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Preses piedāvājums
KURSĪŠU PIRMSSKOLĀ VECĀKU NODARBĪBA
bibliotēkā
Kursīšu pirmsskolā 26.februārī no vām zināšanām par to, kādi priekšnoteikumi,
2020.gadā
plkst. 17.00 līdz 19.00 Saldus novada kādi vingrinājumi, kāda praktiska darbošaKursīšu
bibliotēkainformācijas centrs aicina
iepazīsties ar preses piedāvājumu 2020.gadā!
Laikraksti:
abonēti
“Latvijas Avīze”, “Saldus
Zeme”; dāvinājums – “DDD”.
Žurnāli: abonēti – “9 VĪRI”, “Zintnieks”, “Copes Lietas”, “Dārza Pasaule”, “Ieva”,
“Ievas
Virtuve”,
“Ievas
Dārzs”, “Ilustrētā Pasaules
Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”,
“Ilustrētā
Junioriem”,
“Santa”, “Una”, “Veselība”,
“Medības”,
“OK!”,
„Praktiskie rokdarbi”, „Citādā
Pasaule”, „Ko Ārsti Tev Nestāsta”; dāvinājums: “Ievas
Māja”, “Ievas Stāsti”, “Ievas
Veselība”,
“Kas
Jauns”,
“Vakara
Ziņas”,“IR”,
“Likums un Taisnība”, “100
Labi Padomi”, “Mājas Viesis”, “Praktiskais Latvietis”,
“Klubs”, “Mans Mazais”,
“Privātā Dzīve”, “Leģendas”,
“Patiesā Dzīve”.
Paldies zināmajiem un anonīmajiem dāvinātājiem, kuri
2020.gadam Kursīšu bibliotēkai dāvinājuši 16 dažādu nosaukumu laikrakstus un žurnālus. Paldies Agnesei ArneiŠtencelei, Inai Bergmanei,
Lienei Bukai, Vijai Gotfrīdei,
Laimdotai Kupačai, Imantam
Kupačam, Mārtiņam Lagzdonam, Ilgai Ludiņai, Līgai Mēnesei, Veltai Vaitkevičai!
Mārtiņš Lagzdons.

pirmsskolu un pirmsskolas grupu vecāku sapulce – meistardarbnīca.
Nodarbības paredzētas visās Saldus
novada pirmsskolās!
Kā veicināt bērnu valodas attīstību, kā
veicināt lasītprasmi? (Valodu mēs lietojam, lai sazinātos, noskaidrotu lietas,
paustu savas emocijas. Cilvēkam valoda
nav tikai sazināšanās līdzeklis, bet arī domāšanas un mācību priekšmetu apguves
līdzeklis.)
Īpaši nozīmīga ir vecāku loma. Vecākiem ir iespēja katru dienu savam bērnam
piedāvāt kādu mazu uzdevumu vai vingrinājumu, vai kopīgi izlasītu pasaku/
stāstiņu.
Mēs, logopēdi, vēlētos dalīties ar sa-

nās veicina agrīnu bērnu valodas un lasītprasmes attīstību.
Pēdējos gados ir secināts, ka ļoti krītas
lasītprasmes un lasītā izpratnes līmenis. Domājām, kā veiksmīgāk iesaistīt vecākus kā
palīgus. Tādēļ kopā ar logopēdiem izveidojām piedāvājumu- praktiski parādīt un izspēlēt uzdevumus un vingrinājumus, ko var darīt ikdienā.
Vecāku sapulces – meistardarbnīcas vadīs logopēdes Daina Ābele, Aļona Dimza,
Līga Paštore, Ieva Saulesleja-Homane.
Informāciju sagatavoja bērnudārza
audzinātājas.

Piedalies interesantā ceļojumā ar grāmatu
Kursīšu bibliotēka aicina lasītājus iesaistīties lasīšanas tūrē kopā ar raidījumu
cikla “Literatūre” tūroperatoriem Martu
Selecku un Gustavu Terzenu. Izlasi 20
latviešu autoru grāmatas, skaties raidījumu “Literatūre” ik ceturtdienu plkst.
20.00 LTV1 kanālā vai raidījumu ierakstus www.lsm.lv/ jebkurā sev ērtā laikā!
Noslēgumā Kursīšu bibliotēkas lasītājus,
tūres dalībniekus, gaida pārsteigums. Izlasi vismaz 10 grāmatas no saraksta! Piesakies un grāmatu sarakstu saņem bibliotēkā!
Aicinājums:

“Raidījumu cikla “Literatūre” tūroperatori Marta Selecka un Gustavs Terzens aicina
ikvienu doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt
20 latviešu autoru grāmatas līdz 2020. gada
beigām. Par šīm grāmatām un to autoriem
skaties raidījumā “Literatūre” ik ceturtdienu
plkst. 20.00 LTV1 kanālā vai raidījumu ierakstus www.lsm.lv/ jebkurā sev ērtā laikā.
Grāmatas atrodamas mūsu bibliotēkā speciālā “Literatūres” plauktā. Ja pieņem izaicinājumu, pastāsti par to citiem, lietojot mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.”
Mārtiņš Lagzdons.

