
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīko-
jums Nr.95  

Rīgā 2018.gada 18.jūnijā  
Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Saldus 
novada Kursīšu pagastā 
Sakarā ar to, ka Saldus novada Kursīšu pagasta Strautiņos 
(novietnes numurs Lauksaimniecības datu centra datu bāzē 
LV1603570) tika konstatēta mājas cūku saslimšana ar Āfrikas 
cūku mēri (turpmāk – ĀCM) (2018. gada 18. jūnija Pār tikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 
izdots testēšanas pārskats DZ-2018-V-41803.01) un pamatojoties 
uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 62.panta 
otrās daļas 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, Veterinār-
medicīnas likuma 27.panta pirmo daļu, 28.pantu, 30.pantu un 
Ministru kabineta noteikumu Nr.83 (2004.gada 17.februāra) 
"Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtī-
ba" (turpmāk – MK noteikumi Nr.83) 7.2.punktu un VI līdz VIII 
nodaļu, nosaku: 
1. Karantīnu ar aizsardzības zonu – Saldus novada Kursīšu pa-
gastā, 3 kilometru rādiusā ap ĀCM skarto novietni, (skatīt šī 
rīkojuma pielikumu). 
2. Karantīnu ar uzraudzības zonu – Saldus novada Kursīšu, No-
vadnieku un Zvārdes pagastos, 10 kilometru rādiusā ap ĀCM 
skarto novietni (skatīt šī rīkojuma pielikumu).  
3. Karantīnas laikā aizsardzības zonā: 
3.1. Cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. 
nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietot tās ar trans-
portlīdzekļiem pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem, no 
aizsardzības zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas vismaz 
40 dienas pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis", izņemot: 
3.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgce-
ļiem;  
3.1.2. tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa 
apstāšanās un cūku kravas izkraušanas; 
3.1.3. no ārpus aizsardzības zonas esošas novietnes uz aizsardzī-
bas zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar Pārtikas un veteri-
nārā dienesta (turpmāk tekstā – PVD) valsts veterinārā inspekto-
ra izsniegtu atļauju; 
3.2. transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem):  
3.2.1. nekavējoties veikt transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru iz-
manto cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai, 
piesārņoto materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes pārtikā 
neizmantojamie blakusprodukti, savvaļas cūku medību trofejas, 
dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) dezinfekciju (veicot ie-
rakstu dezinfekcijas žurnālā) pēc katra pārvadājuma; 
3.2.2. nodrošināt, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku 
pārvadāšanai, izbrauc no aizsardzības zonas tikai pēc transportlī-
dzekļa iztīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemša-
nas no PVD valsts veterinārā inspektora; 
3.3. lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ka-
rantīnas laikā: 
3.3.1. aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz 
citu novietnes teritoriju vai ārpus tās bez PVD veterinārā inspek-
tora atļaujas; 
3.3.2. veikt atbilstošus higiēnas pasākumus, lai nepieļautu ĀCM 

ierosinātāja izplatīšanos; 
3.4. personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu 
cūku, nekavējoties ziņot par to PVD;  
3.5. personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu 
spermu no aizsardzības zonā esošas novietnes; 
3.6. personām aizliegts izvest svaigu savvaļas un/vai mājas cūku 
gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas 
satur savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības 
zonā, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK notei-
kumu Nr.83 41.10. vai 41.12.punkta prasībām; 
3.7. personām aizliegts laist pārtikas apritē svaigu mājas un sav-
vaļas cūkas gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā, izņemot, ja mājas 
cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumu Nr.83 41.10. vai 
41.12.punkta prasībām; 
3.8. jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā 
esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai ne-
pieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos; 
3.9. personām aizliegts rīkot uzņēmīgo dzīvnieku izstādes, tirgu 
vai citus masu pasākumus;  
3.10. personām, karantīnas laikā aizsardzības zonā, augstākminē-
tie pasākumi jāievēro, līdz valsts galvenā pārtikas un veterinārā 
inspektora ar rīkojumu atceļ karantīnu; 
3.11. personām, izvedot no aizsardzības zonas visu sugu dzīvnie-
ku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība 
(marķējums, identifikācija, pavaddokumenti utt.). 
4. Karantīnas laikā uzraudzības zonā: 
4.1. cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. 
nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietošanu, arī ar 
transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, no uzraudzības 
zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas, vismaz 30 dienas 
pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēs-
tnesis", izņemot: 
4.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgce-
ļiem; 
4.1.2. tranzītā pa autoceļu un dzelzceļu bez apstāšanās un cūku 
kravas izkraušanas; 
4.1.3. no ārpus uzraudzības zonas esošas novietnes uz uzraudzī-
bas zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veteri-
nārā inspektora izsniegtu atļauju; 
4.2. transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem): 
4.2.1. veikt transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto cūku vai 
citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materi-
ālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamie 
blakusprodukti, savvaļas cūku medību trofejas, dzīvnieku barība, 
mēsli, virca, pakaiši) dezinfekciju (veicot ierakstu dezinfekcijas 
žurnālā) nekavējoties, pēc katra pārvadājuma; 
4.2.2. nodrošināt, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku 
pārvadāšanai, izbrauc no uzraudzības zonas tikai pēc transportlī-
dzekļa tīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas 
no PVD veterinārā inspektora; 
4.3. lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem aiz-
liegts septiņu dienu laikā no šī rīkojuma publicēšanas dienas pār-
vietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni (t.sk. kautu-
vi) vai no tās bez PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtas 
atļaujas; 
4.4. personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu 
cūku, nekavējoties ziņot par to PVD; 
4.5. personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu 
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spermu no uzraudzības zonā esošas cūku 
novietnes;  
4.6. personām aizliegts izvest svaigu mā-
jas un savvaļas cūkas gaļu, malto gaļu, 
gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, 
kas satur savvaļas un/vai mājas cūku ga-
ļu, kas iegūta uzraudzības zonā, izņemot, 
ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK 
noteikumu Nr.83 49.10. vai 49.12.punkta 
prasībām; 
4.7. personām aizliegts laist pārtikas apri-
tē svaigu mājas un savvaļas cūkas gaļu, 
kas iegūta uzraudzības zonā, izņemot, ja 
mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK 
noteikumu Nr.83 49.10. vai 49.12.punkta 
prasībām; 
4.8. jebkurai personai, kura ierodas vai 
atstāj aizsardzības zonā esošu cūku no-
vietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasāku-
mi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja iz-
platīšanos; 
4.9. personām aizliegts rīkot dzīvnieku 
izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus; 
4.10. personām, karantīnas laikā uzrau-
dzības zonā, augstākminētie pasākumi 
jāievēro, līdz valsts galvenais pārtikas un 
veterinārais inspektors ar rīkojumu atceļ 
karantīnu; 

