mudīte Siksna, 3.vieta

- Ginta Susekle. VĪRIEŠI: 1.vieta Gatis Lihačs, 2.vieta - Viktors Smelters,
3.vieta - Ģirts Griķis. BĒRNI: 1.vieta Alīna Slūtiņa, 2.vieta - Maksims Trunčenkovs, 3.vieta - Deimians Bicāns.
FLORBOLA SODA METIENI.
SIEVIETES: 1.vieta - Marta Siksna,
2.vieta - Kitija Griķe, 3.vieta - Agnija
Blinde. VĪRIEŠI: 1.vieta - Ivars Bergmanis, 2.vieta - Viktors Smelters,
3.vieta - Gatis Lihačs. BĒRNI: 1.vieta Toms Grants, 2.vieta - Sandris Kaminskis, 3.vieta - Kārlis Gorbunovs.
BUMBIŅU MEŠANA BĒRNIEM:
1.vieta - Toms Grants, 2.vieta - Kārlis
Gorbunovs, 3.vieta - Arta Andersone.
STAFETE:
1.vieta
"ESTRELLA" (Didzis Griķis, Maksims
Trunčenkovs, Jānis Upenieks, Alise
Ķēniņa, Enija Blinde), 2.vieta - "ALL
STAR" (Emīls Griķis, Deimians Bicāns, Rihards Gotfrīds, Megija Blinde,
Irēna Trunčenkova), 3.vieta - "A, KO
TA MĒS" (Viktors Smelters, Edgars
Galans, Ivars Bergmanis, Marita Susekle, Ginta Susekle.
6.oktobrī Kursīšu Jaunajā zālītē
norisinājās zolītes turnīrs Kursīšu pagasta iedzīvotajiem. Uz turnīru bija
ieradušies 9 pagasta iedzīvotāji, to radinieki vai strādājošie. Ceļojošo kausu un
pirmo vietu ieguva Mārtiņš Circenis,
otrajā vietā atstājot Zigmundu Galanu.
Savukārt trešo vietu izcīnīja Toms Zaķis. Pārējās vietas: 4.vieta - Jānis Plācis, 5.vieta - Jānis Siksna, 6.vieta - Kaspars Circenis, 7.vieta - Fredis Štrauss,
8.vieta - Atis Jēkabsons, 9.vieta - Edgars Galans.
20. oktobrī startu devām Dienvidu
sacensībām, un kā ierasts, tās sākās ar
zolītes sacensībām Kursīšos. Jau otro
gadu pēc kārtas Kursīšu pagasts izcīnīja
1.vietu,attiecīgi atstājot aiz sevis Zaņu,
Ezeri, Vadaksti, Nīgrandi, Jaunauci,
Pampāļus un Rubu. Protams, arī godalgota vieta mūsu pagasta sportistam Atvaram Polim - 1.vieta. Pārējie dalībnieki: Atis Jēkabsons - 12.v., Jānis Plācis - 14.v., Kaspars Circenis - 16.v.,
Fredis Štrauss - 18.v., Jānis Siksna 19.v., Andris Spēlmanis - 23.v., Toms
Zaķis - 34.v., Mārtiņš Circenis - 36.v.,
Sentis Siksna - 37.v., Zigmunds Galans
- 53.v., Edgars Galans - 64.v.
Nākamajā nedēļā sacensības turpinājās šaušanā, kur puišu komanda izcīnīja 5.vietu, taču meitenes - sesto. Bet
priecājamies par vēl vienu medaļu, ko
izcīnīja Vladimirs Trunčenkovs 3.vieta. Pārējie: Kaspars Circenis 17.v., Atvars Polis - 27.v., Sergejs
Trunčenkovs - 31.v., Jānis Siksna 32.v., Rūdolfs Griķis - 32.v., Mārtiņš
Circenis - 35.v., Toms Kormis - 44.v.,
Jānis Buks - 44.v., Edgars Gorbunovs 46.v. Rezultāti sievietēm: Sanda Lapa 22.v., Ilzīte Griķe - 25.v., Marta Siksna
- 29.v., Agnija Blinde - 31.v., Zinaida
Circene - 37.v., Mudīte Siksna - 39.v.,

