
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

7.septembrī Kursīšu pagasta komanda 8 
cilvēku sastāvā devās uz Šiluti Lietuvā, lai 
piedalītos un pārstāvētu Saldus novadu 11. 
starptautiskajā zivju zupas vārīšanas 

čempionātā. Kursīšu komandā bija kur-
sīšnieki Ilzīte Griķe, Daina Bicāne, Viesturs 
Upenieks, Agnis Griķis, Žanis Bergmanis, 
Mārtiņš Lagzdons, Zita Voitenko (tulce) un 
Agnese Lapa (galvenā pavāre). Zivju zupas 
vārīšanas čempionāts Šilutē notika jau 11. 
reizi, un tie ir lieli svētki, jo piedalās koman-
das no  Lietuvas un ārvalstīm. Šajā gadā pie-
dalījās 55 komandas – iestādes un uzņēmumi, 
biedrības, partiju nodaļas, sadraudzības pilsētu 
komandas un citi. Čempionātam ir savi notei-
kumi un nolikums, kurš jāievēro. Zupas tiek 
vērtētas divās kategorijās – “Tradicionālā ziv-
ju zupa” (Tradicinė žuvienė) un “Zivju zu-
pa” (Žuvies sriuba), un to dara speciāli izvei-
dota žūrijas komisija, kurā darbojas gan ie-
priekšējo gadu uzvarētājs, gan pavāri, gan citi 
žūrijas locekļi, vairāk nekā desmit. Tiek pa-
sniegtas žūrijas simpātiju balvas, sumināti trīs 
labākie katrā kategorijā, un absolūtajam pavā-
ram uzvarētājam tiek pasniegts čempiona gre-
dzens. Katra no komandām bija skaisti nofor-
mējusi savu telti, padomājuši par atbilstošu 
komandas ietērpu, papildus izklaides iespē-
jām. Kursīšnieku teltī rosījās kaķis un zaķis, 
kuri piedāvāja makšķerēt zivis, fotografēties. 
Zivju makšķerēšana bija iecienīta gan starp 

lielajiem, gan mazajiem čempionāta apmeklētā-
jiem. Kursīšu zivju zupai tika izmantota kursīšnie-
ka Ainara Lapas recepte un gatavošanas kārtība, 
kur virsvadību uzņēmās Agnese Lapa. Visi koman-
das dalībnieki pielika roku, lai zivju zupa iznāktu 
garšīga – mizoja dārzeņus, atbrīvoja zivis no asa-
kām, uzturēja uguni, pienesa ūdeni, gādāja par 
jautrību teltī. Pasākuma apmeklētājiem garšoja 
mūsu vārītā zupa, jo pēc tam nāca klāt un teica, ka 
ļoti garšīga. 55 komandu konkurencē kategorijā 
“Zivju zupa” (Žuvies sriuba) kursīšnieku vārītā 
zupa izcīnīja otro vietu. Pēdējo trīs gadu laikā tas ir 
Saldus novada augstākais sasniegums šajā čempio-
nāta. 2018.gadā piedalījās Vadakstes pagasta pār-
valdes komanda, 2017.gadā Saldus TIKSC koman-
da. 

Diena, lai gan gara, tomēr pagāja uz pozitīvas 
nots, mēs tikām uzņemti ar vislielāko lietuviešu 
viesmīlību, pusdienojām kopā ar mēru, pašvaldības 
darbiniekiem, citu sadraudzības pilsētu komandām, 
apmainījāmies ar dāvanām. Visas dienas garumā 
par mums rūpējās un klāt bija Šilutes Tūrisma in-
formācijas centra vadītāja Rasa Grigeliene. 

Paldies Kursīšu pagasta pārvaldei, Saldus nova-
da pašvaldībai par doto iespēju piedalīties, Nor-
mundam Ozoliņam par zivīm zupai, komandas 
dalībniekiem par labi kopā pavadītu laiku un sa-
sniegto. 

Mārtiņš Lagzdons. 