4.11. personām, izvedot no uzraudzības 
zonas visu sugu dzīvnieku gaļu vai 
gaļas produktus, jānodrošina to izseko-
jamība (marķējums, identifikācija, pa-
vaddokumenti utt.). 
5. Ja karantīnas aizsardzības un uzrau-
dzības zonās noteiktie ierobežojumi 
ilgst vairāk par 40 dienām, jo tiek no-
vēroti slimības uzliesmojumi citur, 
personām ir atļauts pārvietot: 
5.1. cūkas no novietnes uz PVD no-
teiktu aizsardzības un uzraudzības zo-
nās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai, 
saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūr-
vienības valsts vecāko veterināro un / 
vai vecāko pārtikas inspektoru;  
5.2. šī rīkojuma 5.1.punktā iegūto svai-
go gaļu pārstrādei uz gaļas pārstrādes 
uzņēmumu, saskaņojot ar PVD teritori-
ālās struktūrvienības valsts vecāko 
pārtikas inspektoru; 
5.3. pārtikā neizmatojamos cūku izcel-
smes blakusproduktus uz atzītu dzīv-
nieku blakusproduktu pārstrādes uzņē-
mumu vai citu ar PVD saskaņotu vietu 
iznīcināšanai; 
5.4. uz citu attiecīgajā zonā esošu no-
vietni, saskaņojot ar PVD teritoriālās 

struktūrvienības valsts vecāko veterināro 
inspektoru.  
6. Personām, kuras skar šajā rīkojumā 
noteiktie pienākumi, sadarboties un no-
drošināt noteiktajās teritorijās iespēju 
PVD valsts inspektoriem veikt uzraudzī-
bu un citus nepieciešamos pasākumus, 
nekavējoties pēc PVD valsts inspektora 
pieprasījuma. 
7. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā laikrak-
stā "Latvijas Vēstnesis". 
8. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis". 
9. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu 
sev. 
Pielikumā: ĀCM karantīnas teritorija. 
Valsts galvenais pārtikas un veterinā-
rais inspektors M.Balodis  
  
Pielikums 
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā  
inspektora rīkojumam Nr.95 
(18.06.2018.) 

diozajā, bagātajā, interesantajā pasāku-
mā, kas veltīts Latvijas 100 gadei un 
Meža dienu 90 gadei. Pasākumā pieda-
lījās arī mūsu valsts prezidents Rai-
monds Vējonis. Viņš ozolu jaunaudzē 
iestādīja ozolu, piedalījās vairākās pie-
turās, sarunājās ar skolēniem. 

Darbošanās 54 meža pieturās – tik 
plaša programma tika piedāvāta. Katra 
klase veica meža ceļojumu pa 7 meža 
pieturām, kas iezīmētas kontrollapā, 
kuras jāapmeklē obligāti. Pēc tam, ja ir 
laiks, klase apmeklēja meža pieturas 

Mācāmies meža ABC Padurē 
10.maijā 5., 7. un 8.klase, skolotājas 

A.Slūtiņa, G.Rumba devās uz Kuldīgas 
novada Padures pagasta Struņķukrogu, 
kur notika Meža ABC – meža nozares 
Dziesmu svētki. 

Šajā pasākumā mēs varējām paplaši-
nāt zināšanas par un ap mežu. Mēs bijām 
to 300 klašu un 6000 skolēnu vidū, ku-
riem bija šī iespēja piedalīties šajā gran-

pēc savas izvēles. 
Mēs savu meža ceļojumu sākām ar 

19.pieturu, kurā iepazināmies ar melnalk-
sni un baltalksni, turpinājām savu ceļoju-
mu uz 21.pieturu, kur mums bija jāatpa-
zīst topogrāfiskās zīmes un jāatrod vis-
maz 2 kontrolpunkti. Mūsu ceļš turpinā-
jās uz 25.pieturu, kurā mums bija iespēja 
nozāģēt koka ripu un iepazīties ar izglītī-
bas iestādēm, kurās var apgūt arodu, kas 
saistīts ar mežu. Tālāk mēs devāmies uz 
33. pieturu, kur mācījāmies par likumdo-
šanu saistībā ar mežu, tas bija nopietni, 

Skolas ziņas — maijs 

2 KURS ĪŠNIEKS  NR.4 (137)  

 



interesanti. 44. pieturā mēs mācījāmies 
noteikt koka vecumu un arī par meža 
apsaimniekošanu. 47. pieturā mēs iepazi-
nāmies tuvāk ar parasto egli. 54. pieturā 
bija meža izciršanas simulātors. 
Paldies pasākuma organizatoriem Sigitai 
Vaivadei un Meža īpašnieku biedrībai 
Meža konsultants. 

Mediju pulciņa reportiere Alīna Slūtiņa. 
 

Pasākums mīļajām māmiņām 
un vecmāmiņām 

11.maijā skolā notika pasākums par 
godu visām māmiņām, vecmāmiņām, 
respektīvi, Māmiņdienas pasākums. Šis 
gads nebija tāds kā parasti. 

Sākumā notika tikšanās ar skolas di-
rektori, kura pastāstīja par dalību Eras-
mus+ projektā, pastāstīja, cik labi mums 
veicās skolas akreditācijā, tad māmiņas 
un vecmāmiņas devās ekskursijā uz zēnu 
mājturības klasi pie skolotāja 
G.G.Barona. Apmeklēja meiteņu un ma-
zo klašu mājturības klasē skolotājas 
A.Slūtiņas un meiteņu izveidoto skolēnu 
darbu izstādi. Māmiņas ļoti priecājās par 
bērnu darbiem un plašo iespēju zēniem 
strādāt mājturības klasē. 

Otrajā daļā notika svētku koncerts. 
Šogad savu talantu parādīja arī Amanda 
Patrīcija Granta ar divu skaņdarbu izpil-
dīšanu uz klavierēm. Dziesmas māmiņām 
veltīja A.Kurakova, L.Kinča. Šogad mu-
zikālu dāvanu ar akordeona spēlēšanu 
mums sniedza 8.klases skolniece Alise 
Geistere. Uzstājās 1.-5.klašu koris, mazie 
bija iestudējuši arī lugu, kuras režisore 
bija skolotāja Andra Rorbaha. Arī 5-
9.klašu ansamblis un skolotāja Gita Rum-
ba dāvāja mums dažas dziesmas. Skolēni 
deklamēja dzejoļus. Neizpalika arī direk-
tores Irēnas Lagūnas svētku uzruna. Pasā-
kuma beigās apsveicām savas māmiņas, 
pasniedzot tām savus sarūpētos ziedus un 
dāvaniņu, ko bija sarūpējuši mazpulka 
dalībnieki Daces Meļķertes vadībā. 

Z.S.Krasauska, mediju pulciņa repor -
tiere. 

 

Pēc Bērnu žūrijas grāmatu lasī-
šanas - balvā izklaide Brocēnos 

2018.gada 15.maijā “Bērnu un jaunie-
šu žūrijas” dalībniekiem tika dota iespēja 
piedalīties ekskursijā Brocēnos, kur pare-
dzētas dažādas aktivitātes: radoša darbnī-
ca Brocēnu bibliotēkā, nodarbība “Ripo 
auto”, kuru tehnisku iemeslu dēļ atcēla, 
kā arī atpūta Brocēnu “Meža parka” gaisa 
takās. 

Brocēnu bibliotēkā mums tika dota 
iespēja spēlēt XBOX un apskatīt Brocēnu 
bibliotēku, spēlēt dažādas galda spēles. 
Pašās beigās tika uzņemts kopējs foto. 

Vēlāk no Brocēnu bibliotēkas devā-
mies nelielā pastaigā uz ezera pludmali, 
kur uz lielās laipas jautri pavadījām laiku, 
devāmies uz sporta laukumu, kur varējām 
vingrot un attīstīt muskuļu spēku. 

Tālāk devāmies uz Brocēnu “Meža 

parka” gaisa takām, kur augstu kokos 
bija ierīkota trase, kur, kārtīgi sasprā-
dzēti un drošības jautājumus izlasījuši 
un sapratuši, varējām pārbaudīt savus 
spēkus un izturību gaisa trasē. 
Augstums bija tiešām augsts, un bija 
jautri, jo varēja izsmieties un, protams, 
no bailēm pabļaustīties. Kā instruktore 
teica: “Rekords šajās gaisa takās ir bijis 
2 minūtes un pāris sekundes, bet ilgā-
kais laiks ir bijis 2 stundas”, mēs trasi 
pieveicām aptuveni 40-50 minūtēs. 