Evita Kinča - 42.v., Baiba Korme - 43.v.,
Evita Madžule - 52.v., Laima Tiļļa - 56.v.
3.novembrī devāmies uz Rubu, kur norisinājās sacensības šautriņu mešanā. Komandās puišiem pirmā vieta, meitenēm otrā. Arī
šajā sporta veidā individuāli medaļas pirmās vietas Sentim Siksnam un Martai
Siksnai. Šautriņas vīriešiem: Kristers Krūmiņš - 9.v., Jānis Upenieks - 12.v., Kaspars
Circenis - 14.v., Jānis Siksna - 18.v., Edgars
Gorbunovs - 29.v., Sergejs Trunčenkovs 33.v., Mārtiņš Circenis - 48.v., Zigmunds
Galans - 50.v., Vladimirs Trunčenkovs 54.v. Šautras sievietēm: Enija Blinde - 5.v.,
Ance Griķe - 16.v., Evita Madžule - 17.v.,
Megija Blinde - 19.v., Ilze Melnbārde 29.v., Ieva Siksna - 38.v., Zinaida Circene 55.v., Ivita Krūmiņa - 59.v., Mudīte Siksna 69.v.
10. novembrī Vadakstē pulcējās meitenes, galda tenisistes. Kursīšu sportistēm
3.vieta kopvērtējumā. Šoreiz bez medaļām
individuāli, bet Sanda Lapa bija tuvu tam.
Galda teniss sievietēm: Sanda Lapa - 4.v.,
Marta Siksna - 6.v., Agnija Blinde - 10.v.,
Zinaida Circene - 17.v., Ivita Krūmiņa 37.v.
Nedēļu vēlāk vīrieši devās pārbaudīt savus spēkus tenisā. Ar pilnu komandas sastāvu un jauniem talantiem arī puiši šogad
izcīnīja trešo vietu kopvērtējumā. Galda teniss vīriešiem: Kaspars Circenis - 4.v., Armands Eglītis - 9.v., Sergejs Trunčenkovs 11.v., Aivars Edelmanis - 15.v., Vladimirs
Trunčenkovs - 16.v., Sandis Voldiņš - 17.v.,
Toms Kormis - 22.v., Kristers Krūmiņš 37.v.
1.decembrī sieviešu basketbola komanda
devās uz Zaņu, kur bija ieradušās vēl četras
komandas. Diemžēl šīs komandas izrādījās
mazliet veiksmīgākas un spēcīgākas. Komandā spēlēja Enija Blinde, Megija Blinde,
Agnija Blinde, Zinaida Circene, Evita
Madžule, Anna Andersone, Anete Siliņa,
Ginta Susekle, Marta Siksna
8.decembrī vīrieši devās spēlēt basketbolu. Šoreiz puiši pierādīja, ka ir medaļu cienīgi. Šoreiz trešā vieta. Komandā spēlēja Vilnis Štencelis, Kaspars Circenis, Toms Kormis, Ulvis Kupačs, Atis Jēkabsons, Inguss
Blinds, Artūrs Rieksts, Klāvs Kukītis, Matīss
Bergmanis.
15.decembrī atkal puišu komanda, tikai
šoreiz volejbola, devās uz Nīgrandes zāli,
kur bija savi spēki jāpierāda volejbolā. Ar
spraigām cīņām kursīšnieki izcīnīja 3.vietu.
Komandā spēlēja Kaspars Circenis, Toms
Kormis, Sentis Siksna, Reinis Madžulis,
Inguss Blinds, Kristers Krūmiņš, Rūdolfs
Griķis, Oskars Tiļļa, Edgars Tiļļa.
Jaunajā gadā, 5.janvārī, sacensības atsāka
meiteņu volejbola komanda. Ar mazām neveiksmēm meitenēm nācās piekāpties komandām, ar kurām tikās laukumā, ierindojoties 6.vietā. Komandā spēleja Linda Saulcerīte Ļutkus, Ginta Susekle, Ance Griķe, Enija Blinde, Anna Andersone, Agnija Blinde,
Megija Blinde, Evita Madžule, Zinaida Circene, Baiba Korme, Marta Siksna, Ivita Krūmiņa
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12.janvārī, Zaņā, Kursīšu pagasta
sieviešu tautas bumbu komanda spraigās
cīņās izcīnīja 4.vietu. Komandā spēlēja
Enija Blinde, Ivita Krūmiņa, Megija Blinde, Agnija Blinde, Ginta Susekle, Evita
Madžule, Una Briekmane, Marta Siksna,
Linda Saulecerīte Ļutkus.
13.janvārī Kursīšu pagasta volejbola
komanda devās uz Saldu, kur Volejbola
klubs „Saldus” organizēja sadraudzības
kausu. Piedalījās sešas komandas no
Ventspils, Liepājas, Saldus, Druvas, Pūres un Kursīšiem. Divās apakšgrupās
izdalot komandas, kursīšniecēm nācās
spēkoties ar Saldus un Pūres komandām.
Ar spraigu cīņu pret Saldu un labu pieredzes spēli pret Pūri meitenes tomēr piekāpās abām komandām un spēlē par piekto
vietu nācās tikties ar Druvas komandu.
Druvinieces, nospēlējušas labu spēli pret
ventspilniecēm, tomēr nespēja sabaidīt
Kursīšu meitenes un piekāpās kursīšnie-