Preses piedāvājums katrai gaumei
Kursīšu bibliotēka 2020.gadā piedāvā
vairāk nekā 30 dažādu nosaukumu laikrakstus un žurnālus. Pieejami arī senāku
gadu (2019., 2018. un 2017.gada) izdevumi, par tiem jautā bibliotekāram.
2020.gadā uz mājām izsniedzam arī laikrakstus “Saldus Zeme” , “Latvijas Avīze”
un “DDD”.
Vēlies lasīt senāku gadu izdevumus,
gribi uzzināt par seniem notikumiem Kursīšos, Kurzemē vai Latvijā? Nāc uz bibliotēku un ieskaties datubāzē periodika.lv
Lasi laikrakstus “Padomju Zeme”,
“Latvju Māksla” vai “Pēterburgas Avī-

zes”, vai citus vairāk nekā 200 digitalizētus
senos laikrakstus!
Interesē, par ko raksta laikraksti Ventspilī, Kuldīgā, Alūksnē vai Bauskā? Nāc uz
bibliotēku un ieskaties Lursoft laikrakstu
bibliotēkā internetā (www.news.lv), kuras
abonements pieejams bibliotēkā. Lasi vairāk
nekā 50 reģionālos (“Kursas Laiks”,
“Kurzemnieks”, “Bauskas Dzīve” un citus)
un centrālos laikrakstus!
Neskaidrību gadījumā par pakalpojumiem jautā bibliotekāram!
Mārtiņš Lagzdons.
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Atskats uz bibliotēkas notikumiem: 2019.gada novembris-decembris
7.novembrī bibliotēkas vadītājs organizēja braucienu uz teātra izrādi “Purva
bridējs ugunī” Liepājas teātrī Regnāra
Vaivara režijā. Braucienā piedalījās bibliotēkas lasītāji, draugi un sadarbības
partneri.
14.novembrī uz Krustvārdu mīklu
risināšanas čempionāta 6.posma 3.kārtu
pulcējās 9 kursīšnieki. Šajā reizē dalībniekiem bija jāatrisina 4 dažādas mīklas –
klasiskā, zviedru, rozete un riņkvārdu
mīkla.
14.novembrī Kursīšu bibliotēka organizēja pasākumu “Trīs klikšķi līdz laimei”, detektīvi – cauri laikam, vārdiem
un mūzikai, tikšanās ar rakstnieci Daci
Judinu un komponistu Arturu Nīmani.
Pasākuma laikā interesentiem bija iespēja
iepazīt abu viesu personību un radošo
darbību. Dace Judina stāstīja par saviem
kriminālromāniem un to tapšanu. Abu
viesu izpildījumā skanēja grāmatas fragmentu lasījumi, dziesmas, atbildes uz
klausītāju jautājumiem. Dažādos detektīvkonkursos, viktorīnās bija iespēja iegūt
jaunas zināšanas un nopelnīt noderīgas
balvas no izdevniecības “Latvijas Mediji”. Noskaņas radīšanai pasākuma laikā
skanēja komponista Artura Nīmaņa mūzika. Pasākums bija kupli apmeklēts, sanākuši bija ne tikai kursīšnieki, bet arī interesenti no Nīgrandes, Zaņas un Saldus.
15.novembra rīta pusē Kursīšu bibliotēkā viesojās Kursīšu bērnudārza 5-6
gadīgo grupas bērni, lai pēc Pepijas uzaicinājuma piedalītos dzimšanas dienas
pasākumā. Bērniem steigā bija aizmirsušās dāvanas, tādēļ nācās tās uz vietas bibliotēkā uzzīmēt. Kopīgi noskatoties filmi-

ņu “Sisidra”, uzzinājām un pārrunājām,
kā jāuzvedas viesībās, ko drīkst un ko
nedrīkst darīt. Tad, izglītojušies un
dāvanām rokās, bērni devās uz svinību
vietu. Pepija gan bija kaut kur aizkavējusies, bet tas neliedza bērniem pasniegt dāvanas bibliotekāram, pastāstīt
par tām un svinēt svētkus. Bibliotēkas
vadītājs pastāstīja, kāpēc rīta stundā
esam pulcējušies bibliotēkā, kāpēc
iedegtas sveces un kas ir Ziemeļvalstu
literatūras nedēļa un ziemeļvalstis. Šī
gada nedēļas tēma ir “Svētki Ziemeļvalstīs”. Baudot tēju un našķus, bērni
klausījās fragmentu “Pepija svin dzimšanas dienu” no A.Lindgrēnas darba
“Grāmata par Pepiju Garzeķi”.
No 31.oktobra līdz 30.novembrim
bibliotēkā bija apskatāma J.Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja
izstāde “Saldenieki uz Latvijas un pasaules skatuvēm”.
5.decembrī uz Krustvārdu mīklu
risināšanas
čempionāta
6.posma
4.kārtu pulcējās 6 kursīšnieki. Šajā
reizē dalībniekiem bija jāatrisina 2
dažādas mīklas – klasiskā un rozete.
3.decembra pēcpusdienā Saldus
BJC zālē pulcējās Saldus novada kultūras iestāžu darbinieki, lai svinētu
tradicionālos Kultūras darbinieku svētkus. Šogad tika sveiktas gan 2018., gan
2019. gada darba jubilejas. Pasākumu
vadīja atraktīvais improvizators Uģis
Točs, ar muzikālajiem priekšnesumiem
viesus priecēja Saldus Mūzikas skolas
pedagoģe, čelliste Madara Fogelmane,
Emīls Lemkens un Dženija Fūrmane,
kā arī lieliskais vīru vokālais ansamblis

“Daile” no Rīgas.
Kultūras darbiniekus bija ieradušies
sveikt Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups un Saldus
novada domes izpilddirektora vietnieks
Arvis Blūms, kuri svinīgajā pasākumā arī
pasniedza Saldus novada domes Atzinības rakstus un Pateicības.
8.decembrī Kursīšos notika tradicionālais Ziemassvētku dāvanu tirdziņš,
kuru organizēja kultūras darba organizatore un bibliotēka. Apmeklētājiem bija
iespēja iegādāties gan vietējo ražotāju,
amatnieku, gan ciemiņu produkciju. Dāvanās varēja iegādāties keramiku, grāmatas, piparkūkas, mājas konditoreju, sveces, rotas, adījumus, medu, apģērbu, saldumus, garšvielas un ķiplokus. Tradicionāli starp pircējiem, kuri bija iepirkušies
tirdziņā, notika loterija, kurai balvas sarūpēja tirgotāji. Tirdziņš bija kupli apmeklēts, paldies pircējiem un paldies pārdevējiem!
12.decembrī Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons Pārventas bibliotēkā piedalījās Kurzemes reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”
un dalījās pieredzē ar ANO ilgtspējīgas
attīstības mērķiem un to ieviešanu bibliotēkas darbā Kursīšu bibliotēkā.
15.decembrī bibliotēkas vadītājs organizēja braucienu uz svētku koncertu
“Sajūtu stāsts” Liepājas teātrī. Braucienā
piedalījās bibliotēkas lasītāji, draugi un
sadarbības partneri.
Mārtiņš Lagzdons.