Noslēgumā vēl kopīgs foto, kliņģe-
ris, pateicības un skaista rokas sprādzī-
tes, uz kuras ar zīmēm bija attēlots tei-
kums “Es mīlu grāmatas” vai arī “Es 
mīlu lasīt”, katrs nu saprata, kā gribēja. 
Šī diena bija ļoti pozitīva. Bija prieks, 
ka piedalījos un lasīju “Bērnu žūrijas” 
grāmatas. Iesaku arī citiem lasīt grāma-
tas! 

Liels paldies Kursīšu BIC vadītājam 
Mārtiņam Lagzdonam un skolas biblio-
tekārei Sandrai Kilevicai par uzmundri-
nājumiem lasīt grāmatas, par jauko ek-
skursiju! Paldies arī Brocēnu bibliotē-
kas darbiniecēm par izplānoto ekskursi-
ju. 

Airita Kurakova, mediju pulciņa 
reportiere. 

 

"Ar prieka pieskārienu" - tik-
šanās ar Lindu Nemieru 

Kursīšu BIC izstrādātā projekta 
„Portrets tuvplānā (7) Bilžu grāmatas” 
ietvaros, Kursīšu pamatskolas skolē-
niem 14.maijā bija iespēja tikties uz 
sarunu ar grāmatu autori Lindu Nemie-
ru. 

Rakstniece sarunā ar pamatskolas 
klašu skolēniem iepazīstināja ar sevi, 
savām sarakstītajām grāmatām un pro-
cesu, kādā top grāmata. Rakstniece sa-
runā ar bērniem atzina, ka vēlējusies 
rakstīt jau kopš agras bērnības, pēc rak-
stura ir nemierīga un trauksmaina un 
rakstot vēlas, lai grāmata lasītājam būtu 
kā izklaide, tādēļ savus darbus raksta tā 
sauktajā pilsētas fantāzijas žanrā. Kopī-
gi ar jaunāko klašu skolēniem tika izla-
sīta un pārrunāta pagaidām vienīgā grā-
mata mazajiem lasītājiem  „Pūča un 
Pinčijas gaisa pilis”- par ņipru pelēnu 
piedzīvojumiem. Tikšanās notika ar 
VKKF finansiālu atbalstu. 

Skolas bibliotekāre Sandra Kilevica. 
 

Ar mežu sirdī 
25.maijā mūsu skolas 1., 3., 4., 

6.klašu skolēni tika ielūgti uz Zaļās 
jostas Vides svētkiem „Tīrai Latvijai”, 
kuri norisinājās Meža dienu ietvaros un 
notika dabas parkā Tērvetē. Šo ielūgu-
mu skolēni izpelnījās, čakli vācot ma-
kulatūru visa gada garumā. Sadarbībā ar 
pagasta bibliotēku kopumā tika savākti 
un nodoti 800 kg makulatūras. 

Svētku pasākuma laikā varēja ap-
meklēt vairāk nekā 80 meža izziņas 
pieturu, kur bija iespēja mācīties un 

pazīt mežu dabā. Mūsu skolēni ar aizrautību 
darbojās Meža dzīvnieku, Meža rotu darbnīcā, 
Koku mērīšanas, Meža ražas novākšanas, 
Meža pētīšanas, kā arī citās darbnīcās. 

Aplūkojām arī paraugdemonstrējumus par 
apaļkoku zāģēšanas sistēmām, par zāģmateriā-
lu iegādi ar lentzāģmašīnu, zaru šķeldošanu, 
meža ražas novākšanu ar hārvesteru. 

Pēcpusdienā izbraucām ar vilcieniņu un 
nokļuvām Tērvetes dabas parka izklaides un 
atrakciju daļā, kur apskatījām vairākus objek-
tus, paviesojāmies bērnu pilsētiņā. Vakarā ne-
daudz noguruši, bet iespaidu pārbagāti atgrie-
zāmies mājās. Paldies mūsu atbalstītājiem par 
jauko pasākumu! 

Skolotāja T.Spēlmane. 
 

Īsas ziņas - maijs 
Maijs mūs pārsteidzis ar ļoti siltu laiku, 

daudz jaukām mācību ekskursijām, pasāku-
miem. 

9.maijā skolā 6.-9.klases skolēniem bija 
iespēja tikties ar mediķiem G.Kukli un 
I.Reboku. Sarunas laikā tika pārrunāti pusau-
džiem interesējoši jautājumi. Pasākums notika 
Veselības projekta ietvaros. 

21.maijā skolā atskanēja pēdējais zvans 
9.klasei. Citas klases bija sarūpējušas lieliskus 
sveicienus. Novēlam veiksmi visiem devīta-
jiem eksāmenos! 

29.maijā plkst. 12.00 notika lasīšanas zi-
bakcija, kuras ietvaros katrs bērns lasīja savu 
izvēlēto grāmatu desmit minūtes. 

30.maijā- skolas sporta dienu organizēja 
8.klase. Notika komandu stafetes. Aktivitātes 
bija radošas un ļoti pārdomātas! Paldies 
8.klasei un viņu audzinātājai A.Slūtiņai! 

31.maijs-pēdējā skolas diena. No rīta 
plkst.9.00 notika svinīgā līnija, kurā apsveica 
skolēnus, kuri bija ieguvuši labas vietas olim-
piādēs un skolotājus, kas bija sagatavojuši šos 
skolēnus. Tika izsniegti sertifikāti par piedalī-
šanos Rumānijas un Grieķijas aktivitātēs 
Erasmsu+ projekta ietvaros, kā arī tika izsnieg-
ti ielūgumi uz 6. jūnija ekskursiju skolēniem, 
kuri ir visa mācību gada garumā centušies labi 
mācīties, ir piedalījušies pasākumos, ir paaug-
stinājuši savu vidējo vērtējumu, salīdzinot ar 
iepriekšējo mācību gadu. 

Šis mācību gads, darbojoties skolas mediju 
pulciņā, ir devis jaunu pieredzi, ko varēsim 
izmantot arī nākotnē. Rakstot rakstus par pasā-
kumiem skolā vai apkopojot īsās ziņas,, vai 
šķirojot bildes, var pabūt pasākumā, kurā ne-
maz nav būts. Ceram, ka informatīvā izdevuma 
„Kursīšnieks” un lapas www.kursisi.lv  lasītā-
jiem mēs esam parādījuši un snieguši daudz-
veidīgu informāciju par visu skolā notiekošo. 

Mediju pulciņš visiem novēl pavadīt vasaru 
jautri, iegūstot jaunus draugus un piedzīvoju-
mus! 

 
Mediju pulciņa dalībnieki. 
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mobilitāte deva daudz zināšanu par 
filmu filmēšanu un lika saprast, ka nav 
viegli filmēt filmas, jo katra sīkākā 
detaļa ir svarīga, ka vajag censties līdz 
pēdējam un nenolaist rokas pie pirmā 
mēģinājuma, jo tā mums bija ar filmē-
šanu. Šis man bija kas jauns, jo nekad 
vēl iepriekš nebiju piedalījies filmā kā 
aktieris, un par šo es saku lielu paldies 
mūsu skolas direktorei, angļu valodas 
skolotājam un arī projektam Erasmus+. 
P.S. ar nepacietību gaidīšu, kad brauks 
projekta partneri viesoties pie mums. 
(Edvīns) 

Tā kā es biju arī mobilitātes brau-
cienā uz Grieķiju, es varu abas mobili-
tātes salīdzināt. No abiem mobilitātes 
braucieniem man tomēr labāk patika 
Grieķijā nekā Rumānijā. Varbūt tas ir 
tāpēc, ka Grieķijā bija mana pirmā 
reize, jo ārpus Latvijas es nebiju bijusi 
vēl. Turpretim mobilitāte Rumānijā 
man bija otrā reize. Es nesaku, ka Ru-
mānijā nebija interesanti, vienkārši, 
kamēr citas valstis filmēja savas fil-
mas, pārējiem bija jāatrod nodarbe, ar 
ko aizpildīt laiku. Turpretī Grieķijā 
visu laiku bija ko darīt ,un man likās, 
ka Grieķijā, katras valsts bērni bija 
draudzīgāki, varbūt tas arī bija atkarīgs 
no mums. Rumānijas mobilitātē bija 
labi satikt arī pazīstamus draugus un 
iepazīt jaunus cilvēkus. Man bija daudz 
vieglāk iejusties vidē, jo apkārt bija 
cilvēki, kuriem nedaudz uzticējos. Šo-
reiz mēs arī iedraudzējāmies ar turku 
meitenēm un man patika, ka viņas 
pēdējā vakarā mūs uzaicināja uz tusi-
ņu, žēl, ka nevarējām uzkavēties ilgāk. 