cēm, kas ļāva Kursīšu komandai ierindoties piektajā vietā. Meitenes priecīgas par gūto pieredzi un cer, ka vēl
kādreiz paspīdēs šāda iespēja kur uzspēlēt.
Komandā spēlēja Sanda Lapa, Agnija Blinde, Enija Blinde, Megija Blinde, Linda Saulcerīte Ļutkus, Evita
Madžule, Anna Andersone, Alīna Romaņuka (Nīgrande), Elīna Baumeistare
(Ezere), Marta Siksna.
Arī futbolā, kurš norisinājās
19.janvārī Nīgrandes pagasta Kalnos,
puišu komanda ierindojās 4.vietā. Komandā spēlēja Toms Kormis, Toms
Zaķis, Toms Pērkons, Kaspars Circenis, Kaspars Blinds, Krists Karotkijs,
Kristers Krūmiņš, Ilmārs Krūmiņš,
Zigmunds Galans, Mārtiņš Suseklis,
Raivis Ķēniņs
26.janvārī Nīgrandes sporta zālē
Dienvidu sporta spēļu ietvaros pulcējās

Pieejama e-grāmatu bibliotēka
No 2019. gada janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto
Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne
ABC” pašvaldību publisko bibliotēku
lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem
bibliotēku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grāmatu rezervēšanai Alise katalogā
attālinātās piekļuves lietotāja kontu) tīmekļa vietnē www.3td.lv, kur sadaļā „Par
e-grāmatu bibliotēku” atrodama arī plašāka informācija par reģistrēšanās un lasīšanas nosacījumiem.
Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti vairāk
nekā simt „Zvaigznes ABC” izdevumi
(galvenokārt daiļliteratūra) – gan latviešu
literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis
Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu autoru darbi,
kuri iemantojuši lasītāju atzinību, tai
skaitā Vladimira Kaijaka „Enijas bize”,
„Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu dēli” un
„Mantinieki”, kas pamatā populārajam
televīzijas seriālam „Likteņa līdumnieki”,
tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa
„Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie
romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra sacerējumi.
Par 3td e-GRĀMATU bibliotēku
“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir
pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē
mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju
Valsts vienotajā bibliotēku informācijas
sistēmā nodrošina Kultūras informācijas
sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto
Latvia”.
REĢISTRĒŠANĀS
Reģistrēšanās
notiek
vietnē
www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas iespēja Reģistrēties. Reģistrē-

