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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Informācija
Sākot ar martu, Kursīšu
pagastā ar nekustamajiem
īpašumiem un zemēm
saistītos jautājumus kārtos nekustamo īpašumu
speciāliste-zemes ierīkotāja Sandra Adakovska!
Sandra Adakovska
tālr. 25745088
epasts: sandra.adakovska
@saldus.lv
Pieņemšanas laiks Kursīšos: Otrdienās no 9:00
līdz 11:00
(Citās nedēļas dienās pieņem apmeklētājus un apkalpo Zaņas, Pampāļu,
Ezers un Nīgrandes pagastos)

Informācija
KURSĪŠU PAGASTA
PĀRVALDES KASES
DARBA LAIKS
Pirmdiena - 8.00-12.00 ;
13.00-16.00
Otrdiena - 8.00-12.00 ;
13.00-16.00
Trešdiena - 8.00-12.00 ;
13.00-15.00
Ceturtdiena - 8.0012.00 ; 13.00-15.00
Piektdiena – 8.00-12.00
Sestdiena – BRĪVS
Svētdiena - BRĪVS
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.

2019, Marts/Aprīlis

Saldus novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs!
SIA “Eko Kurzeme” sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Saldus novadā veiks no
2019.gada 1.jūnija tur pmākos septiņus gadus, attīstot arī iedzīvotājiem ērtu un pieejamu
atkritumu šķirošanas infrastruktūru. Iedzīvotājus līgumus aicināti noslēgt līdz 30.aprīlim,
lai uzņēmums varētu plānot atkritumu izvešanas grafikus un pirms 1.jūnija tos nosūtīt
klientiem. Līgumi ar esošo Saldus novada
atkritumu apsaimniekotāju būs spēkā līdz
31.maijam. Pēc šī datuma atkritumu izvešana
tiks nodrošināta tikai iedzīvotājiem, kuri būs
noslēguši līgumus ar SIA “Eko Kurzeme”.
Saldus novada iedzīvotāju ērtībai SIA
“Eko Kurzeme” no 1.aprīļa atvērs arī klientu
apkalpošanas centru Saldū, Dzirnavu ielā 30.
Tajā iedzīvotāji varēs gan noslēgt līgumus,
gan arī saņemt klātienes konsultācijas.
Saldus novada iedzīvotājiem tiks nodrošinātas vairākas līgumu noslēgšanas iespējas:
No 26.marta līgumus varēs noslēgt elektroniski interneta vietnē www.ekokurzeme.lv
sadaļā “Pakalpojumi”, izvēloties sadaļu
“Jauna līguma noslēgšana Saldus novadā”.
Autorizācija notiek ar internetbankas starpniecību.
Šobrīd
pakalpojums
pieejams
Swedbank, SEB banka un Luminor banku
klientiem. Līgumu noslēgšanu elektroniski
nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.
No 25.marta līgumus varēs noslēgt klātienē, aizpildot līguma veidlapas Saldus novada
pagastu pārvaldēs, Saldus novada pašvaldības
Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, vai SIA “Eko
Kurzeme” klientu apkalpošanas centros Dzirnavu ielā 30, Saldū (no š.g. 1.aprīļa.), vai
Ezermalas ielā 11, Liepājā, LV-3401.
Esošie sadzīves atkritumu konteineri iedzīvotājiem nebūs jāmaina. Personu apvienības
SIA „Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”

Nodod lielgabarīta atkritumus!
Kursīšu pagasta pārvalde informē, ka
2019.gada 10.maijā Kalna iela 1 (aiz bibliotēkas) tiks novietots lielgabarīta atkritumu
konteiners.
Pagasta iedzīvotājiem būs iespēja nodot
gan nolietotās mēbeles, gan sadzīves elektrotehniku, gan vieglo automašīnu riepas. Aicinām būt aktīviem un izmantot šo iespēju.
Šajos konteineros NAV paredzēts izmest
azbesta saturošus izstrādājumus (šīferus,
caurules u.tml.), būvgružus, dienasgaismas
lampas, ķīmiskus un skābes saturošus šķidrumus, eļļas, degošus šķidrumus. Sakopsim savu
pagastu, novadu un Latviju kopā!
Kursīšu pagasta pārvalde.

un Saldus novada domes noslēgtais līgums paredz, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 16,04 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Maksā ir ietverts
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis
par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
Saldus novada iedzīvotājus nepieciešamības
gadījumā aicinām vērsties SIA “Eko Kurzeme”
Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418
vai rakstīt e-pastu info@ekokurzeme.lv.
SIA „Eko Kurzeme” darbojas Liepājā un vēl
piecos tuvākajos novados - Grobiņas novadā,
Aizputes novadā, Pāvilostas novadā, Durbes novadā un Skrundas novadā. Kopš 2016.gada SIA
“Eko Kurzeme” ir arī sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca Grobiņas novada “Skudrās”, kas ir
viena no modernākajām un efektīvākajām sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcām Latvijā.
SIA „Eko Kurzeme” piedāvā plašu pakalpojumu klāstu - sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, šķiroto atkritumu apsaimniekošanu,
kā arī asenizācijas pakalpojumus un dažādus
sezonālos pakalpojumus, kā, piemēram, sniega
izvešanu un sāls-smilts maisījumu ziemā, lapu
izvešanu rudenī un palīdzību sakopšanas talkās
pavasaros. Plašāku informāciju par SIA "Eko
Kurzeme" sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv .
Uzņēmumi SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Eco
Baltia vide” ietilpst “Eco Baltia grupā”, kas ir
apgrozījuma ziņā lielākā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijas valstīs un nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no
savākšanas līdz pārstrādei.
Apsaimniekotāja informācija.