Runājot par projektu mērķi, man arī 
tomēr patika labāk Grieķijā, kur bēr-
niem bija vairāk jāstrādā un jāsadarbo-
jas ar citu valstu bērniem, kur mēs va-
rējām saprast morālās vērtības, dzirdēt 
citu bērnu stāstus. Turpretī Rumānijā 
katra valsts filmēja savu filmu, un tajā 
piedalījās tikai pāris citu valstu bērni - 
aktieri. 

Abās valstīs bija brīnišķīgas vietas, 
uz kurām mūs veda, bet Rumānijā bija 
lielāks aizsprosts nekā Grieķijā, un no 
aizsprosta pavērās ļoti iespaidīgs skats. 
Abās valstīs ir masīvas kalnu grēdas. 
Sāku domāt, ko mēs varēsim parādīt 
oktobrī? Abu valstu pilsētiņas, kurās 
mēs dzīvojām, bija ļoti skaistas. 

Ceru, ka draudzības no abu mobili-
tāšu braucieniem saglabāsies un piere-
dzi, ko ieguvu, izmantošu dzīvē, jo, ko 
var zināt, varbūt kaut kas man no šī 
visa noderēs. Kad zudīs man mūza, 
atcerēšos par iespaidīgajiem zīmēju-
miem Rumānijas skolā, ko bija zīmēju-
ši 8-11 gadus veci bērni, kā arī par 
satriecošo dziedāšanu un jautrajām 
deju kustībām.  

Rumānijai viens plus par to, ka bija 

Erasmus+ pamatdarbības Nr.2 (KA2) 
Stratēģiskās skolu partnerības projektā 
“Analizējam morālās vērtības filmās 
un rīkojamies” (“Analysing Moral 
Values in Films and Acting out”) projek-
ta Nr. 2017-1-IT02-KA219-036472_4 
dienasgrāmata. 

Marts-jūnijs – sistemātiska sarakste ar 
partnervalstīm e-pastā un WhatsApp gru-
pās par dažādiem organizatoriskiem jau-
tājumiem. 

Marts — aptaujas anketu par LTTA 
C1 mobilitāti Grieķijā rezultātu analizē-
šana. Pieteikšanās jaunajai mobilitātei 
Rumānijā izsludināšana un jauno projekta 
dalībnieku atlase. 

Aprīlis — prezentācijas gatavošana 
par Grieķijas mācīšanas un mācīšanās 
mobilitāti un prezentēšana skolā visiem 
skolas biedriem un skolotājiem. 

Informācijas par projekta norisi ievie-
tošana masu medijos – Draugiem.lv, Sal-
dus mājas lapā, skolas mājas lapā. 

Filmu scenāriju izveidošana, to atlase, 
balstoties uz izstrādātajām filmu idejām. 

Maijs — piedalīšanās mācīšanas un 
mācīšanās mobilitātē LTTA C2 Rumāni-
jā, Pitesti, Scoala gimnazia Ion Minules-
cu 14.-18.maijam, kas bija rūpīgi un pro-
fesionāli izplānota: 

1.diena – sagaidīšanas koncerts, iepa-
zīšanās ar skolu; iedrošinoša sapazīšanās 
aktivitāte, iepazīšanās ar Pitesti pilsētu, 
valstu tautas deju dancošana. Mācību 
darbnīca par filmu veidošanu, filmēšanu, 
aktieru atlasi, kastings. Viedokļu apmaiņa 
par scenāriju filmēšanu soli pa solim. 

2.diena – Golesti muzeja apskate. 
Darbs mācīšanās darbnīcā – multikulturā-
lās grupās skolēni apsprieda filmu scenā-
rija veidošanu un uzlabošanas iespējas. 
Turcijas un Grieķijas komandu scenāriju 
filmēšana. 

3.diena – Bran pilss muzeja ekspozī-
cijas iepazīšana. Itālijas grupas scenārija 
filmēšana. 

 4.diena – Latvijas un Rumānijas ko-
mandu scenāriju filmēšana, mācīšanās 
darbnīca – nofilmētā materiāla prezentē-
šana, fleshmob dance pilsētas centrā, 
atvadu vakars Pitesti, sertifikātu saņemša-
na. 

5.diena – Ekskursija uz Rumānijas 
ievērojamām vietām, skolotāji izvērtēja 
nedēļas darbu un vienojās par turpmāko 
darbību, skolēni aizpildīja aptaujas anke-
tas par LTTA C2. 

Tā kā ceļš līdz Rumānijai ir tāls, tad 
Latvijas projekta grupa izvēlējās turp 
doties, nakšņojot Bergamo un Londonā, 
kas ļāva iepazīt un izbaudīt vēl divas 
skaistas vēsturiskas pilsētas. 

Skolēnu pārdomas par mācību mobili-
tāti Rumānijā: 

Pirms kāda laika mēs piedalījāmies 
mobilitātē Rumānijā, kur mums deva 
iespēju piedalīties filmas filmēšanā. Šī 

izdomājuši interesantus deju soļus, kas 
bija līdzīgi Grieķijas mobilitātes katras 
valsts dejai, un par to, ka atrada laiku 
mums to iemācīt. (Arta) 

Man patika brauciens uz Rumāniju, jo 
varēja iepazīt cilvēkus un uzklausīt to 
pieredzi par filmu filmēšanu. Man patika 
tas, ka režisors Āris visu izskaidroja sa-
protami pat tad, ja neviens angļu valodu 
nesaprot perfekti! Patika arī tas brīdis, 
kad režisors Āris stāstīja par filmu filmē-
šanu, jo tad es sapratu, ka tas viss ir no-
pietni un ka tagad vairs nevar atteikties. 

Pirmajā dienā patika jaukā sagaidīša-
na, un bērniem, kuri dziedāja, bija ļoti 
skaistas balsis. Patika vērot, kā savu fil-
mas daļu filmē turki, jo tādā veidā varēju 
gūt pieredzi. Visvairāk man patika dejot 
visu valstu tradicionālās dejas. (Loreta) 

Šoreiz Rumānijā man patika tikpat 
labi, cik Grieķijā, jo bija daudz skaistu 
vietu un pilsētu. Šoreiz varējām vairāk 
izpausties, jo bija jāfilmē sava aina fil-
mai, kuru veidojām. 