šanās sastāv no diviem soļiem:
Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. Šajā solī no sar aksta jāizvēlas
reģionālais bibliotēku kopkatalogs,
kurā lietotājs ir reģistrēts, un jāievada
bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole, lai sistēma
varētu pārbaudīt, vai lietotājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga bibliotēkām.
Ja lietotājam nav piešķirts lietotājvārds
vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar savu
bibliotēku.
Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc
veiksmīgas lietotājvārda un paroles
pārbaudes sistēma parāda personas
datus, kādi reģistrēti bibliotēkā. Šajā
solī jāievada derīga e-pasta adrese, kas
turpmāk tiks izmantota kā lietotājvārds
“3td e-GRĀMATU bibliotēkā”, un
jauna parole, ar kuru pieslēgties savam
“3td e-GRĀMATU bibliotēkas” kontam. Uz ievadīto e-pasta adresi sistēma
sūtīs paziņojumus un atgādinājumus,
kas saistīti ar “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lietošanu.
Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas sistēma nosūta uz
ievadīto e-pasta adresi aktivizācijas
saiti. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā,
sistēma aktivizē izveidoto lietotāju, un
tas var sākt izmantot autorizētā lietotāja funkcijas “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.
SVARĪGI: J a līdz šim lasītājam
nav lietotājvārda un paroles e-kataloga
izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas

7 komandas, kuras sacentās florbolā.
Kursīšu sportisti spraigās cīņās ieguva
4.vietu. Komandā spēlēja Toms Kormis,
Toms Zaķis, Kaspars Circenis, Mārtiņš
Suseklis, Vladimirs Trunčenkovs, Viktors
Smelters, Ilmārs Krūmiņš, Vitauts Jankuss, Zigmunds Galans, Edvīns Galans,
Sandijs Bružs, Klāvs Kukītis.
2.februārī Kursīšu svaru bumbu cēlāji
iepriecina gan sevi, gan līdzjutējus, izcīnot pirmo vietu. Individuāli kategorijā
līdz 65 kg: Zigmundam Galanam 1.vieta, Mārtiņam Circenim - 2.vieta.
Kategorijā no 65 līdz 75kg: Kasparam
Circenim - 1.vieta, Jānim Krasauskim 4.vieta, Jānim Ķēniņam - 8.vieta. Kategorijā no 75 līdz 85kg: Sandim Voldiņam 1.vieta. Kategorijā no 85 līdz 95kg : Armandam Eglītim - 2.vieta. Kategorijā
95kg +: Vladimiram Trunčenkovam 6.vieta.
Kaspars Circenis, Marta Siksna.
savā bibliotēkā to saņemšanai!
AUTORIZĒŠANĀS
Autorizēšanās notiek, sākumlapas
augšējā joslā izvēloties iespēju Ienākt.
Šajā sadaļā jāievada e-pasta adrese un
parole, ar ko lietotājs reģistrējies “3td eGRĀMATU bibliotēkā”.
PAROLES ATJAUNINĀŠANA
Gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis savu
paroli, var tikt izmantota paroles atgādināšanas funkcija. Sadaļā Ienākt jānospiež
uz saites Aizmirsu paroli, tad jānorāda
“3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrētā
lietotāja e-pasta adrese un jānospiež uz
pogas A tjaunināt paroli.
Pēc tam lietotājam uz reģistrēto epasta adresi tiks nosūtīta saite uz paroles
atjaunināšanu. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, lietotājam tiek piedāvāts ievadīt
jauno paroli un veikt tās nomaiņu.
E-GRĀMATU LASĪŠANAS NOSACĪJUMI
E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc kura grāmata
vairs nav pieejama lasītājam.
E-grāmatu saņemšanai noteikts šāds
ierobežojums - lasītājs nevar saņemt
vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā divas egrāmatas.
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav
pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas
centru.
Mārtiņš Lagzdons.