Atskats uz kultūras notikumiem: 2019.gada novembris-decembris
10.novembrī Kursīšu pagasta kapsētās
notika “Svecīšu vakars”, kurā uzstājās
pagasta iedzīvotāji Mārtiņš Lagzdons,
Tonija Spēlmane un vokālā ansambļa
„Allegro” meitenes vadītājas Elvīras Luces vadībā.
18.novembrī Kursīšos notika divi
tradicionāli un nu jau ikgadēji pasākumi
– Valsts svētku koncerts un Gaismas ceļa
veidošana Kursīšos. Sirsnīgu un skanīgu
koncertu sniedza mākslinieces no Saldus
pagasta Druvas – Dina Zariņa un Rita
Ūpe. Koncertā skanēja nedzirdēta dzeja,
tradicionālas un zināmas, kā arī mazāk
zināmas latviešu komponistu dziesmas.
Vakarpusē kursīšnieki un viesi pulcējās
J.Rudzutaka ielā Kursīšos, lai ar svecēm
izgaismotu garāko ielu. Piedalījās gan
lieli, gan mazi kursīšnieki. Gaismas ceļš
bija iespēja ģimenēm kopā piedalīties
svētkos un sasildīt Kursīšus un Latviju ar
svecītes liesmiņu. Patīkami bija dzirdēt
pozitīvas atsauksmes pēc koncerta un
gaismas ceļa.
8.decembrī Kursīšos pēc Ziemassvētku dāvanu tirdziņa notika eglītes iedegša-

nas pasākums. Kursīšu amatierteātris
“Kodols” (režisors Mārtiņš Lagzdons)
rādīja pēc K.Apškrūmas darba motīviem
iestudētu
uzvedumu
“Ziemassvētki Rūķu bodē”. Uzvedumā
rūķu bodē notiek dažādi mistiski gadījumi, kurus rūķi nespēj izskaidrot.
Pirms Ziemassvētkiem vēl daudz darba
un notiek dažādas ķibeles. Beigās vaininieks noskaidrojas. Pēc iestudējuma
noskatīšanās un Ziemassvētku dāvanu
tirdziņa loterijas balvu saņēmēju noskaidrošanas, visi devās uz lielo izcirtumu (bērnudārza laukumu), lai iedegtu
Kursīšu svētku egli. Lietus un vējš
aizbaidīja apmeklētājus, bet izturīgākie, skanot dziesmām, iededza eglīti un
pēc tam mielojās ar piparkūkām, un
sasildījās ar karsto dzērienu.
Kultūras darba organizatore Ilzīte
un režisors Mārtiņš saka lielu paldies
visiem iesaistītajiem, kas palīdzēja tapt
pasākumam. Iestudējuma aktieriem par
iesaistīšanos un rekvizītu sagādāšanu,
tērpu šuvējām Maritai Atmatai un Dacei Meļķertei, īpašs paldies par šallēm

Līgai Melnbārdei. Bērnudārza meitenēm
Dainai Bicānei un Vitai Ābolkalnai.
Paldies par lielās egles greznošanu
Sandim Griķim, Žanim Bergmanim,
Agnim Griķim, Didzim Griķim, Naurim
Melnbārdim, Jānim Kemtim, Uldim
Romanim par pacēlāju, elektriķim Viesturam Upeniekam.
13.decembrī Kursīšos bija iespēja
noskatīties animācijas filmu bērniem
“Lielais ceļojums” un latviešu filmu
“Dvēseļu putenis”.
19.decembrī Ziemassvētku vecītis
mazākos bērnus aicināja uz pasākumu
Kursīšu bērnudārza telpās. Priekšnesumus sniedza bērnudārza bērni kopā ar
vecākiem.
26.decembrī Kursīšu pagasta bērnu
deju un teātra pulciņš “Notiņas” devās
uz Vadaksti, lai iepriecinātu Vadakstes
bērnus Ziemassvētkos. Kursīšnieki rādīja uzvedumu “Kas ir Ziemassvētki?” un
devās rotaļās ar Vadakstes bērniem,
savukārt Ziemassvētku vecītis uzklausīja dzejoļus un dalīja paciņas.
Ilzīte Griķe.
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Atskats uz notikumiem izglītības iestādēs: 2019. gada novembris-decembris
7.novembrī bērnudārza bērni ar pagasta senioriem kopā svinēja Mārtiņus.
Bērni bija tērpušies dažādās maskās.
Svētkos ciemos kā pārsteigums pie bērniem bija ieradies Mārtiņdienas gailis
(bibliotēkas vadītājs Mārtiņš). Kopīgās
dziesmās un rotaļās tika ieskandināta
Mārtiņdiena. Tiek uzskatīts, ka ap Mārtiņiem visiem lauku darbiem jābūt padarītiem un tiek gaidīta ziemas atnākšana.
Katra grupiņa bija iestudējusi priekšnesumu un rādīja pasaku dramatizējumu. 5-6
gadīgie bērni rādīja latviešu tautas pasaku
“Mamm, kur lielā karote!” ,bet jaunākā

grupa spēlēja pasaku “Rācenis”. Notika
spēkošanās gaiļu cīņās, kur, smiekliem
skanot, katrs centās uzvarēt, bet uzvarēja, protams, draudzība. Svētkiem noslēdzoties, sveicām Mārtiņu vārda dienā
un baudījām cienastu, ēdot zirņus, pupas, ābolus un rupjmaizi ar medu.
14.novembra rīts bērnudārzā iesākās
ar svētku svinēšanu. Bērni, vecāki,
omes, skolas bērni klausījās skolas direktores Irēnas Lagūnas apsveikumu un
vēlējumu mūsu dzimtenei 101. dzimšanas dienā. Svētkus vadīja tautu meita,
kura dalījās pārdomās par Latviju, par