Iedzīvotāju tikšanās!
25.aprīlī, plkst. 19.00 Saldus novada
domes priekšsēdētājs Māris Zusts aicina
iedzīvotājus uz sarunu Kursīšu pagastā.

Sarunas tēmas – pagasta un novada aktualitātes.
Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus
domes vadītājam Mārim Zustam, priekšsēdētāja vietniekam Raivim Zīrupam, izpilddirektoram Kristapam Osim un pagasta pārvaldes
vadītājam Viktoram Drukovskim. Tiekamies
25.aprīlī plkst. 19.00 Kursīšu pagasta pārvaldes zālē (Kalna iela 2, 2.stāvā).
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par 2018.gada Ziemeļvalstu bibliotēkas
Bibliotēkas notikumi februārī un martā
tēmu, darbiem un norisi Kursīšu pamat2.februārī bibliotēkas vadītājs piedalījās mūzikas apvienības “Nielslens
Lielsliens” organizētās akcijas mazo lauku bibliotēku atbalstam vienā no pasākumiem Rubas pagasta Līkupēnu bibliotēkā. Pasākumā uzstājās mūzikas apvienība
“Nielslens Lielsliens” un savu dzeju lasīja dzejniece Madara Gruntmane. Pēc visai savdabīgā koncerta bibliotēkā pie
tējas tases notika diskusija ar lasītājiem,
akcijas organizatoriem par bibliotēku
problēmām un to risinājumiem Saldus
novadā, īpaši Rubas pagastā. Pasākumā
piedalījās arī Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.
14.februārī uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 6.kārtu pulcējās 10 interesenti, kuriem 60 minūšu
laikā bija jāatrisina 4 dažādas mīklas –
rozete, klasiskā, zviedru un riņķvārdu
mīkla.
19.februārī bibliotēkā notika pasākums “Sev kaimiņos” tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi. Tikšanās laikā

interesenti varēja iepazīt rakstnieces
personību un radošo darbību, ieklausoties stāstījumā par autores dzīvi, izaicinājumiem, grāmatu tapšanu. Pasākuma
apmeklētāji jautāja un saņēma atbildes
uz sev interesējošiem jautājumiem.
Pasākums notika Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra izstrādātā projekta
“Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
No 14.janvāra līdz 15.februārim
Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma Jaņa
Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
dalībnieces, pampāļnieces Dairas Ābolas gleznas un viņas meitas Ilzes Ābolas, mazmeitas Evas Behmanes un
mazmazmeitas Emilias Behmanes pieskārieni mākslas pasaulei! Dažādās tehnikās, dažāda stila un formas darbi.
26.februārī Kursīšu bibliotēkā notika “Lasītāju kluba” pasākums – ziemā:
ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, literatūra un varoņi. Pasākuma laikā skolas
bibliotekāre Sandra Kilevica pastāstīja

skolā. Visi kopā lasījām pusaudžiem domāto fragmentu – Simons Stangers “To,
kuru nav”. Diskutējām par izlasīto fragmentu, prognozējām notikumu gaitu,
attieksmi, dalījāmies pārdomās, jo fragmentu lasījām pa daļām. Pēc izlasītā runājām par bēgļu jautājumu, diskutējām
par savu attieksmi, pieredzi saistībā ar
bēgļiem. Izlasītais fragments un diskusija
raisīja pārdomas!
14.martā uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 7.kārtu pulcējās 9 interesenti, kuriem 60 minūšu laikā
bija jāatrisina 3 dažādas mīklas – rozete,
klasiskā, zviedru mīkla.
20.martā
Kursīšu
bibliotēkasinformācijas centra vadītājs Mārtiņš
Lagzdons piedalījās Nacionālās Skaļās
lasīšanas sacensību Saldus reģiona fināla
žūrijā. Sacensības piedalījās 5. un 6.klašu
skolēni no Saldus un Brocēnu novada
skolām.
Mārtiņš Lagzdons.