KĀ KĻŪT PAR E-GRĀMATU BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU?
Tev jābūt reģistrētām Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra lietotājam
Vietnē www.3td.lv augšējā labajā stūrī jāspiež REĢISTRĒTIES
No saraksta jāizvēlas Saldus reģions
Jāievada attālinātā lietotāja dati
Jāievada derīga e-pasta adrese un jauna parole, ar kuru pieslēgties savam “3td eGRĀMATU bibliotēkas” kontam
 Jāaktivizē e-pastā saņemtā reģistrācijas saite
KAS IR ATTĀLINĀTĀ LIETOTĀJA DATI?
Lietotājvārds un parole, ko ievada, attālināti pieslēdzoties bibliotēkas elektroniskajam
katalogam.
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Kursīšu bibliotēkas 2018.gada TOPs
Kursīšu
bibliotēka
apkopojusi
2018.gada lasītāko grāmatu (latviešu un
ārzemju daiļliteratūra, nozaru literatūra
un bērnu literatūra) un žurnālu, skatītāko
DVD un spēlētāko spēļu TOP 12 katrā
kategorijā! Ieskaties sarakstā, varbūt kaut
ko neesi izlasījis, spēlējis vai skatījies!
Izdari to 2019.gadā!
Vairāk
šeit
http://
www.kursisi.lv/112494/kursisubibliotekas-2018gada-tops/
TOPa foto galerija šeit - https://
www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/
gallery/?aid=69372393
Šeit publicējam TOP5
TOP 5 – Ārzemju daiļliteratūra
1. Linka, Šarlote. Izvēle
2. Vaita, Kārena. Vēja čuksti stikla lauskās
3. Džeferisa, Dina. Tējas plantatora sieva
4. Bredforda, Barbara Teilora. Kavendonas sievietes
5. Madeleine, Laura. Mazā Parīzes kon-

ditoreja
TOP 5 – Latviešu daiļliteratūra
1. Judina, Dace. Septiņi vakari
2. Zālīte, Māra. Paradīzes putni
3. Račko, Karīna. Saplēstās mežģīnes
4. Freimane, Ilze. Magones
5. Avotiņa, Daina. Likteņmezgli
TOP 5 – Nozaru literatūra
1. Blaua, Līga. Indra Briķe. Krodera
aktrise
2. Lapsa, Lato. Zem Muhameda bārdas
3. Lapsa, Lato. Zem Muhameda palmas
4. Latvijas Avīzes gadagrāmata 2018
5. Meimane, Ineta. Nepalikt vienai tumsā. Nora Bumbiere
TOP 5 – Bērnu un jauniešu literatūra
1. Laukos : glaudāmgrāmatiņa
2. Labās mašīnas : runājošā
3. Ross, Kenijs. Auto grāmata : skanošā
grāmata
4. Dosimies ceļā! : pa zemi, gaisā, jūrā :
pirmsskolas vecuma bērniem
5. Andersone, Gita. Skanīgā ābece

Preses piedāvājums bibliotēkā 2019.gadā
Iepazīsties ar preses piedāvājumu
2019.gadā pieaugušajiem, bērniem un
jauniešiem Kursīšu bibliotēkā!
Laikraksti - “Latvijas Avīze”,
“Saldus Zeme”
Žurnāli pieaugušajiem –“9 VĪRI”,
“100 labi padomi”, “Mājas Viesis”,
“Praktiskais Latvietis”, “Sporta Avīze”,
“Zintnieks”, “Copes Lietas”, “Dārza Pasaule”, “GEO”, “Ieva”, “Ievas Virtuve”,
“Ievas Dārzs”, “Ilustrētā Pasaules Vēstu-

re”, “Ilustrētā Zinātne”, “Klubs”,
“Lilit”, “Mans Mazais”, “Privātā Dzīve”, “Santa”, “Una”, “Veselība”,
“Medības”, “Leģendas”, “Patiesā Dzīve”, “OK!”, “Annas Psiholoģija”,
“Praktiskā Astroloģija”, „Praktiskie
rokdarbi”, „Citādā Pasaule”, „Ko Ārsti
Tev Nestāsta”. Jaunums 2019.gadā –
“Dari Pats”, “Pērle”.
Žurnāli bērniem un jauniešiem –
„Ilustrētā Zinātne Junioriem”. Jaunums