Mūsu starts bija Itālijā, kur pirmajā 
dienā ielidojām un pavadījām nakti, lai 
nākamajā rītā dotos uz Rumāniju, kur 
mūs sagaidīja buss. Šoferis mums parādī-
ja dažas nozīmīgas Bukarestes vietas. Pēc 
tam devāmies uz Pitesti, kur sākās pro-
jekta norise. Pirmajā dienā mūs ļoti skais-
ti sagaidīja, izrādīja skolu. Otrajā dienā 
devāmies uz vienu no lielākajiem Rumā-
nijas brīvdabas muzejiem, kur turku un 
grieķu komandas uzsāka savu ainu filmē-
šanu. Tikmēr mēs varējām darīt, ko gri-
bam - spēlēt futbolu, dejot, pastaigāties, 
vērot, kā filmē filmu. Trešajā dienā devā-
mies uz vienu no Drakulas pilīm, kura 
bija skaista un liela. Mājupceļā piestājām, 
lai uzfilmētu itāļu filmas ainas, kur arī 
piedalījās Edvīns. Mūsu kārta bija ceturt-
dien, kuru filmējām skolas telpās. Mūsu 
filmas daļa bija visapjomīgākā, kuru uz-
filmējām pāris stundu laikā. Tās pašas 
dienas vakarā notika noslēguma pasā-
kums, kurā mūs apbalvoja ar sertifikā-
tiem tāpat kā Grieķijā. Pēdējā dienā noti-
ka dejošana pilsētas centrā, un to varēja 
arī redzēt Rumānijas televīzijā. Vakarā 
mēs atvadījāmies no draugiem un skolo-
tājiem, un jau plkst.3:00 no rīta devāmies 
uz lidostu, lai lidotu uz Londonu, kur 
pavadījām veselu dienu, aplūkojot pilsētu 
un izbaudot skatus. Svētdien pa dienu jau 
bijām mājās. 

Šī mobilitāte likās interesanta, jo va-
rējām izpausties un parādīt, kādi esam. 
Satiku draugus un ieguvu jaunus. Iemācī-
jos pāris lietas filmu industrijā un galu 
galā pavadīju labi laiku. (Jānis) 

Brauciens uz Rumāniju ''Erasmus +'' 
projekta ietvaros bija lieliska iespēja ie-
pazīt citu valstu kultūru, tās iedzīvotājus, 
tradicionālos ēdienus, tūrisma objektus. 
Šajā pieredzes braucienā es ieguvu jaunus 
draugus. Bija interesanti paklausīties ru-

Erasmus+ projekta dienasgrāmata – 3 – 2018.gada marts - jūnijs 
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māņu valodu, kaut gan neko no tās nesa-
pratu. Šī projekta ietvaros papildināju 
savas zināšanas filmu veidošanā, kas man 
noderēs arī turpmākajā dzīvē, jo pati lab-
prāt taisu youtube video. (Linda) 

Lai nu kas mums katram patika vai 
nepatika kādā brīdī, piedalīšanās projekta 
aktivitātēs ir liels izaicinājums katram – 
tā ir savu spēju robežu pārbaude un to 
paplašināšana, tā ir iespēja mācīties pie-
ņemt lietas tādas, kādas tās ir, padarot 
savu būtību brīvāku no stereotipiem un 
aizspriedumiem. Galu galā tā ir pieredze, 

kas nav iegūstama ikdienas rutīnā, kas ne 
katram tiek dota, bet katrs var gribēt un 
censties tādu iegūt. Paldies projekta bēr-
niem un vecākiem par sadarbību un atbal-
stu! 

Projekta vadī-
tāja Irēna Lagūna. 
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Kursīšu pamatskolas pirmsskolas iz-
glītības grupās tiek īstenots projekts 
“Aktīvi darbojamies – augam Latvi-
jai!” (projekta vadītāja Daina Bicāne) 
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldi  projektu konkursa 
„Īstenojam ideju”ietvaros. Projekta ideja 
ir izveidot sakārtotu vidi sev apkārt, sau-
dzēt to, ko kopīgi esam izveidojuši. Iepa-
zīt latviešu kultūru un tradīcijas. 

Lai iepazītu latviešu kultūru un tās 
mantojumu, pirmsskolas izglītības iestā-
des bērni devās uz lauku sētu “Puteņi” 
Zvārdes pagastā. Tā kā tuvojās Lieldie-
nas, mājas saimniece Rasma Balode parā-
dīja, kādas tad ir Lieldienu gaidīšanas 
tradīcijas. Bērni mazgāja muti avota ūde-
nī, greznoja šūpoles, apskatīja kaziņas, 

tika izvizināti ar zirgu un no-
beigumā paši cepa maizītes uz 
ugunskura. 

Aprīļa beigās bērnudārza bērni uz 
nelielu koncertu aicināja savas omītes 
un opīšus, paldies, ka atradāt laiku un 
atnācāt. 

Maijā vecāki tika aicināti sakopt un 
papildināt bērnu rotaļlaukumiņu. Tika 
izveidota sajūtu taka, galdiņi ar krēs-
liem. Lai darbi veiktos raiti, liels pal-
dies jāsaka U.Romanim, kurš pēdējā 
brīdī mūs glāba un darbu atviegloja ar 
smago tehniku. Tāpat, lai būtu, kur bēr-
niem apsēsties un lai nodarbības veik-
smīgāk varētu notikt laukā, par soliem 
un galdiem paldies jāsaka K.Slūtiņam. 
Bērnudārza kolektīvs lielu paldies saka 
par paveikto un kopīgi sagādātajiem 
materiāliem Sajūtu takai - 
A.Groskaufmanei, B.Griķei, I.Romanei, 

K.Jaunzemei, L.Vjaterei, I.Jablonskai, 
I.Griķei, Igitai un Mārtiņam Videniekiem, 
J.Circenim, D.Lagzdiņai, R.Bicānam, 
O.Tkačukai, M.Melnbārdim, D.Bicānam, 
R.Bicānam. Piedodiet, ja kādu nenosaucu.! 
Pēc kopīga  un labi paveikta darba mielo-
jāmies ar uz ugunskura vārītu zupu, pal-
dies par to I.Plācei. 

Projekta ietvaros bērnudārzs ieguva 3 
smilšu gaismas galdus . 

Lūgums visiem, kas rotaļājas bērnudār-
za rotaļlaukumā, NEPLĒST, SAUDZĒT 
UN SAVĀKT AIZ SEVIS TO, KO TU 
ESI SAMĒTĀJIS. 

Maijā paldies teicām un nelielu koncer-
tu bērni sniedza savām māmiņām. Maija 
pēdējā dienā uz skolu mēs pavadījām trīs 
topošos skolniekus. Raibu, bagātiem noti-
kumiem jums pilnu vasaru!   

Pirmsskolas skolotāja D.Bicāne. 

Par notikumiem bērnudārzā 

10.maijā uz Krustvārdu mīklu minēša-
nas čempionāta 4.posma NOSLĒGUMU 
Kursīšu bibliotēkā pulcējās 10 interesenti. 
Noslēguma turnīrā dalībnieki minēja 3 
mīklas, tikai šoreiz katrai mīklai bija no-
teikts risināšanas laiks 10, 7 vai 20 min. 
Apkopojot visu 9 kārtu rezultātus čempi-
onātā, 1.vietā – Aija Jēkabsone (1095 p.), 
2. - Vija Gotfrīde (1080 p.), 3. - Jautrīte 
Līdaka (1067 p.), 4. – Valdis Bolšteins 
(971 p), 5. – Ina Bergmane (865 p.), 6. – 
Dace Meļķerte (748 p.), 7. - Arnolds Laz-
da (636 p), 8. - Maiga Lazda (604 p.), 9. 
– Indra Lagūna (529 p.), 10. – Ruta Ro-
zentāla (268 p.). Dalībnieki saņēma patei-
cības rakstus un fotogrāfijas, kurās noķer-
ti, risinot mīklas, un sumināja bibliotēkas 
vadītāju ar konfektēm, lai uzkrātu spēkus 
nākamajam 5.posmam. Paldies kultūras 
darba organizatorei Ilzītei Griķei par fo-
tografēšanu un palīdzību rezultātu apko-
pošanā. 