LBB Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju
profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”
No 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi Latvijas bibliotekāri no visiem Latvijas
novadiem piedalījās mācībās Spānijā,
Alkala de Enaresas pilsētā. Mācībās piedalījās
arī
Kursīšu
bibliotēkasinformācijas centra vadītājs, LBB biedrs
Mārtiņš Lagzdons.
Projekta nepieciešamība
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB)
jau pirms pāris gadiem veica plašu Latvijas bibliotekāru aptauju, lai uzzinātu viņu
vēlmes veiksmīgākam un motivējošam
darbam. Pārliecinoši lielākā daļa respondentu izteica nepieciešamību pēc profesionālās pilnveides, regulārām mācībām,
jauno tehnoloģiju izmantošanas pieaugušo izglītošanas procesā. Izglītots un motivēts bibliotekārs bibliotēkas lietotājiem
spēs sniegt atbalstu un organizēt efektīvas
mācības. Eiropas dimensijas integrēšana
pieaugušo izglītības projektos ir ļoti svarīgs motivācijas veids. LBB, īstenojot šo
pieaugušo izglītotāju profesionālās pilnveides projektu, cer veicināt Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju sadarbību
un attīstīt jaunus projektus. Erasmus+
aktivitāte KA1 piedāvā doties uz ārvalstīm, lai tur mācītos kursos un dalītos
pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem.
Projekta dalībnieki
LBB projekta “Latvijas bibliotekārupieaugušo izglītotāju profesionālo IKT
kompetenču paaugstināšana” darbības
laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019.
gada 31. maijam. Projekta dalībniekiem
tiešajā darbā ir saskare ar pieaugušo izglītības aktivitāšu organizēšanu. Dalībai šajā
projektā izvēlēti aktīvāki bibliotekāripieaugušo izglītotāji: Mārtiņš Lagzdons,
Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotē-

kas-informācijas centra vadītājs, Itija
Vespere, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste,
Lana Augule, Dobeles novada centrālās bibliotēkas direktore, Viktorija
Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre, Daiga Puķīte,
Madonas novada bibliotēkas galvenā
bibliotekāre/metodiķe, Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas direktore, Inta Kušnere, Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas direktore, Zane
Linde, Rīgas Juridiskās augstskolas
bibliotēkas juridiskā konsultante.
Apmācību kursi Spānijā
Kursus organizēja “Cervantes Training” (Spānija, Alkala de Enaresa),
kuram ir gandrīz 20 gadu pieredze,
piedāvājot mācības izglītotājiem, atbalstot un attīstot Eiropas dimensiju
izglītībā. Kursu “Innovative skills in
ICT through collaborative and projectbased
teaching
and
learning” (“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu un mācīšanos”) vada profesionāli un starptautiski augstu novērtēti pasniedzēji. LBB
projekta dalībnieku mācību programmu vadīja divi pasniedzēji: Hosē Garsija un Melinda Dūlija. Mācību kursa
pirmā diena tika veltīta grupu un sadarbības metožu izmantošanai mācību
procesā. Dalībnieki tika sadalīti grupās, tika uzdoti uzdevumi, bija jādalās
pieredzē, analizējām problēmas, kuras
parādījās, pildot uzdevumu. Kursu otrā
un trešā diena tika veltīta dažādu interaktīvu rīku apguvei, kurus var izman-

tot izglītojošā darbā (individuāli un grupām), veidojām savus piemērus un pildījām pasniedzēja sagatavotos. Ceturtajā
dienā tika runāts par eTwinning un Erasmus+ KA2 projektu izstrādi, sadarbības
veidošanu to ietvaros. Piektajā dienā notika projektu prezentācijas un sertifikātu
izsniegšana.
Turklāt “Cervantes Training” līdztekus
kursu programmai piedāvāja arī kulturāli
izglītojošu programmu un dažādas ārpus
nodarbību aktivitātes, kas veicināja kontaktu veidošanos starp kursu dalībniekiem
un starpkultūru dialogu. Interesants pārdzīvojums bibliotekāriem bija pasaulē
pirmā modernā romāna un viena no nozīmīgākajiem darbiem literatūras vēsturē
“Dons Kihots” autora Migela de Servantesa dzimtās mājas apmeklējums. Kursu
organizācija daudz uzmanības velta tieši
teorētisko zināšanu izmantošanai praksē,
kas ir ļoti lietderīgi, profesionāli pilnveidojot pieaugušo izglītotājus. Mācības notika angļu valodā. “Cervantes Training”
kursu “Innovative skills in ITC through
collaborative and project-based teaching
and learning” dalībnieki saņēma nepieciešamo atbalstu, jaunas idejas un apguva
jaunas apmācību metodes veiksmīgai
turpmākā darba organizēšanai, papildinot
jau esošās praktiskās iemaņas IKT rīku
izmantošanā tiešsaistes un tālmācības nodarbību organizēšanā.
Ieguvumi projektā
Projekts deva iespēju saliedēt dalībniekus un izveidot spēcīgu pieaugušo izglītotāju komandu visas valsts mērogā, pārstāvot Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali
un Rīgu. Tā kā viena no mācību mobilitātes piedāvātajām tēmām ir starptautisku
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projektu apguve un iedvesmošana to realizācijai, LBB vēlas nākotnē attīstīt spēcīgu pieaugušo izglītotāju tīklu visā valstī,
motivējot pieaugušo izglītotājus darboties
gan vietējā, reģionālā, nacionālā, gan arī
starptautiskā līmenī.
Ļoti svarīga bija arī pieredzes apmaiņa ar mācību mobilitātes dalībniekiem no
citām valstīm, starpkultūru dialoga stiprināšana un jaunu kontaktu nodibināšana.
Kopā ar Latvijas bibliotekāriem šajā mācību mobilitātē piedalījās izglītotāji no
Portugāles, Serbijas, Rumānijas, Grieķijas un Somijas.
Projekta publicitātei un Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju pieredzes
apmaiņai izveidota lapa sociālajā vietnē