Īstenots projekts “Lai rodas svētku prieks”
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība
“KABata”” sadarbībā ar Kursīšu pagasta
kultūras darba organizatori un bibliotēkuinformācijas centru 2019.gadā īstenoja
projektu “Lai rodas svētku prieks”, kurš
no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda ieguva atbalstu 350.00
euro apmērā.
Aktivitātes mērķis bija pilnveidot
kultūrvidi un norises pagastā pieaugušo
un senioru auditorijai un attīstīt brīvprātīgā darba iemaņas bērnu un jauniešu vidū,
organizējot koncertu Ziemassvētku laikā
un radošo darbnīcu.
Sadarbībā ar kultūras darba organizatori un jaunatnes lietu koordinatori Ilzīti
Griķi bibliotēkā notika radošā diena, kuras laikā tapa ielūgumi dažādu vecuma

Kursīšu pagasta iedzīvotājiem uz tiem
paredzētajiem pasākumiem (senioru
eglīti, mazo bērnu Ziemassvētku pasākumu, apsveikumi sadarbības partneriem) un dekori Ziemassvētku eglītes
greznošanai svētku zālē. Ielūgumu un
dekoru gatavošanā iesaistījās 6 bērni un
jaunieši un 4 pieaugušie. Bērni piedalījās, ieguva jaunas prasmes un veica
noderīgu darbu.
15.decembrī visi tika aicināti uz
svētku koncertu “Sajūti Ziemassvētkus”
kopā ar mūziķiem Ivetu Baumani, Robertu Pētersonu un sitaminstrumentālistu Raiti Zavacki.
Koncertā piedalījās 80 dažāda vecuma lieli un mazi kursīšnieki un Saldus
novada iedzīvotāji.

Īstenots projekts “Ieskandinām Ziemassvētkus”
Biedrība “Amatierteātris Kodols”
sadarbībā ar Kursīšu pagasta kultūras
darba organizatori un pagasta amatiermākslas kolektīviem - sieviešu vokālo
ansambli “Allegro”, bērnu deju un teātra
pulciņu “Notiņas” un amatierteātri
“Kodols”- 2019.gadā īstenoja projektu
“Ieskandinām Ziemassvētkus”, kurš no
Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda ieguva atbalstu 296,10
euro apmērā.
Aktivitātes mērķis bija radīt svētku
noskaņu un iepriecināt pagasta seniorus
Ziemassvētkos, pilnveidot pagasta kultūras dzīvi un papildināt kolektīva materiāltehnisko bāzi.
Projekta ietvaros notika senioru Zie-

massvētku pasākums, kurā priekšnesumus rādīja Kursīšu pagasta pašdarbības
kolektīvi - sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro”, bērnu deju un teātra pulciņš
“Notiņas” un pārstāvji no amatierteātra
“Kodols”. Pasākuma laikā tika rādīta
ludziņa “Kas ir Ziemassvētki?” un dziedātas skanīgas dziesmas. Balli spēlēja
mūzikas grupa no Jaunlutriņiem “Eja”.
Par iegūtajiem līdzekļiem iegādātas
adītas šalles māksliniekiem un cienasts
galdam (konfektes, piparkūkas un mandarīni). Pasākumā piedalījās 20 seniori,
25 pašdarbības kolektīvu dalībnieki.
Pasākuma apmeklētājiem patika priekšnesumi un savu cilvēku uzstāšanās.
Protams, varēja vēlēties kuplāku ap-

Bibliotēkas 2019.gada izsniegumu TOP10
Bibliotēka apkopojusi 2019.gada TOPu, izmantojot BIS “Alise” uzskaiti, apkopoti rezultāti – lasītākās pieaugušo
grāmatas, lasītākās bērnu grāmatas, skatītākie DVD, lasītākie žurnāli un spēlētākās spēles. Materiāliem, kuriem vienāds
izsniegumu skaits, vieta topā atkarīga no
to saņemšanas laika krājumā (ātrāk saņemtie augstākā vietā). Žurnālu tops vei-

dots, žurnālu izsniegumu dalot ar katra
nosaukuma
eksemplāru
skaitu
2019.gadā.
Latviešu daiļliteratūras grāmatu
TOP 10
1. Akmentiņš, Andris. Skolotāji
2. Brīdaka, Lija. Mūža noslēpums
3. Dimante, Inguna. Komjaunietes pūra
nauda