22.maijā Kursīšu bibliotēkā notika 
pasākums „Ardievas mežam”- tikšanās ar 
rakstnieku, žurnālistu Vili Selecki. Tikša-
nos  vadīja LNB speciāliste Liega Pieši-
ņa. Vilis Seleckis sarunā ar Liegu Piešiņu 
runāja par savu ceļu rakstniecībā, žurnā-
listikā, par sarakstītajām grāmatām 
(tēmas izvēli, varoņu prototipiem un vēs-
turisko faktu interpretēšanu) un to, kā top 
darbi, par savu dzīvi, ģimeni un personī-

bu. Sarunas laikā tika spriests 
par tēmas nozīmi, rakstot grā-

matu, par grāmatas raisītajām emocijām 
un piedāvātājām zināšanām lasītājam, 
cik svarīgi lasītāju izglītot vai tieši otrā-
di emocionāli uzlādēt. Tikšanās notika 
ar VKKF finansiālu atbalstu projekta 
“Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā 
proza” ietvaros. 

22.maijā Kursīšu bibliotēkā notika 
divu Lasītāju klubu tikšanās. Pie Kursī-
šu bibliotēkas Lasītāju kluba atbildes 
vizītē viesojās Nīgrandes pagasta Kalnu 
bibliotēkas Lasītāju klubs “Lubenieki”. 
Tikšanās programmā: uzkodās — iepa-
zīšanās ar Kursīšu bibliotēku, pamatē-
dienā — pasākums „Ardievas mežam”, 
tikšanās ar rakstnieku, žurnālistu Vili 
Selecki, un LR3 raidījuma „Grāmatu 
stāsti” veidotājas Liegas Piešiņas stāsts 
“Dokumentālās prozas piedāvājums 
latviešu literatūrā”, saldajā — saruna 
pie kafijas tases, pieredzes stāsti 
„Kursīšu bibliotēkas Lasītāju kluba 
tikšanās fotogrāfijās un stāstos”. Kā 
atzina viesi, tikšanās bija interesanta un 
bagātinoša, jaunu ideju pilna un atklāju-
miem bagāta – viesošanās Kursīšu bib-
liotēkā pirmo reizi, tēmas un idejas klu-
ba nodarbībām, tikšanās ar rakstnieku, 
ieteikumi lasīšanai. Paldies Kursīšu 
bibliotēkas Lasītāju kluba otrajai vadī-
tājai Sanitai Vītolai un kluba dalībnie-
kiem par viesu uzņemšanu, kā arī Kalnu 

bibliotēkas “Lubeniekiem” par ciemošanos. 
30.maijā Kursīšu bibliotēkā notika Saldus 

un Brocēnu novadu bibliotekāru seminārs, 
kurš pulcēja vairāk nekā 25 bibliotekārus no 
abiem novadiem. Seminārā ar prezentācijām 
un stāstījumu uzstājās Saldus pilsētas biblio-
tēkas speciāliste I.Ābolte par personas datu 
aizsardzības regulas prasībām bibliotēku 
darbā (ieskats 12.04.2018.seminārā gūtajās 
atziņās), Kursīšu pamatskolas bibliotekāre 
Sandra Kilevica runāja un dalījās pieredzē 
par lasīšanas veicināšanas pasākumiem sko-
lā, par VSAA E-pakalpojumiem un to iz-
mantošanu runāja VSAA Saldus klientu ap-
kalpošanas centra speciāliste Ieva Grīnfelde 
un par muzeja pedagoģiju stāstīja Saldus 
J.Rozentāla mākslas un vēstures muzeja pe-
dagoģe Sandra Leitholde. Kolēģiem bija 
iespēja iegādāties jaunākās grāmatas no tir-
gotāja SIA “VIRJA LK”. Semināra noslēgu-
mā Kursīšu bibliotēkas apskate un iepazīša-
nās ar darbu, kā arī mājas uzdevuma apskate 
(katrai bibliotēkai bija uzdevums izveidot 
planšeti “Ideju tirgum” par kādu pasākumu, 
konkursu, aktivitāti, ko vēlas prezentēt ci-
tiem kolēģiem). Semināru organizēja Kursī-
šu bibliotēka-informācijas centrs sadarbībā 
ar Saldus pilsētas bibliotēku. Paldies Kursīšu 
kultūras darba organizatorei Ilzītei Griķei par 
atbalstu semināra organizēšanā. 

30.maijā Kursīšos bibliotēkas apskates 
izbraukuma vizītē Latvijas akadēmisko, spe-
ciālo un publisko bibliotēku direktoru pava-
sara sanāksmes (29.–30. maijā Saldus biblio-

Bibliotēkas notikumi maijā 



tēkā) ietvaros, viesojās vairāk kā 40 Latvi-
jas publisko, speciālo un zinātnisko biblio-
tēku direktori. Viesi tika iepazīstināti ar 
bibliotēkas darbu un telpām, apskatīja 
Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku vei-
dotās planšetes mūsu pašu “Ideju Tir-
gum”. Tikšanās bija atkalredzēšanās jau ar 
zināmiem un iepazīšanās ar jauniem kolē-
ģiem. 

Mārtiņš Lagzdons. 
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“Ciecernieks” un citās aktivitātēs gan 
kā dalībnieki, gan kā svētku baudītāji. 
Lai gājiens un pagasta kūkas prezentā-
cija izdotos, jāsaka paldies Sanitai Vī-
tolai, Andrai Rorbahai un Ligitai 
Treigūtei, kā arī Kursīšu pagasta pār-
valdes, Kursīšu pamatskolas ar PII 
darbiniekiem un amatierteātra 
“Kodols”, sieviešu vokālā ansambļa 
“Allegro”, VPDK “Kursītis” dalībnie-
kiem. 

Ilzīte Griķe. 

3.maijā Kursīšu pagasta sieviešu vo-
kālais ansamblis “Allegro” devās uz an-
sambļu sadziedāšanas pasākumu Vadak-
stē. Šī gada pasākuma tēma bija ziņģes. 

26.maijā Kursīšu pagasta iedzīvotāji, 
iestāžu darbinieki, amatiermākslas kolek-
tīvi piedalījās Saldus novada svētkos "Ar 
savu krāsu Latvijas rakstā". Kursīšnieki 
piedalījās gājienā, pagasta svētku tortes 
prezentācijā, draiskajā skrējiena 

Kultūras ziņas 

literāras tikšanās ar latviešu literātiem, 
dokumentālās prozas autoriem Kursīšu 
bibliotēkā un iepazīta to personība un 
literārā darbība. Notika tikšanās ar 
rakstnieku Aivaru Kļavi, rakstnieci, 
žurnālisti Gunu Rozi, žurnālistu, grā-
matu autoru Armandu Puči, grāmatu 
autori, folkloras pētnieci Sanitu Rein-
soni, žurnālistu, rakstnieku Vili Se-
lecki. 

Pasākumi Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā pulcējuši 86 cilvē-
ku lielu auditoriju- gan pieaugušos, gan 
bērnus no Kursīšiem, Ezeres, Nīgran-

Noslēdzies Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra realizētais projekts 
“Portrets tuvplānā (6)”. Dokumentālā 
proza”, kuru finansiāli atbalstīja VKKF. 
Projekts tika atbalstīts ar 650.00 euro 
lielu līdzfinansējumu. 

Projekta mērķis bija, organizējot pasā-
kumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, 
veicināt sabiedrības interesi par latviešu 
literatūru, īpaši dokumentālo prozu un 
literātiem, tā atklājot nezināmas vai maz 
zināmas Latvijas vēstures lapaspuses un 
dažādot kultūrvidi un norises pagastā. 

Projekta laikā notikuši 5 pasākumi-

des, Zaņas, Saldus pilsētas. 
Lai iepazītu viesu radošo darbu un 

personību, tika izliktas 5 literatūras un 
materiālu izstādes. 