Skolas ziņas
Pirmsskolēni mācās skolā

Pavasarīgā marta dienā uz lielo skolu
devās pirmsskolas programmas piecgadīgās un sešgadīgās grupas bērni, lai iepazītos un sadraudzētos ar Kursīšu pamatskolas skolēniem.
Skolā mūs sagaidīja 1.-2. klases bērni
un viņu skolotājas A.Rorbaha un
T.Spēlmane. Kā skolas bērni jūtas skolā,
ko mācās, ko dara brīvajā laikā pēc stundām, mēs uzzinājām no pašu skolēnu
aizrautīgā stāstījuma.
Skolas bērni kopā ar 5.-6. grupas bērniem pavadīja patiesi jautrus mirkļus
kopīgās rotaļās, dziedot dažādas dziesmas, skolas bērni bija gidi un mazuļiem
organizēja iepazīšanās ekskursiju pa skolu.
Pēc iepazīšanās ar skolu notika mācīšanās jeb iejušanās lielās skolas skolēna
lomā. Mākslinieciski domāt par pavasari
un domas attēlot uz papīra aicināja vizuālās mākslas skolotāja A.Rorbaha. Kopā ar
dabaszinību skolotāju T.Spēlmani bērni
darbojās dabas zinību un vides stundā,
spēlēja dažādas spēles, ar dažādām metodēm - gan interaktīvām, gan praktiskām,
gan ar rotaļu elementiem - iepazina kokus
un krūmus.
Pēc kārtīgi padarīta darba bērni pusdienoja skolas ēdamzālē. Ar ļoti pozitīvām emocijām bērni devās uz bērnudārzu, lai atgrieztos nu kā 1.klases skolēni
Kursīšu pamatskolā!
Pirmsskolas skolotājas Vita Ābolkalna un Maija Rorbaha–Leija.

Marta īsās ziņas

Ciemojāmies citās skolās, piedalījāmies projektā, svinējām svētkus.
01.03. - Kursīšu pagasta bērnudārzā
ieradās cirks no Lietuvas ar interesantu
cirka programmu.
05.03. - notika bērnudārza 30 gadu
jubilejas koncerts ar dažādiem priekšnesumiem un mielošanos ar dzimšanas dienas torti.
15.03. - mūsu skolas skolotāji piedalī-

“Facebook” – “Latvijas
bibliotekāri-pieaugušo
izglītotāji”, kurai var pievienoties ikviens interesents.
Ārpus mācībām un
projekta
Latvijas grupas dalībnieki apmeklēja Alcala de
Henares publisko un universitātes bibliotēku. Tās
darbinieki laipni iepazīstināja ar savu darbu. Pabijām Spānijas Nacionālajā
bibliotēkā Madridē, kur
aplūkojām Leonardo da
Vinči veltīto izstādi. Kultū-

rizglītojošā programmā tika iekļauts Prado mākslas muzejs Madridē ar pasaules slaveno mākslinieku gleznu
kolekciju. Protams, pastaigas un pilsētu iepazīšana
(Toledo, Madride, Guadalahara, Alkala de Enaresa).
Ziņu sagatavoja:
Daina Girvaite, pr ojekta koor dinatore, LBB valdes locekle.
Mārtiņš Lagzdons, Kur sīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs.

jās metodiskajā dienā Druvas vidusskolā, apgūstot kompetenču izglītības vadlīnijas.
21.03. - T.Madžule (7.kl.), D.Bicāns
(6.kl.) piedalījās starpnovadu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē, kurā
bija uzdevumi gan par simtgades filmām, gan tekstu analīze, uzdevumi
gramatikā un radošais darbs. Skolēniem
sagatavoties
palīdzēja
skolotāja
S.Vītola.
21.03. - skolā mācījās piecgadīgie
un sešgadīgie bērni, viņi iejutās skolēnu
lomā, iepazinās ar skolu un skolotājām.
22.03. - A.Geistere, L.Kinča un
L.Romane devās uz Talantu skolu
Druvā. A.Geistere un L.Kinča mācījās
par muzikanta profesiju un arī klausījās,
kā profesionāla mūziķe spēlē savus
mūzikas instrumentus. L.Romane uzlaboja robotu ar pašas idejām un arī to
izmēģināja.
25.03. - skolā viesojās mūsu skolas
absolvente A.Romane, lai 9.klasei
pastāstītu par Druvas vidusskolas piedāvātajām iespējām.
26.03. - skolā notika vecāku kopsapulce, kurā skolas direktore I.Lagūna
pastāstīja par skolas reorganizāciju, par
skolas darbu nākamajā mācību gadā.
Mācību pārzine S.Vītola akcentēja, kas
jāņem vērā, izvēloties skolu 7.-9.klases
skolēniem.
25.-29.03. - skolā norisinājās starptautiskais lietuviešu literatūras projekts.
Mūsu skola šajā projektā piedalās jau
trešo gadu. Projekta uzdevumus veidoja
un nodarbības vadīja skolas bibliotekāre
S.Kilevica un skolotāja S.Vītola.
30.03. - Erasmus+ projekta grupa
devās uz Itāliju.