to, ka tā jāsaudzē, jāmīl un jāsakārto. Tautu
meita bērniem uzdeva jautājumus par Latviju, uz kuriem dalībnieki labprāt atbildēja.
Bērnus pārsteidza Karslona ierašanās pasākumā, kurš bija atlidojis no Rīgas. Bērniem
viņa uzvedība nepatika, jo viņš “piegružoja”
mūsu Latviju. Pasākuma gaitā Karlsons saprata savu nepareizo rīcību. Bērni kopā ar
tautu meitu un Karlsonu svinēja svētkus,
kopīgi ejot rotaļās, dejojot un deklamējot
dzejoļus par skaisto dzimteni Latviju. Noslēgumā visi baudīja svētku kliņģerī.
Bērnudārza audzinātājas.
Sabiedriskās aktivitātes īstenošanas rezultātā aktivizēts brīvprātīgais darbs Kursīšu
pagastā bērnu un jauniešu vidū, iegādāta
Sizzix Big Shot formu izgriešanas un reljefu
izspiešanas mašīna (noderēs turpmākajām
bibliotēkas, kultūras nama un biedrības radošajām darbnīcām), notikusi radošā darbnīca
bērniem un jauniešiem, kuras laikā tika sagatavoti ielūgumi un eglītes dekori, noorganizēts svētku koncerts “Sajūti Ziemassvētkus”
Kursīšu pagasta iedzīvotajiem un senioriem,
Saldus novada iedzīvotājiem.
Aktivitāti finansiāli atbalstīja Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds,
Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” un
Kursīšu pagasta pārvalde.
Aktivitātes foto reportāža- biedrības lapā
sociālajos tīklos - https://www.draugiem.lv/
biedriba.kabata/gallery/?aid=70783276
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs.
meklējumu.
Iegādātās šalles noderēs ne tikai ansambļa dalībniecēm, bet arī citiem pagasta kolektīviem. Sagatavotie priekšnesumi ir kolektīvu repertuārā un tiks izmantoti, lai dotos
uzstāties citos pagastos. Ar ludziņu “Kas ir
Ziemassvētki?” bērnu pulciņš “Notiņas” jau
priecējis Vadakstes pagasta mazos bērnus
Ziemassvētku
pasākumā
26.decembrī
2019.gadā.
Aktivitāti finansiāli atbalstīja - Saldus
novada nevalstisko organizāciju atbalsta
fonds, biedrība “Amatierteātris Kodols” un
Kursīšu pagasta pārvalde.
Aktivitātes foto reportāža- sociālajos
tīklos - https://www.draugiem.lv/kursisi/
gallery/?aid=70784142
Mārtiņš Lagzdons, pr ojekta vadītājs.
4. Rukšāne, Guna. Vilinājums
5. Dimante, Inguna. Nāve Kraukļu ciemā
6. Važa, Maiga. Pārbaudītā laime
7. Krekle, Maija. Dzīvības spītīgie asni
8. Judina, Dace. Lāsts
9. Judina, Dace. Ēnas spogulī
10.Auziņš, Arnolds. Sieviete neprot zaudēt
(grāmatas ņemtas 11-14 reizes, katra)
Ārzemju daiļliteratūras grāmatu TOP 10
1. Džūela, Līza. Zelta meitene
2. Larka, Sāra. Cerība pasaules malā
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3. Džeferisa, Dina. Safīra atraitne
4. Baha, Tabea. Kamēliju sala
5. Kreca, Ingrīda. Snoushilas muižas
mantinieki
6. Barija, Džesika. Brīvais kritiens
7. Railija, Lūsinda. Itāļu meitene
8. Eljota, Ketrina. Par pagājušo nakti
9. Edvardsons, Matiass. Gandrīz normāla
ģimene
10.Velss, Benedikts. Vientulības gals
(grāmatas ņemtas 9-12 reizes, katra)
Bērnu un jauniešu grāmatu TOP 10
1. Jūna, Nikola. Viss, itin viss
2. Mans luksofors
3. Reksis pamostas peļķītē
4. Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā
5. Žutaute, Lina. Kika Mika un nekārtī-

bas rūķītis
6. Ross, Kenijs. Auto grāmata : skanošā grāmata
7. Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti
8. Staka, Agija. Vecīša cimdiņš
9. Kopena, Jūdita. Grāmata Benijam
10. Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante
(grāmatas ņemtas 7-13 reizes, katra)
Skatītāko DVD Top 10
1. Dziedi
2. Troļļi
3. Kā pieradināt pūķi 2
4. Ledus sirds
5. Ledus laikmets 4. Kontinentu dreifs
6. Amerikāņu snaiperis
7. Viesnīca Transilvānija 2

Notikumi 2020.gada janvārī
Bibliotēkā
9.janvārī uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 6.posma 5.kārtu pulcējās 6 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā
bija jāatrisina 3 dažādas mīklas – klasiskā, zviedru un riņķvārdu mīkla.
14.janvārī Kursīšu bibliotēkā notika
pasākums „Trillera un izdzīvošanas anatomija”, tikšanās ar grāmatu autoriem
Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi. Tikšanās laikā viesi stāstīja par savu kopīgo
darbu vairāku gadu garumā. Maija nāk no
žurnālistikas vides, Modris no policijas.
Abi autori kopā strādā pie dažādiem darbiem, kas saistīti ar žurnālistiku un kriminālistiku, protams, abi kopā raksta grāmatas. Viesi stāstīja par grāmatu tapšanu, to
sižetiem, faktu noskaidrošanu un strīdiem
grāmatu tapšanas laikā. Tikšanās otrajā
daļā runājām par grāmatu “Aliansē pret
vēzi”, kura tapusi iz dzīves notikumiem
un pieredzes, cīnoties ar Modra Pelša

slimību. Pasākumu apmeklēja interesenti no Saldus, Kursīšiem un Nīgrandes.
Pasākums tika organizēts Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (9).
Detektīvi” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu!
No 9.01. līdz 9.02.2020. Kursīšu
bibliotēkā bija apskatāma J.Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja
ceļojošā izstāde “1991.gada barikādes”.
Kultūrā
25.janvārī Kursīšos viesojās Saldus
novada pagasta seniori, lai tiktos pasākumā “Baltās peles gads”. Priekšnesumus sniedza Kursīšu pagasta amatiermākslas kolektīvi – sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro” izpildīja skanīgas
dziesmas un amatierteātris “Kodols”
rādīja skeču “Olas” un performanci bez

Palīdzi tapt izstādēm
Kursīšu bibliotēka aicina Kursīšu
pagasta iedzīvotājus, bibliotēkas draugus
un atbalstītājus piedalīties izstāžu tapšanā.
KOLEKCIJU IZSTĀDES
Aicinām atsaukties Kursīšu pagasta
un kaimiņu pagastu (Pampāļu, Zaņas,
Ezeres, Nīgrandes, Rubas, Vadakstes,
Jaunauce, Zvārdes, Novadnieku) iedzīvotājus kolekcionārus, kuri labprāt apskatei
Kursīšu bibliotēkā izliktu savas kolekcijas. Bibliotēkā bijušas apskatāmas pildspalvu, alus kausu, krūzīšu, teātra
programmu un citu lietu kolekcijas.
Kolekcijas tiks izvietotas tiem atbilstošos, slēdzamos skapjos!
Jautājumu gadījumā sazināties ar bibliotēkas vadītāju Mārtiņu pa tālr.
26643911
vai
e-pastā
bibl.kursisi@saldus.lv
TEMATISKAS FOTO IZSTĀDES
Aicinām pārskatīt senos un jaunos
foto albumus. Bibliotēka 2020.gadā vēlas
veidot novadpētnieciska rakstura foto
izstādes, kuru tapšanā lūdz iesaistīties
pagasta iedzīvotājus.