Bildes no pasākumiem pieejamas šeit 
- http://www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/ kā arī 
www.kursisi.lv un facebook.com biblio-
tēkas profilā. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Noslēdzies VKKF atbalstīts projekts “Portrets 
tuvplānā (6). Dokumentālā proza”  

novada mājas lapā www.saldus.lv, 
Saldus novada pašvaldības administra-
tīvajās ēkās Striķu ielā 3 (apmeklētāju 
pieņemšanas centrā) un Avotu ielā 12 
(3. stāvā, 302. kabinetā), kā arī p/a 
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras 
un sporta centrs” (Striķu ielā 3), Saldus 
pilsētas bibliotēkā (Tūristu ielā 3), pa-
gastu pārvaldēs un novada bibliotēkās. 

No izvirzītajiem pretendentiem 
vērtēšanas komisija atlasīs tos, kuri tiks 
apmeklēti klātienē. 

Konkursa vērtēšana tiek organizēta 
jūlijā, augustā un septembrī, un uzvarē-
tāji tiks apbalvoti Valsts svētku pasā-
kumā novembrī. 

Pretendentus (objektus) konkursam 
var pieteikt sekojošās nominācijās: 

 sakoptākais privātīpašums Saldus 
pilsētā; 

Konkursu “Sakoptākais īpašums Sal-
dus novadā” rīko Saldus novada pašvaldī-
bas aģentūra “Saldus Tūrisma informāci-
jas, kultūras un sporta centrs”, lai veici-
nātu Saldus novada administratīvās teri-
torijas sakopšanu un ainavu veidošanu, 
rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalī-
bu kultūrvides veidošanā un lai izteiktu 
pateicību sakoptāko un skaistāko īpašu-
mu veidotājiem. 

Pretendentus (objektus) konkursam 
var pieteikt ēkas īpašnieks vai jebkura 
cita persona, aizpildot pieteikuma anketu. 
Pieteikuma anketas gaidām līdz 2018. 
gada 29. jūnija plkst. 15.00. Aizpildīto 
pieteikuma anketu iespējams nosūtīt uz e-
pasta adresi maija.rjabova@saldus.lv vai 
aizpildīt un iesniegt uz vietas kādā no 
anketu saņemšanas punktiem. 

Pieteikuma anketas pieejamas Saldus 

 sakoptākais privātīpašums Saldus nova-
dā; 

 sakoptākais uzņēmums Saldus pilsētā; 

 sakoptākais uzņēmums Saldus novadā; 

 sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja Saldus pilsētā; 

 sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja Saldus novadā. 

Ar dāvanu kartēm no saimniecības 
preču vai būvmateriālu veikaliem katrā 
nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu iegu-
vējus, piešķirot pirmajai vietai EUR 100, 
otrajai EUR 75, trešajai EUR 50. 

Ar goda plāksnēm katrā nominācijā 
apbalvo pirmo vietu ieguvējus. 

Vairāk informācijas un pieteikuma 
anketa www.saldus.lv 

 

Saldus novada pašvaldība. 

Piesakies konkursam “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” 

dzēja stāstīja par stilista profesiju, 
par iespēju strādāt filmu studijās un 
teātros, kur vajadzīgi kostīmu māk-
slinieki un grimētāji. Pēc tam seko-
ja praktiska, radoša darbnīca. Pēc 
skolēnu izvēles bija jāmodelē vai 
nu tērps, vai krāšņa cepure, vai jā-
uzliek grims uz papīra zīmētiem 
modeļiem. 

Dzīvnieku stacijā mūs sagaidīja 
dažādi truši un viņu saimniece. Va-

Pasākums “Pētīsim profesijas!” 
5.aprīlī trīs mūsu skolas skolēni 

ciemojās Saldus vidusskolā, kur noti-
ka pasākums sākumskolēniem 
„Pētīsim profesijas”. No 1.klases 
Krista Vaitkus, no 3.klases Toms 
Smelters, no 4.klases Elīna Melnbār-
de kopā ar skolotāju T.Spēlmani iepa-
zina sešas dažādas profesijas.  

Skaistuma studijā Saldus tehniku-
ma topošās stilistes un viņu pasnie-

rējām smelties zināšanas par šķirnes 
trušu audzēšanu, kopšanu. Skolēni 
uzdeva daudz jautājumu, kas trusim 
garšo, cik ilgi viņi dzīvo, kā pareizi 
paņemt trusi rokās, cik daudz trusēnu 
var piedzimt vienai trusenei un citus. 
Truškope arī rādīja kausus un dip-
lomus, ko ir ieguvusi šķirnes trušu 
skatēs. Pūkainie dzīvnieciņi nevienu 
neatstāja vienaldzīgu. 

Mūzikas terapeite stāstīja par mū-
zikas nozīmi cilvēka dzīvē, kā mūzika 
dziedina un atveseļo cilvēku, ļāva 

Nepateikts par senākiem skolas notikumiem  
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darboties ar daudz un dažādiem mūzikas instrumen-
tiem, mācīja ritma izjūtu un prasmi ieklausīties daudz-
veidīgās mūzikas skaņās. 

Skolēni sajūsminājās par iespēju uzvilkt īstu uguns-
dzēsēja ekipējumu. Atbildēja uz jautājumiem, kā rīko-
ties ugunsgrēka gadījumā. Bija iespēja iepazīt elpoša-
nas aparātu, uzlikt masku. Pārliecinājās, ka ugunsdzē-
sējam ir jābūt ļoti ātram, drosmīgam, gudram un atta-
pīgam. 

Policijas darbinieku stacijā  bija praktiskā nodarbī-
ba, kur skolēni apguva pašaizsardzības paņēmienus. 
Šie paņēmieni noder ne tikai, lai atvairītu kāda ļaunda-
ra uzbrukumu, bet arī tad, kad gadās krist uz slidena 
ceļa vai jālec no liela augstuma, treneris mācīja un 
rādīja, kā to darīt, lai maksimāli mazāk sevi savainotu. 

Jaunatnes lietu darbinieku stacijā vadītāji iepazīsti-
nāji ar jaunatnes lietu koordinatoru darbu. Šķiet, ka šī 
profesija bija vismazāk pazīstama. Skolēni ar interesi 
klausījās par tikšanos ar citu zemju jauniešiem, par 
projektiem, par brīvprātīgo darbu, par labajiem dar-
biem, ko veic mūsu novada un Brocēnu novada jaun-
ieši. Pēc tam sekoja praktiska darbošanās, kuras laikā 
tapa emblēma ar katra dalībnieka vārdu un kopīgs fo-
to. 

 
Tonija Spēlmane, sākumskolas skolotāja. 

 

Īsās ziņas aprīlī 
Aprīlis- darbīgs un skolas darba novērtējuma mē-

nesis 
4.aprīlī trīs devītie devās uz atvērto durvju dienu 

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā. 
5.aprīlī 1. -4. klases skolēni piedalījās pasākumā 

„Pētīsim profesijas”, kas notika Saldus vidusskolā. 
6.aprīlī pieci skolēni prezentēja un pastāstīja par 

braucienu uz Grieķiju. 
11. aprīlī Linda Romane un Tīna Madžule ar angļu 

valodas skolotāju Uģi Sauju devās uz Druvas vidus-
skolu, lai piedalītos angļu valodas olimpiādē.  

11.aprīlī noslēdzās „Putnu dienu” nedēļa ar kon-
kursu par putniem 1.-6. klasei. Putnu nedēļas ietvaros 
bija dienas jautājumi par putniem (sagatavoja A. Ro-
mane), zīmējumu izstāde, putnu būrīšu gatavošana. 

18.aprīlī A.Romane, A.Slūtiņa un S.Circene devās 
uz pašpārvaldes semināru Saldus JIC Šķūnis, kurā mā-
cījās organizēt pasākumus. 

20.aprīlī skolā viesojās māksliniece A.Staka. Pasā-
kums notika, sadarbojoties ar Kursīšu pagasta bibliotē-
ku. 