„Bērnudārzam - 30!”.
Pasākumu vadīja Runcis un Karlsons. Ar
skanīgiem priekšnesumiem uzstājās gan paši
mazākie, gan lielākie bērni, audzinātājas un
direktore. Pasākumā priekšnesumus dāvāja
arī skolas bērni. Atmiņās dalījās direktore
I.Lagūna. Apsveikt dzimšanas dienā ar gardu
kūku un labiem vēlējumiem bija ieradušies
arī Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
V.Drukovskis un kultūras darba organizatore
I.Griķe.
Katra grupiņa bija sagatavojusi savu apsveikuma priekšnesumu. Mazākā bērnudārza
grupiņa „Vāverīte” izdejoja rotaļas. Vidējā
grupiņa „Bitīte” dejoja dejas un ritmizēja.
Un lielākā grupiņa „Taurenīši” dziedāja
dziesmas un dejoja. Skolas bērni L.Kinča un
A.Geistere dziedāja dziesmu, spēlēja klavieres. Koncertā ar teatralizētu priekšnesumu
piedalījās skolas teātra dalībnieki L.Ķēniņa,
E.Melnbārde, K.Vaitkus, K.Gorbonovs un
A.Skeive. Ar skaistu dzejoli mūs priecēja
I.Trunčenkova
Kā jau īstā dzimšanas dienā - pasākuma
beigās mūs sagaidīja torte un saldumi.
Lai koncerts taptu, daudz darba ieguldīja
pirmsskolas skolotājas un viņu palīdzes:
M.Rorbaha-Leija, V.Ābolkalna, B.Griķe,
D.Bicāne, I.Plāce. Muzikālos priekšnesumus
sagatavot palīdzēja mūzikas skolotāja
G.Rumba, ar skatuves runu un teātra mākslu
saistītie priekšnesumi skolotājas A.Rorbahas
pārziņā.
Koncerts bija izdevies, un visiem bija
patīkamas emocijas. Lai ilgs mūžs mūsu
bērnudārzam un daudz bērnu!
A.Geistere, skolas mediju pulciņa r eportiere

Īsās ziņas februārī

Februāris - ciemošanās, paldies un labu
Ziņas
apkopoja
A.Slūtiņa, darbu mēnesis.
L.Romane, T.Madžule, A.Bilerta,
05.02. - 6.-8.klases skolēni apmeklēja
A.Geistere, A.Ķēniņa, skolas mediju Saldus vidusskolu un pamatskolu, lai iepazīpulciņa reportieres
tos ar skolu piedāvājumu.
06.02. - 8.klases skolēns A.Rītiņš piedalīBērnudārzam 30
jās Saldus un Brocēnu novada mājturības un
Šī gada 5.martā Saldus novada Kur- tehnoloģiju olimpiādē. Bija jāveic 20 teorijas
sīšu pamatskolas bērnudārzā notika jautājumi, praktiskajā darbā – jāveido svečjubilejas
pasākums
koncerts turis. Aigars godam izcīnīja 2.vietu! Apsvei-

4

KURSĪŠNIEKS

NR.2 (141 )


cam Aigaru un skolotāju G.G. Baronu!
08.-10.02. – 7 jaunsargu pulciņa dalībnieki piedalījās Jaunsargu nometnē
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.
11.-15.02. - skolā norisinājās Paldies
kartīšu nedēļa, kad tika izveidotas un
dāvātas paldies kartītes skolas biedriem,
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem.
Kartītes tika līmētas uz klašu un kabinetu
durvīm.
15.02. - Druvas vidusskolā notika
Talantu skolas nodarbības. Tajās piedalījās L.Kinča, B.Melnbārde un L.Romane.
Brenda un Linda pabeidza būvēt savu
robotu un mācījās programmēt to, lai
varētu kontrolēt ar lietotni. Loreta devās
uz Jaņa Rozentāla muzeju un mācījās par
mākslinieka profesiju.
20.02. - 5.klases skolēni devās uz Saldus Bērnu Jaunatnes centru, kur skolēni

demonstrēja eksperimentus. Projektu
nedēļas laikā katrs veica vairākus eksperimentus, tos aprakstīja savā eksperimentu grāmatiņā. Skolēni cītīgi izzināja dabas likumsakarības, meklēja
izskaidrojumu daudziem fizikas likumiem, veidoja prezentāciju, uzņēma
video, paši izvērtēja savus sasniegumus. 5.klases skolēni rādīja savu izveidoto prezentāciju, kā arī uzņemto video. Irēna un Elīna demonstrēja eksperimentu balons un adata. Daudzie redzētie eksperimenti iedvesmoja un
sajūsmināja. Skolēni ir bagāti ar daudzām idejām jauniem eksperimentiem.
Paldies skolotājai Tonijai Spēlmanei
par skolēnu sagatavošanu!
19.-21.02. - Dzimtās valodas dienas
ietvaros skolā notika glītrakstu konkurss 1.-6.klasei. Katrs skolēns izvēlē-