Mācības lauksaimniekiem un interesentiem!
LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina
Jūs
apmeklēt
bezmaksas
mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības
prasības ražojošās saimniecībās” (piena
lopkopība).Datumi: 19., 20., 22.februāris
(obligāta dalība visās mācību dienās).
Laiks: 10.00 – 16.30 (Visas mācību dienas,
kopā 24 akadēmiskās stundas). Vieta: 19.,
20. februāris: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs,
LLKC
Saldus
konsultāciju
birojs,
22.februāris: LLU mācību un pētījumu
saimniecība
"Vecauce"
un
Z/S
“Dukāti” (Auces novads). Semināra tēmas:
ES regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām; Jaunpiena nozīme teļu izaudzēšanā; Teļu un
jaunlopu labturības prasības un turēšanas
tehnoloģijas; Slaucamo govju ēdināšana
atbilstoši labturības prasībām; Barības devu
sastādīšana un analīze; Slaucamo govju
labturība un komforts; Govju signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa
novērtēšanai; Pārraudzības datu analīze;
Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un
ēdināšanas novērtējums saimniecībā; Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos; Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.
Piesakies pats vai iesaki kādam, kam tas
varētu interesēt! Sīkāka informācija, zvanot
vai rakstot e-pastu. IEPRIEKŠĒJA PIE-

TEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās
līdz 18.februārim. Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots. Kontaktinformācijai:
Signe Bumbiere, mob.tālr. 25494380, epasts: signe.bumbiere@llkc.lv
LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un
ekonomiski pamatota lietošana”. Datumi: 12., 13., 18., 19.marts (obligāta dalība
visās mācību dienās). Ilgums: 32 akadēmiskās stundas. Laiks: 09.30 – 16.45/
16:00/ 14:30. Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs. Lektori: VITA CIELAVA
un JĀNIS KAŽOTNIEKS. Mācību noslēgumā dalībnieki iegūs profesionālā augu
aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību,
darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu
aizsardzības līdzekļiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT). Piesakies pats vai iesaki
kādam, kam tas varētu interesēt! Sīkāka
informācija, zvanot vai rakstot e-pastu.
IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās līdz 11.februārim.
Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots.
Kontaktinformācijai: Signe Bumbiere,
mob.tālr.
25494380,
e-pasts:
signe.bumbiere@llkc.lv
Mācības lauksaimniekiem un pašnodarbinātajiem. Ceturtdien, 2019. gada 21.