Bibliotēkā plānotas foto izstādes
par šādām tēmām:
 “Auto, auto automobili” (vieglais
automobilis dažādās dzīves situācijās
un notikumos, auto foto, auto remontēšana, auto kustībā u.tml.) (izstādes
plānotais laiks 2020.gada maijs)
 “Kāzu laiks” (ar kāzu tematiku saistītas fotogrāfijas, kāzu auto, jaunais
pāris, kāzu tradīcijas
u.tml.)
(izstādes plānotais laiks 2020.gada
augusts)
 “Lauksaimniecības tehnika un darbi” (lauksaimniecības tehnika un
procesi, mašīnas un traktori u.tml.)
(izstādes plānotais laiks 2020.gada
oktobris)
 “Es un Ziemassvētku vecītis” (Ziemassvētku pasākumi, satikšanās ar Ziemassvētku vecīti, ziema,
ziemas prieki u.tml.) (izstādes plānotais laiks 2020.gada decembrī)
Fotogrāfijas var būt no dažādiem
laikiem – mūsdienas, padomju gadi,

8. Kreisie poliči
9. Kingsman: Slepenais dienests
10. Nameja gredzens
(DVD ņemti un skatīti 10-16 reizes,
katrs)
Žurnālu TOP 10
1. OK!
2. Santa
3. Lilit
4. Una
5. Privātā Dzīve
6. Mājas Viesis
7. Citādā Pasaule
8. Ko Ārsti Tev Nestāsta
9. Leģendas
10. Veselība
Mārtiņš Lagzdons.
vārdiem “Kino seanss”. Vakara gaitā
ballē muzicēja grupa “Eja”. Vislielākais
paldies organizatoriem Intai Plācei un
Ilzītei Griķei.
Pirmsskolā
9.janvārī pirmsskolā viesojās “Mārītes
foto”. Bija iespēja gan pirmsskolas, gan
sākumskolas bērniem fotografēties individuāli, kā arī kopā ar saviem grupas
biedriem.
22.janvārī pirmsskolas zālē uz izglītojošu programmu gan lielus, gan mazus
aicināja Ventspils stikla pūtēji, iepazīstināja bērnus ar tik ļoti reto profesiju. Tika
rādīts meistara paraugdemonstrējums, kā
izveidot figūriņas no stikla. Bija iespēja
uzmanīgi klausīties un nopelnīt balviņas.
Drosmīgākie varēja izmēģināt spēkus
stikla burbuļu uzpūšanā. Bija iespēja arī
apskatīt dažādus stikla suvenīrus un tos
arī iegādāties.
Intas Plāces, Ilzītes Griķes, Dainas
Bicānes sniegto infor māciju apkopoja
Mārtiņš Lagzdons.
seni laiki. Vēlams, lai fotogrāfija ir saistīta ar Kursīšu pagastu, kursīšniekiem,
īpaši priecāsimies par stāstu un fotogrāfijā attēlotiem cilvēkiem, foto uzņemšanas
laiku un vietu, jo izstādēm ir novadpētniecisks raksturs. Fotogrāfijas lūgums
nogādāt bibliotēkā, tās tiks ieskenētas un
oriģināli atdoti atpakaļ to īpašniekiem.
Jautājumu gadījumā sazināties ar bibliotēkas vadītāju Mārtiņu par tālr. 26643911
vai e-pastā bibl.kursisi@saldus.lv
Atbalstiet bibliotēku un iesaistieties!
Mārtiņš Lagzdons.
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stundas), vieta: 03., 04. Mācību noslēgumā tiek izsniegts apliecināZiņas lauksaimniekiem akadēmiskās
marts: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, jums.

Tiek organizēts pieredzes apmaiņas
brauciens par tēmu "Laukaimniecības
ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana". Br auciens
tiek organizēts
LAP
2014.-2020.
apakšpasākuma "Saimniecību un mežu
apmeklējuma nodrošināšana" ietvaros.
Brauciens paredzēts 28.02.2020.
(piektdiena), dalības maksa 20,00 eur +
PVN (rēķins).
Apmeklēsim 3 saimniecības: SIA
Bestberry, Aucē - audzē irbenes un gatavo dažādus produktus. 4 produktu degustācija, Tērvetes maizes ceptuvi, Tērvetes
pagastā - cep dažādas maizes ar dabīgiem
ieraugiem. Piedalīsimies baltmaizes cepšanā. Būs maizes
degustācija, tēja un
Lolitas Duges "Piparmētru namiņš" Vilces pagastā. Mētru tēju degustācija. Visās
vietās būs iespēja iegādāties viņu ražojumus. Būs arī pusdienas Kroņaucē. Lai
pieteiktos, zvaniet/rakstiet epastā/ sūtiet
sms/ whatdapp uz norādītajiem kontaktiem Anitai Bērziņai. (t. 29227465, epasts: anita.berzina@llkc.lv) Grupas dalībnieku skaits ir ierobežots.
LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena lopkopība). INFORMĀCIJA
- datumi: 03., 04., 06. marts (obligāta
dalība visās mācību dienās), laiks: 10.00
– 16.30 (visas mācību dienas, kopā 24