Kultūras ziņas gada sākumā
1.februārī Kursīšos viesojās Vadakstes amatierteātris ar Danskovītes
sadzīvisko komēdiju “TĒVA MEITAS” (režisore – Inta Jonuša). Lugas
„Tēva meitas” darbība notiek laukos.
Lugas centrā viena ģimene – tēvs, māte
un divas viņu meitas. Lugas galvenais
varonis ir tēvs, kur cenšas būt „īsts” tēvs
un ģimenes galva it visās jomās, tai skaitā
savu znotu izvēlē. Problēma tikai tā, ka
meitas savu izvēli jau sen ir izdarījušas.
Kā rīkoties tad, kad meitu izvēlētie znoti
neatbilst nekādiem tēva kritērijiem? Pārpratumi, sadzīviski notikumi, smiekli.
2.martā Kursīšu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Allegro” piedalījās
Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu
vokālo ansambļu skatē. Pavisam piedalījās 15 kolektīvi. Ansambļus vērtēja žūrija

- Privātās Interešu izglītības iestādes "Dziesmu skola" vadītāja,
vokālā pedagoģe un ansambļu
vadītāja ar pieredzi, Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās apvienības
vadītāja Baiba Veismane-Rezonga,
vokālās pedagoģes Madara Orola un
Dace Tapiņa. Pasākumā ar priekšnesumiem uzstājās Dailes teātra aktieris
Artis Robežnieks. Mūsu pagasta ansamblis ieguva 1.pakāpi. Prieks par
meitenēm!
16.martā Gaiķu pagasta Tautas
namā Satiķos notika amatiermākslas
kolektīvu koncerts "Draiskais pavasaris". Piedalījās: Kursīšu amatierteātris
“Kodols”, senioru dejotāji no Kabiles,
jauktais vokālais ansamblis no Blīdenes un Gaiķu pagasta līnijdeju grupa
“Saivas”. Kursīšu teātris rādīja teatralizētu R.Paula dziesmu popūriju. Pēc

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina
Pieredzes
apmaiņas
braucienā
“Saimniekošanas dažādošana: lauku
vides tūrisma saimniecību attīstība vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana,
tūrisma produkta prezentāciju organizēšana”.
Maršruts: Z/S "Kurmīši" - Biedrība
"Latgales kulinārā mantojuma centrs" Aivara Einika piemājas saimniecība
"Veiksmes" - Lauku saimniecība
"Mežinieku mājas" - Z/S "Sollomina
muiža."
Datumi: 08., 09.05.2019.
Maksa: 50.00 eiro (tai skaitā PVN).
Piesakies pats vai iesaki kādam, kam
tas varētu interesēt!
Sīkāka informācija, zvanot vai rakstot
e-pastu.
IEPRIEKŠĒJA
PIETEIKŠANĀS
OBLIGĀTA!
Pieteikšanās
līdz
30.aprīlim. Dalībnieku skaits mācībās ir
ierobežots.
Kontaktinformācijai: Anita Bērziņa,
mob.tālr. 29227465, e-pasts: ani-

ta.berzina@llkc.lv
Saimniecību un mežu apmeklējumi
tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju
pasākuma
2014.-2020.
gadam
“Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts
saimniecību un mežu apmeklējumiem”
ietvaros,
LAD
Līguma
nr.
LAD011018/P43. Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU
ATBALSTA DIENESTS.
LLKC Saldus konsultāciju birojs
aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “Aktuālā informācija lauku
saimniecībām”, kurš tiek organizēts
Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.
Datums: 26.aprīlis Laiks: semināra
sākums 10:00, plānotais seminārs ilgums: 3 stundas .Vieta: Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests),
3.stāva zāle
Seminārā piedalīsies: Lauku atbalsta dienests (Aktualitātes, platību maksājumi, zaļināšanas prasības, plānotie