TOP 5 – spēles
1. Masha and The
Bear - puzle
2. Frozen - puzle
3. Ziemas pasakas
- puzle
4. Cars 3 - puzle
5. Monopoly spēle
TOP 5 – žurnāli
(izsniegums /
eksemplāru
skaits)
1. Privātā Dzīve
2. Ievas Stāsti
3. OK!
4. Santa
5. Una
TOP 4 – DVD
1. Nejaukais Es 2
2. Viesnīca Transilvānija 2
3. Sapinušies
4. Troļļi
5. Madagaskaras pingvīni
Mārtiņš Lagzdons.
2019.gadā – “Spicīte”.
Dāvinājumi no lasītājiem - “Ievas Māja”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Kas
Jauns”, “Vakara Ziņas”, “DDD”. Jaunums
2019.gadā – “IR”
Aicinām ikvienu, kurš personīgai lietošanai 2019.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.
februārī, plkst. 10.00 Durbes kultūras namā
notiks mācības "Nodokļu aktualitātes 2019.
gadā, pārskati par 2018. gadu" ar lektor es
Ingunas Leibus (LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore) piedalīšanos. Semināram obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 15.
februārim. Dalības maksa 15,00 eiro. Pieteikties un interesējošos jautājumus lektorei varat
iesūtīt , sazinoties ar Līgu Jeseri-Voitkēviču
(tālr.
29486026,
e-pasts:
bmusulaiks@inbox.lv).
LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs
apmeklēt
informatīvo
semināru
“Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas
ražas iegūšanai siltumnīcās”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.
Datums: 26.februāris. Laiks: semināra sākums
10:00 (semināra ilgums aptuveni 4 h). Vieta:
Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests), 3.stāva zāle. Lektors: MĀRIS NARVILS (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā).
Semināra laikā lektors uzsvaru liks uz 2 galvenajām tēmām: optimālu augšanas faktoru nodrošināšana siltumnīcās; siltumnīcu dezinfekcija un augsnes atveseļošana. Piesakies pats vai
iesaki kādam, kam tas varētu interesēt! Sīkāka
informācija un pieteikšanās (līdz 25.02.) semināram pa tālruni: 25494380 vai e-pastā: signe.bumbiere@llkc.lv
Inese Māla.
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MAZUĻI un LAULĪBAS

KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE
INFORMĒ!
Kursīšu pagasta pārvaldes kase atsākusi darbu.
Lai veiktu maksājumus kasē, līdzi jāņem visi
maksājuma dokumenti (rēķini, paziņojumi un citi
dokumenti), kurus vēlaties apmaksāt.
Pagasta pārvaldes kase pieņem maksājumus arī
rēķiniem, ko izraksta SIA „Saldus komunālserviss”. Lai apmaksātu šos rēķinus, līdzi obligāti
jābūt rēķinam, jo bez tā nevar veikt maksājumu.
Maksājumus vēlams veikt līdz katra mēneša
25.datumam.

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Sveicam vecākus ar mazo atvasīšu piedzimšanu, lai nepietrūkst spēka, viņus audzinot!
2018.gadā Saldus dzimtsar akstu nodaļā r eģistr ēti 9
Kursīšu pagastā deklarēti bērniņi.
Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves ceļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība!
2018. gadā Saldus dzimtsarakstu nodaļā laulāts viens
Kursīšu pagasta iedzīvotājs.
dīgās skolas pioniere Kronlīne.

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

16.02.2019. plkst. 14.00
Pasākums “Sev kaimiņos”, tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu!
Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā

26.02.2019. plkst. 19.00
„Lasītāju klubs” ziemā - par
ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu,
literatūru un varoņiem

INFORMĀCIJA!

Izmaiņas bibliotēkas darba laikā!
No 28. 02. līdz 11.03.2019. —
SLĒGTS (Atvaļinājums!)
18.03. un 19.03. — SLĒGTS
Aicinu izvēlēties lasāmvielu savlaicīgi!

„Kursīšos pirms…”

V.Avotiņa “Kad skolā brīvdienas” (“Padomju Dzimtene”, Nr.36, 27.03.1958.)

Pavasara brīvdienas Kursīšu septiņgadīgajā skolā sākās ar draudzības sacensībām slēpošanā un dambretē starp Kursīšu septiņgadīgās skolas un Ezeres vidusskolas pionieru komandām.
23.martā pēc Kursīšu skolas pionieru vienības padomes ielūguma te ieradās jaunie Ezeres vidusskolas sportisti, lai piedalītos
draudzības sacensībās.
Vispirms sacentās slēpotāji. 3 km slēpojumā zēniem uzvaru
izcīnīja Ezeres vidusskolas pārstāvis Bartulāns, atstājot otrā vietā
kursīšnieku Strazdu. Trešais bija ezernieks Rozentāls.
Pēc tam sacentās zēni 2 km slēpojumā. Te krietni pārāki bija
Kursīšu septiņgadīgās skolas slēpotāji Ķemtis un Kronlīns. Ezeres
vidusskolas slēpotājs Burovs palika trešais. Pēc zēniem uz starta
stājās meitenes. 2 km slēpojumā uzvarēja Ezeres vidusskolas pārstāve Šenberga, bet 1 km distanci visātrāk beidza Kursīšu septiņga-