LLKC Saldus konsultāciju birojs,
06.marts: LLU mācību un pētījumu
saimniecība
"Vecauce",
Z/S
“Dukāti” (Auces novads) un Z/S
"Druvas" (Auces novads), lektores:
INDRA EIHVALDE un IEVA KRAKOPA.
Semināra tēmas: teļu un jaunlopu
labturības prasības un turēšanas tehnoloģijas; atbilstoši ES un LR MK noteikumiem; jaunpiena nozīme teļu izaudzēšanā; barības kvalitātes novērtēšanas
nozīme atbilstoši ES vides prasībām,
govju veselībai un labturībai; barības
kvalitātes novērtēšanas praktiskie aspekti; barības līdzekļi un devu sastādīšana; slaucēdināšana atbilstoši labturības prasībām; pārraudzības datu izmantošana ēdināšanas novērtēšanai; pārraudzības datu analīze; slaucamo govju
labturība un komforts, atbilstoši ES un
LR MK noteikumiem; govju signāli
mikroklimata un dzīvnieku veselības
stāvokļa novērtēšanai; dažāda vecuma
dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā; dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības
apstākļos; labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.
Lai pieteiktos mācībām, ir jāpierāda
iesaiste lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai pārtikas nozarē (to pierādīt var,
ja tiek saņemti platībmaksājumi, ir zeme/ mežs, ir darba līgumus u.c.). Mācībās var piedalīties arī ģimenes locekļi.

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās līdz 2.martam. Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots. Sīkāka
informācija zvanot vai rakstot e-pastu: Signe
Bumbiere, mob.tālr. 25494380, e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv
Seminārs par grāmatvedības aktualitātēm un nodokļiem.
I.Leibus seminārs “Nodokļu aktualitātes
IIN maksātājiem” (pašnodarbinātajiem, IK,
ZS īpašniekiem), 04.03.2020 Durbes kultūras namā plkst.10:00.
Semināra tēmas - nodokļu aktualitātes
mazajiem uzņēmējiem 2020. gadā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma (saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite; pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana; izdevumu precizēšana), gada ienākumu deklarācija
(izdevumu ierobežojums gada ienākumu
deklarācijā; atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana; IIN avansa maksājumi
2020. gadā), pašnodarbināto personu valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(VSAOI) (VSAOI aprēķināšana; VSAOI
iekļaušana izdevumos; pievienotās vērtības
nodoklis mazajiem uzņēmējiem), atbildes uz
jautājumiem.
Semināram obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 2020.gada 1.martam. Dalības
maksa 20,00 eiro. Interesējošos jautājumus
lektorei varat iesūtīt, e-pasts: bmusulaiks@gmail.com.

“Kursīšos pirms…”

dētajās Andra Vējāna vārsmās:
«Es pārkāpju Urālu bagātās grēdas.
Es eju caur jaunu zemju lauku un saskatu visur
arī tavu kāju pēdas,
Latvija mana.»
Un saskata ari paši sevi. Roku rokā
ar visas mūsu zemes ļaudīm.
No Baltkrievijas Padomju Sociālistiskas Republikas atvesti kartupeļi, kas
dzīs zaļus asnus sovhoza laukos. Ukrainā un Igaunijā augusi krietna daļa tās
lopbarības, kas līdzēja pārziemot saimniecības lopiem. Gandrīz 10 tūkstošos
grāmatu ciema bibliotēka glabā visas
pasaules gudrākās, cēlākās domas.
Diendienā Kursīšos darbā līdzās iet sešu
tautību strādnieki latvieši un lietuvieši,
krievi un baltkrievi, ukraiņi un poļi. Un
neviens nejautā, kādas tautības esi, bet
gan - cik labi savu darbu, savu pienākumu veic. Un vienlīdz godināmi ir darba
pirmrindnieks virpotājs Genādijs Pušķarovs un šoferis Laimonis Romanis,
laukstrādnieks Jāzeps Baisis un traktorists Zigfrīds Circenis, šoferis Jozs Dabris un būvstrādnieks Matīss Freimanis
un...
Palūkojieties, kādā zinātkārē un
interesē viņi pošas kārtējā ekskursijā,
kas nopelnīta darbā. Šogad jau pabūts
Volgogradā un Sočos, pērn Odesā, Ki-

jevā. Pērnavā. Un ik reizes ceļam posusies
vismaz 30 cilvēku grupa. Tik lielā darbabiedru pulkā pazūd vienpatņa inertums, cilvēkā atmostas redzīgums. Pēc katra tāda
brauciena vel ciešāk savijas tās draudzības
saiknes, kas savā starpā vieno visas mūsu
zemes tautas.
Rudens un ziemas vakaros šo kopību
apzināties palīdz ciema tautas-nams un tā
vadītāja Rita Bergmane. Gan ar regulārajām
kinoizrādēm, gan ar sarīkojumiem, gan
mākslinieciskās pašdarbības pulciņiem.
Deju kolektīvā astoņi pāri prot izvīt gan
latviešu, gan krievu, gan igauņu un lietuviešu dejas Uz rajona skati gan neaizbrauca.
Varbūt citu gadu radīsies iespēja apģērbt
dejotājus atbilstošos tautas tērpos. Un droši
vien arī solis tad būs atraisītāks. Kursīšu
astoņgadīgās skolas direktora vietniece Aija
Jēkabsone taču tikai pirmo sezonu mēģināja
vadīt dejotājus. Bet paraugieties attēla, cik
liela ir dejotāju vēlēšanās izteikt sevi dējas
kustību valodā. Valodā, kuru saprotam bez
tulka.
Dramatiskais kolektīvs pirms mēneša
ieguva otro vietu rajonā. Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma audzēkni Dzintru
Dirvēnu kursišnieki lūdza palīgā un, lūk, jau
arī Jaunaucē skatīta ir viņu iestudētā K.
Ozoliņas luga “Vectētiņš ārstējas”. Titullomā saimniecības galvenais inženieris Leons

“Saiknes atklāsme”