jās tekstu, ko pārrakstīt uz A4 lapas glītrakstā un to noformēt. 1.-3.klase rakstīja
uz līniju lapām, bet 4.-6.kl. uz baltas A4
lapas. Jāsaka, ka darbi ir ļoti glīti uzrakstīti un noformēti.
28.02.
L.Kinča,
A.Bilerta,
D.Germanoviča piedalījās Saldus novada
vizuālās mākslas olimpiādē, kura norisinājās Saldus Mūzikas un mākslas skolā.
Bija jāzīmē komikss par Saldus tirgu un
tajā jāiesaista tēma „Cūkas laime”. Meitenēm sagatavoties palīdzēja skolotāja
Andra Rorbaha.
Ziņas apkopoja skolas mediju pulciņa
reportieres
A.Slūtiņa,
A.Geistere,
L.Romane, A.Ķēniņa, T.Madžule,
A.Bilerta.
pasākuma notika balle kopā ar Normundu
no Jelgavas.
16.martā Kursīšu sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro” piedalījās sadziedāšanās pasākumā Zvārdes pagastā.
25.martā pie totalitāro režīmu upuru
piemiņas akmens Kursīšos notika ziedu
nolikšana, pieminot Komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Atceres brīdī piedalījās
Kursīšu pagasta iedzīvotāji, pamatskolas
skolēni.
30.martā Ezeres kultūras namā notika
Saldus novada Teātra svētki, kuru laikā
tika paziņoti Saldus novada teātra skates
2018 rezultāti, sumināti jaunie režisori. Ar
interaktīvu teatrālu šovu “Pumpurs” uzstājās improvizācijas teātris “IMPROVIDE”.
Kursīšu amatierteātrim par Baibas
Juhņevičas lugas “Ak, šī jaukā lauku dzīve” iestudējumu (režisore – S.Vītola)
2.pakāpes diploms. Paldies teātrim par
sagādāto prieku un nopelnīto atzinību!
Ilzīte Griķe.
projektu un investīciju pasākumi); Valsts
augu aizsardzības dienests; Lauksaimniecības datu centrs; Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (Piedāvātie pakalpojumi un plānotās aktivitātes). Sīkāka
informācija pa tālruni: 25494380 vai epastā: signe.bumbiere@llkc.lv
Aktuālākā informācija par LLKC Saldus konsultāciju biroja aktivitātēm visātrāk pieejama portālā facebook.com, meklējot "LLKC Saldus konsultāciju birojs".
Seko mums facebook.com un esi informēts!
Inese Māla.
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Centrālās Izglītības savienības īss teātra kurss (Nr.55) Kursīšu Izglītības
“Kursīšos pirms…”
biedrībā no 6.februāra līdz 16.martam 1930.g.

Bez tam atsevišķas lekcijas noklausījās A. Rozentāls, Fr. un P. Turki, J. Romans un daži citi. — Lekciju un vingrināšanās vakaru bija 20, teātra mēģinājumu
9; apmeklētāju kopskaits lekcijās 448, tā
tad caurmērā ik vakaru 22 personas.
Kursīšnieku uzcītība mācības vakaros,
visumā, pelna atzinību: daudzi nāca vairākus kilometrus tālus ceļagabalus, neizlaižot nevienu stundu; uzmanīgi noklausījās aizrādījumus, vingrinājās skatuves
izrunā un ar lielu notiesību nodevās masku izgatavošanas (grima) studijām. Te
pastrādāts posms darba, kam paliekama
nozīme. Bet tad nāca gadījums, kas draudēja graut vai visu mūsu kopdarbu. Vērodams savu jauno audzēkņu spējas un gribēdams sagādāt izdevību kursa noslēguma vakarā pēc iespējas daudziem parādīties lomās, lektors, saziņā ar vietējo režisoru, bij izvēlējies lugu, kura kādai kursistu daļai nebija pa prātam; opozīcija
„nokritizēja" vienu no pirmajām Eiropas
komēdijām. Tas visai zīmīgi raksturo
mūsu laika garu un... liecina ari par to,
kādu samaitājošu iespaidu uz lauciniekiem atstāj mūsu pēckara lubinieciskā
teātra literatūra: naivās pseidodrāmas, vai
farsi un balagāni, kas zem lepnā nosaukuma „komēdija" diendienā parādās grāmatu tirgū... Tikai pēc garākām debatēm
konflikts izbeidzās un abas puses darbu
turpināja ar agrāko nopietnību.

Kursu noslēdza teātra izrāde 16.
marta Lauksaimniecības biedrības namā; izrādīja Gust. Vida smalko satīrisko
komēdiju „Divreiz divi — pieci!" Te
gandrīz visi kursa dalībnieki dabūja
uzstāties asi zīmētos tipos un visai raksturīgās maskās. No vecākiem spēkiem
savu uzdevumu godam veica Vispirmā
kārtā Dakteris (Pauls Ābels); tas jau ir
lauku aktieris ar Inteliģenci, nenoliedzamam spējām un zināmu rutīnu, — tam
var likt plecos diezgan smagas nastas.
Cītīgi pie savas lomas bija strādājusi
Daktera kundze (Otella), tomēr viņas
kustības bija vēl pasmagas; maska varēja būt iezīmīgāka. Visai tipiska bija
Grīšļa jkdzes Truelsena mamma, tāpat
izdevušies „abi gorillas" — Tomass un
Marija (Zichmanis un Circeņa jkdze);
smādējams nebij ari Lasmaņa vecais
Zīverts. Čalojošo filosofu Koniku ārēji
pieņemami nospēlēja Gailis; viņa lielais
stāsts par valsts putrasbļodu gan iznāca
par nedzīvu... Visgarām ar lielu uzcītību
darbojās t. s. jaunākā paaudze. Labi
runāja un tēloja savas lomas: Štrāla
jkdze (Līnu), Grīnbergs (sportistu Jorgensenu), Kristovskis (cietumnieku),
Vītola jkdze (Esteri), Baumaņa jkdze
(Doru) un Klabis (Matiasu). No četriem
debitantiem izcila vietā nostādama Romana kdze ar savu ļoti apvaldīto, glīto
grāfienes Kluver tēlojumu; no viņas, cik