20.aprīlī Arta Romane un Alīna Slūtiņa kopā ar 
talantu skolas dalībniekiem devās ekskursijā uz Rīgu. 
Apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku un bija uz 
kinofilmu “Bille”.  

21.aprīlī skolā ne tikai mācījāmies, bet arī talko-
jām, sakopjot skolas teritoriju. Pēc talkas bija pikniks. 

26.-27.aprīlī skolā notika skolas akreditācija. Saņē-
mām labas atsauksmes par mācību darbu stundās, par 
skolas darba organizāciju. Skaistu, kvalitatīvu priekš-
nesumu bija sagatavojušas skolas ansambļa meitenes 
skolotājas G.Rumbas vadībā. 

 
Ziņas apkopoja mediju pulciņa reportieres 

A.Slūtiņa, A.P.Granta, A.Romane, Z.S.Krasauska. 

Kursīšu bibliotēkā-

informācijas centrā 

01.07.-31.07.2018. 

izstāde 

“Zināmās un nezināmās Zie-

meļvalstis” 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 

centrā 

03.07.2018. plkst. 18.00 

Pasākums “Rotaļgrāmatas 

bērniem” 
tikšanās ar bijušo kursīšnieci Inesi Lalu (Lukovsku), 

(interaktīvas rotaļgrāmatas bērniem — no idejas līdz  

plauktam) 

Kursīšu bibliotēkas grāmatiņu prezentācija! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

no 21.06. līdz 06.07.2018. 
bibliotēkas darba laikā 

„Pužļu likšanas čempio-
nāts — 2” 

lieliem un maziem 
Liec 5 dažādas grūtības puzles, likšanas laiks sum-

mējas, noskaidrojam ātrāko un precīzāko pužļu meis-
taru dažādās vecuma grupās!  

SVEICIENS  
SVĒTKOS! 

 

Ņem spēku no jāņuzālēm, 
Ko tās tev šovakar sniedz - 
Tas paliks ar tevi tik ilgi, 
Kaut sen būs novītis zieds. 
Ņem spēku no Jāņu gaismas, 
Kas pakalnos gaiši spīd - 
Tā paliks ar tevi tik ilgi, 
Kaut sen būs atausis rīts. 
Ņem spēku no jāņuzālēm, 
No gaismas, kas kalnos zied, 
Ņem spēku no nakts bez tumsas, 

Kas šonakt pār zemi iet. 

(A.Anitīna) 

Lai Līgo vakars ar dziesmām un 
līgošanu nāk, Jāņu rīts- ar zāļu 
smaržu un rīta gaismas pielietām 
domām! 

Priecīgus Līgo  
svētkus! 

 

Kursīšu pagasta pārvalde 



NR.4 (137)  KURS ĪŠNIEKS  8 

 

Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizī-
bu un ticamību atbild raksta autors! 

7.07.2018. plkst. 12.00 
pārvaldes zālē  

 

BĒRNĪBAS SVĒTKI 
 

Lūdzam savus bērnus pieteikt līdz 

25.jūnijam personīgi vai pa tālruni 

28328320 pie kultūras darba organiza-

tores Ilzītes Griķes! 

Dalības maksa vienam bērnam 20.00 

euro! 

Nepieciešama viena fotogrāfija (vēlams 13x9 cm)! 

Kursīšu pagasta 
sporta svētki 2018 

30.06.2018. plkst. 10:00  
Kursīšu pagasta estrādē 

 

* BASKETBOLS – koman-
dā 3 +1 rezervē. Reģistrēša-
nās no plkst. 9:30 līdz 9:50 (pēc reģistrēšanās laika 
komandas vairs netiek pierakstītas). Spēles kārtība 
atkarīga no komandu skaita. 
* DVIEĻBOLS – komandā 4 dalībnieki ( 2 sie-
vietes un 2 vīrieši), reģistrēšanās no plkst. 10:10 
līdz 10:30 (pēc reģistrēšanās laika komandas vairs 
netiek pierakstītas). Spēles kārtība atkarīga no ko-
mandu skaita. 
* PUZLES LIKŠANA – individuāli sievietēm un 
vīriešiem. Reģistrēšanās pēc plkst. 11:00. Pārējā 
informācija tiks paziņota sacensību dienā. 
* OLU MEŠANA – komandā divi dalībnieki. Re-
ģistrēšanās pēc plkst. 11:00. Pārējā informācija 
tiks paziņota sacensību dienā. 
* FRISBIJS  – individuāli bērniem līdz 14 gadu 
vecumam, sievietēm un vīriešiem. Reģistrēšanās 
pēc plkst. 11:00. Pārējā informācija tiks paziņota 
sacensību dienā. 
* BUMBIŅU MEŠANA – individuāli bērniem 
līdz 7 gadu vecumam. Reģistrēšanās pēc plkst. 
11:00. Pārējā informācija tiks paziņota sacensību 
dienā 
* ŠAUTRIŅU MEŠANA – individuāli bērniem 
līdz 14 gadu vecumam, sievietēm un vīriešiem. 
Reģistrēšanās pēc plkst. 11:00. Pārējā informācija 
tiks paziņota sacensību dienā. 
* FLORBOLA SODA METIENI – individuāli 
bērniem līdz 14 gadu vecumam, sievietēm un vī-
riešiem. Reģistrēšanās pēc plkst. 11:00. Pārējā in-
formācija tiks paziņota sacensību dienā. 
* STAFETE – komandā 5 dalībnieki ( 3 vīrieši un 
2 sievietes). Reģistrēšanās pēc plkst. 15:00. Pārējā 
informācija tiks paziņota sacensību dienā. 
 

Pasākuma dienā katrs sportists pats atbild 
par savu veselību!  

Individuālie sporta veidi var tikt mazliet 
pārtraukti un atsākti mazliet vēlāk, par to pazi-
ņojot visiem, jo tiesneši arī ir aktīvi sportisti!! 

Lai pasākums neievilktos vēlā naktī, lai cie-
nītu tiesnešus, organizatoru un citus dalībnie-
kus, sporta veidiem, kuriem ir precīzs reģistrē-
šanās laiks, atkāpes netiek pieļautas. Ja kavē – 
zvani pa zemāk norādītajiem numuriem! 
 
Sīkāka informācija, laicīga reģistrēšanās vai reģis-

trēšanās kavējumu gadījumā pa tālruni – 

26160833 (Kaspars) vai 22453981 (Marta) 

LĪGO SVĒTKI 

KURSĪŠOS! 

2018.gada 23.jūnijā 

plkst. 18.00 
Kursīšu estrādē 

Kursīšu amatierteātris „Kodols” 

ar B.Jukņevičas lugu 

„Ak, šī jaukā lauku dzīve” 
(režisore — S.Vītola) 

Pasākuma laikā LĪGO LOTERIJA, ugunskura 

iededzināšana! 
Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks 

izmantoti Kursīšu pagasta pārvaldes publicitātes materiāliem! 

IZPĀRDOŠANA! 
Sakarā ar pārmaiņām NO 25.06. 

LĪDZ 30.06.2018. 

Veikalā „Linda” visu preču izpārdoša-

na ar atlaidi līdz 30% 

Atlaide nedarbojas uz tabakas izstrādājumiem un trešo 

pušu pakalpojumiem! 

Veikals „Linda” 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 

18.05.-30.06.2018. 

ezernieces Antras Sipenieces kolekcijas iz-

stāde 

“Āfrikas un Āzijas valdnieks” - zilonīšu figūriņu iz-

stāde 

Bērnu aktivitātes  

Sporta svētkos! 
Bibliotēka un kultūras darba organi-

zatore aicina pirmskolas un sākum-

skolas vecuma bērnus uz sportis-

kām, radošām aktivitātēm 

30.06.2018. plkst. 10.00 

Kursīšu estrādē 