Rajona kultūras namā februārī un
martā žūrija vērtēja klubu tematiskos
sarīkojumus, kas veltīti jaunatnes audzināšanai. No katra ciema šurpu atveda
pašu interesantāko programmu, pašu labāko tās izpildījumu. Un pēc tam vispusīga analizē. Par to. kas izdevās skaists, par
to, kas varbūt nebija īsti pārdomāts pirms
pusstundu garas programmas nodošanas
skatītājiem.
Žūrija tad ievēroja kursīšnieku sniegumu. Programma bija ar dziļi internacionālu saturu, atklāja nelielā Kursīšu ciema saikni ar visu mūsu zemi Padomju
Savienību. Ļāva izjust, ka esam šī veseluma neatņemam, būtiska sastāvdaļa. Ar
tiem astoņiem tūkstošiem padomju karavīru, kas uz mūžu mūžiem palikuši ložu
saārdītajā, asinīm piemirkušajā Kursīšu
zemē. Ar to varonības elpu, kas strāvo
bijušo cīnītāju atmiņās par kaujām 1944.
—1946.gada ziemā. Ar to pakalnu, kurā
reiz stāvēja mājas, izlolojušas V. I. Ļeņina līdzgaitnieku Jāni Rudzutaku. Ar tiem
bērniem, kas šodien no Kursīšiem uzsāk
savu ceļu uz sapņa piepildījumu.
«Mieram un draudzībai” - tā viņi bija
nosaukuši savu programmu. Un tās galvenā doma bija izteikta no skatuves skan-

Inese Māla.

NR. 1 (144 )

KURSĪŠNIEKS

6


Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
05.03.2020. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 6.posma 7.kārta
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

25.02.2020. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās – literatūras raidījumi

SENIORU KLUBIŅŠ
Aktīvie seniori Intas Plāces vadībā veido senioru
klubu. Aicinām iesaistīties visus aktīvos seniorus. Plānots organizēt tikšanās reizi mēnesī, kurās kopīgi varētu
darboties, mācīties, pilnveidoties. Katram no mums ir
kāda ideja, kuru kopā varam realizēt. Tikšanās notiks
bibliotēkas zālē plkst. 17.00. katra mēneša otrajā pirmdienā.
Aicinām atbalstīt pasākumus, kurus organizē arī citu
pagastu seniori. Nokļūšanai uz citu pagastu organizētiem pasākumiem izmantosim savu transportu vai pagasta pārvaldes autobusu (līdz šim esam atbalstīti, paldies par to). Sīkāka informācija un idejas pie senioru
kluba vadītājas Intas Plāces, t.29160451

VEIKALA ATKLĀŠANA
KURSĪŠOS!
2020.gada 29.februārī
plkst. 10.00
SIA „Vigi GB” veikala
„Mežrozīte” atklāšana

(adrese: Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov.,
bibliotēkas ēka)

Veikala darba laiks: katru dienu no plkst.
8.00 līdz 20.00

Slūtiņš.
Vokālajam ansamblim stāžs vislielākais. Astoņu sieviešu balsis
saliedē skolotājs Spodris Mēnesis.
Bet sarīkojumos līdzās pieaugušajiem sovhoza strādniekiem un
pārējiem kursišniekiem uz tautas nama nelielās skatuves kāpj arī
astoņgadīgās skolas audzēkņi. Un dziesma, tad raisās ne tikai latviski un krieviski, bet ari igauniski.
Pēc nedēļas Kursīšos atkal ieradīsies daudz ciemiņu. Tie ir Lielā
Tēvijas kara veterāni, par ciema atbrīvošanu kritušo karavīru tuvinieki. Un atkal viņus še uzņems no sirds. Brāļu kāpos, kuros ir trīs
obeliski, kam Padomju Savienības Varoņa zvaigzne iekalta, mītiņā
sapulcēsies viesi no daudziem daudziem mūsu zemes nostūriem.
Un veldzēsies kursīšnieku draudzībā. No sirds uz sirdi runās.
Gribas pievienoties ciema izpildkomitejas priekšsēdētājas Valijas Švikstiņas apgalvotajam, ka jaunu pacēlumu kursīšnieku kultūras dzīvē devusi tieši šī sezona, kad izdomai, rosmei mudināja
PSKP XXVI kongresam veltītā kultūras darba skate “Dzimtene, es
rakstu tavu mūžu”. V. Kolidzeja
Padomju Zeme, Nr.52 (01.05.1981)

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!
2019. gadā, r eģistr ējot dzimšanu, dzīves vieta
Kursīšu pagastā deklarēta 1 bērnam.
Sveicam pagasta iedzīvotājus, kopīgo dzīves
ceļu sākot, lai saticība, veiksme un mīlestība!
2019. gadā laulību r eģistr ējuši 6 pār i — 3 pāri
(abi laulājamie deklarēti Kursīšu pagastā) un 3
pāri (viens no laulājamiem deklarēts Kursīšu pagastā).

KINO DIENA KURSĪŠOS!
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

6.martā plkst. 17.00
Animācijas filma “Tabaluga. Ledus princese” (1.00 euro)

6.martā plkst. 18.30
Filma “Klases salidojums 2” (3.00 euro)

Kursīšu pagasta Jaunā zāle
2020.gada 28.marts
plkst. 19.00

Amatierteātru salidojums Teātra
dienu noskaņās

“Skeču parāde”

Piedalās Kursīšu amatierteātris “Kodols” un viesu
amatierteātri.

plkst. 21.00
BALLE kopā ar Brāļiem
Juroviem.
Ieeja – 3,00 euro

Galdiņus pieteikt pie kultūras darba organizatores
I.Griķes (t.28328320)

Kursīšu pagastā pie totalitāro režīmu upuru piemiņas akmens

2020.gada 25.marts
plkst. 17.00
Genocīda upuru piemiņas pasākums
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 18.02. līdz 18.03.2020.
Foto izstāde

“Mēs piepildām Saldu”
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību
un ticamību atbild raksta autors!