paredzams, izveidosies jaunu jautru (pilsoņu)
meiču tēlotāja. Otrs kursa jaunguvums ir
Grošus (tēloja “Frīdu"): droša uzstāšanās,
diezgan plašs balss orgāns, liela censība; var
attīstīties par labi lietojamu spēku jaunās
raksturlomās. Attīstīšanās spējīgs ir arī Līdaka (cietuma mācītājs). Uzcītīgs debitants
vēl bija Upenieks (ekspresis); viņam turpmāk varētu uzticēt vienotru mazāku lauku
veču lomu. — Kopspēles ritums vietumis
bija pagauss (samērā gludi norisinājās abi
viduscēlieni); ceturtā cēlienā bija manāms,
ka viens, otrs aktieris jūtas nedrošs lomā.
Kas te vainīgs? īsais lugas sagatavošanas
laiks vien, vai ari lauku aktieru vecā liksta:
nemācīties lomu tekstu no galvas?
Vispārējais slēgums: Kursīšu Izglītības
biedrības trupai ir diezgan prāvs dalībnieku
skaits, taču samērā maz t. s. lomu nesēju —
pirmo tēlotāju; tas jo sevišķi zīmējas uz vīriešiem. Rež. Dakterim būs jāspēlē, laikam,
ari turpmāk gan jaunas, gan vecas lomas, —
kā katrreiz diktēs vajadzība. Varoņu vai
jaunu mīļotāju lomu tēlotāju tagadējo jaunāko spēku vidū nav. Gailim netrūktu inteliģences un iznešanas bonvivaniem, bet sava
darba aroda dēļ nav laika nodoties kaut cik
nopietni teātra lietai.
Turpinājums sekos….
„Ārpusskolas Izglītība” Nr.03-04
(01.03.1930)
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22.aprīlī plkst. 12.00
Jaunajā zālē

Lieldienu pasākums
Kursīšos
Piedalās: VPDK „Kursītis”, bērnu
deju un teātra pulciņš „Notiņas”, kapela „Strops”
LĪDZI ŅEMAM KRĀSAINAS OLAS!
Baudīsim priekšnesumus, lustēsimies kopā ar kapelu,
ripināsim olas!

LIELĀ TALKA
24.aprīlī plkst. 10.00
Pulcējamies pie Kursīšu estrādes
Līdzi ņemt cimdus un labu omu,
darbaprieku!
27.APRĪLĪ LIELĀS TALKAS DIENĀ KATRS AICINĀTS TALKOT SAVĀ SĒTĀ
VAI IZVĒLĒTĀ TALKAS VIETĀ

APSVEIKUMS!
Saulīte tik jauki smaida
Katram siltu glāstu raida.
Pagastā mums ir tāds bariņš,
Kuriem iekšā nemiergariņš.
Uzklausīs ik katru domu
Nospēlēs jebkuru lomu.
Kursīšus jūs stutējiet
Un tā ļaudis lustējiet.
Mārtiņ, šito baru Tev būs vadīt
un daudz jauku brīžu radīt.
Svētkos laimes uzsaukšu
un daudz laba vēlēšu!
Kodolam es sūtu buču,
Lai tas netaisās uz čuču.
Kodols ir vislabākais
Un no visiem cietākais.

Daudz , daudz laimes jubilejā!
Iesirmā kundze.

Līdz 30.04.2019.

Paldies režisorei Sanitai par ieguldīto darbu, pacietību, izturību, jaukajiem brīžiem,
trakajām idejām 20 gadu garumā. Paldies!
Paldies! Paldies!

“Kurzemes dabas takas”

APSVEIKUMS LIELDIENĀS

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
Foto izstāde

(autore Alise Lūse)

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 09.04. līdz 10.06.2019.

vadakstnieces Vinetas Vilniņas kolekcijas
izstāde

“Eņģeļi” – eņģeļu figūriņu priekšmetu izstāde
Kursīšu amatierteātra
„Kodols”
20 gadu jubilejas ballīte

„Svinam dzīvi”
26.04.2019. plkst. 19.00
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
Uzstājas: Kur sīšu amatier kolektīvi un dr augi
Plkst. 22.00 BALLE kopā ar grupu
„Brekšupekši”

IEEJA — 5,00 euro
Galdiņus rezervēt (vietu skaits
ierobežots) pie kultūras darba
organizatores I.Griķes (t.
28328320)
Publicitātes nolūkos pasākums
tiks fotografēts!

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.

Lai saulaini un priecīgi šie svētki, augstu šūpoties, lai vasarā nekož odi, piedalīties olu kaujās,
ēst daudz olu, bet tikai ar sāli, lai nav jaunajā gadā
jāmelo. Gaidīsim pavasari!
Lai jauki Jums šie svētki!
Kursīšu pagasta pārvalde
KĀ KĻŪT PAR E-GRĀMATU BIBLIOTĒKAS
LIETOTĀJU?
 Tev jābūt reģistrētām Kursīšu bibliotēkasinformācijas 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 e-GRĀMATU bibliotēkas” kontam
 Jāaktivizē e-pastā saņemtā reģistrācijas saite
KAS IR ATTĀLINĀTĀ LIETOTĀJA DATI?
Lietotājvārds un parole, ko ievada, attālināti pieslēdzoties bibliotēkas elektroniskajam katalogam.

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