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

Kopvērtējumā uzvaru ar kopējo laiku 1,58:10 izcīnīja
Kursīšu septiņgadīgās skolas pionieru komanda. Ezeres vidusskolas pionieru kopējais laiks 2,8:30.
Arī dambretē pārāki bija Kursīšu septiņgadīgās skolas
pionieri. Sacensību galīgais rezultāts 4,5:3,4. Kursīšiem uzvaras izcīnīja Strazds, Ķemtis, Šmita un Īlēna, bet Ezerei Bartulāns, Burovs un Gavrilova. Neizšķirti cīnījās Lignicka
un Bartulāne.
Sacensības noritēja ļoti draudzīgi. Tās noskatījās daudz
Kursīšu septiņgadīgās skolas skolēnu, kā. arī tūristi no Ezeres vidusskolas, kas bija ieradušies Kursīšu skolā, lai nodotu
rajona tūristu stafeti, veltītu V.I.Ļeņina dzimšanas dienai.

R.Venta “1. Maijs Kursīšos” (“Padomju Dzimtene”, Nr.53, 04.05.1951)

Lielos darbaļaužu svētkus kursīšnieki sagaidīja jaunizbūvētajās tautas nama telpās.
Referātu par Visas pasaules darbalaužu solidaritātes dienu nolasīja Kursīšu septiņgadīgās skolas skolotājs b. Klaustiņš, atzīmēdams, ka šogad 1. Maiju visas pasaules darbaļaudis atzīmē kā miera spēku skates dienu. Cīņa par mieru tagad
ir visas pasaules godīgo un progresīvo cilvēku sirdslieta.
Mums ar savu darbu jāstiprina miera fronte.
Ciema padomes priekšsēdētāja b. Vabole pateicās kolchozu valdēm, komjauniešiem un jauniešiem, kuri nežēlodami
spēkus uz 1. Maiju sagatavoja šo skaisto velti - jaunu tautas
namu.
Skatītāju nedalītu atsaucību izpelnījās Kursīšu septiņgadīgās skolas un kolchozu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi - dziesmas, dejas un luga.

Šī nav pirmā reize... (Cīņa, 13.06.1951.)

Saldus rajona Kursīšu ciema aptiekā par vadītāju strādā
Boriss Volkovs. Nesen šā ciema kolchoza „Cīņa” fermā saslima cūka. No veterinārfeldšera dabūjis vajadzīgās receptes,
steidzos uz Kursīšu ciema aptieku.
Darba laiks bija jau sācies, taču aptieka vēl slēgta. Uzzināju, ka b. Volkovs vēl kopš iepriekšējās dienas atrodu kaimiņos. Devos turp. Tur to atradu piedzērušu guļot. Sāku modināt un lūgt, lai izsniedz man nepieciešamās zāles. Nikns
par šādu miera traucējumu, viņš mani rupji izlamāja. Es tomēr neatkāpos un prasīju zāles. Volkovs vēl vairāk sadusmojās un beidzot aizdzina mani.
Šī nav pirmā reize, kad Volkovs atsakās izsniegt zāles.
Vispār Volkovs pie mums pazīstams kā liels dzērājs. Stāsta,
ka arī aptiekā esošo spirtu viņš pats nodzerot.
Par šādu Volkova rīcību ziņots Liepājas un Rīgas aptieku
pārvaldēm, bet vēl līdz šai dienai tās neko šajā jautājumā nav
darījušu. Gribētos zināt, ar ko izskaidrojama šāda iecietība?
Arvīds Alkšars, Lauksaimniecības ar teļa “Cīņa” sīklopu fermas pārzinis.

Raksti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
datu bāzes www.periodika.lv