Kursīšniekiem otrā gardākā zivju zupa 

Atskats uz bibliotēkas notikumiem: jūlijs – oktobris 
4. un 5.jūlijā Vadakstē notika Saldus nova-

da stāstu bibliotēku stāstnieku saiets, kurā 
piedalījās stāstnieki, bibliotekāri, interesenti 
no Nīgrandes un Kalniem, Kursīšiem, Va-
dakstes un viesi no Aizstrautniekiem. Kursī-
šus pārstāvēja bibliotēkas vadītājs Mārtiņš 
Lagzdons un skolotāja Tonija Spēlmane. Divu 
dienu laikā tika iepazīta Vadakstes kultūrvide 
un pagasta ievērojamākās vietas (Vadakstes 
pils ar parku, Ceriņu dārzs, Vēstures krātuve 
un bibliotēka, kultūras nams un citas vietas) 
ekskursijās un stāstos. Notika dažādas nodar-
bības un stāstīšanas darbnīcas. Vakarēšana, 
dziedāšana un rotaļās iešana kopā ar folkloras 
kopu “Medainis”. Nākamajā gadā saiets plā-
nots Kursīšu pagastā. 

No 17.07. līdz 31.07. bibliotēkā notika 
“Pužļu likšanas čempionāts - 3”, kura laikā 
dažādās vecuma grupās bija jāsaliek 5 dažādas 
grūtības puzles. Katras puzles likšanas laiks 
tika summēts. Trešajā pužļu likšanas čempio-
nātā piedalījās 31 dažāda vecuma kursīšnieks 
– līdz 6 gadiem (3), no 7 līdz 10 gadiem (7), 

no  
11 līdz 17 gadiem (14) u n 18 gadi un vecāki 

(7). Sasummējot rezultātus, noskaidroti ātrākie 
pužļu licēji 4 vecuma grupās! 

24.jūlijā bibliotēkā pieredzes brauciena ietva-
ros viesojās Ventspils novada bibliotekāri. Kolēģi 
iepazinās ar bibliotēkas telpām, prezentācijā izzi-
nāja Kursīšu bibliotēkas darbu, organizētās akti-
vitātes, sarunās pārrunāja problēmas, darba aktua-
litātes un izaicinājumus. 

31.jūlijā bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagz-
dons kolēģiem no Saldus novada bibliotēkām 
apmācību cikla "Mazā trešdiena” ietvaros mācīja 
Erasmus+ kursos  

Spānijā apgūto interaktīvo rīku Kahoot!. Inte-
resenti tika iepazīstināti ar platformu, tās iespē-
jām un praktiskajās nodarbībās veidoja testus, 
aptaujas un konkursus Kahoot! platformā. 

No 11.jūlija līdz 31.augustam bibliotēkā bija 
apskatāma J.Rozentāla Saldus vēstures un māk-
slas muzeja izstāde “Brīvības cīņas un Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieri Saldus novadā”. 

No 11.jūlija līdz 11.septembrim bibliotēkā 
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“Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks, 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes 
klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums.”           
  

 /L. Vāczemnieks/ 
 
Šogad mūsu valsts svin 

101. dzimšanas dienu. Valsts 
svētku priekšvakarā gribam 
novēlēt, lai mūsu valsts dzim-
šanas diena katram no mums ir 
gaišs un priecīgs notikums, lai 
mēs justos lepni par savu val-
sti, pagastu, saviem līdzcilvē-
kiem un ģimeni.   

Iedegsim sveces, būsim 
kopā, domāsim labas domas, 
darīsim labus darbus un atbal-
stīsim viens otru kā lielos, tā 
mazos darbos! 

 
Kursīšu pagasta pārvalde 

Aicinājums! 
 

8.decembrī Kursīšu pa-
gasta Jaunajā zālē plānots 
Ziemassvētku tirdziņš 
un eglītes iedegšanas pa-
sākums. Līdz 
6.decembrim visi tirgo-
ties gribētāji aicināti pie-
teikties pie kultūras darba 
organizatores Ilzītes Gri-
ķes (t. 28328320). Aici-
nām tirgot pašu darinātas 
un gatavotas lietas!  



bija apskatāma gaiķenieces Mārītes Drei-
manes kolekcijas izstāde “Biz, biz mārī-
te”. Kolekcijā dažāda veida priekšmeti, 
figūriņas, mantiņas, apģērbs un citas lie-
tas mārītes formā vai ar mārītes attēlu. 
Kolekcijā vairāk nekā 100 dažādi priek-
šmeti. 

5.septembrī uz Krustvārdu mīklu risi-
nāšanas čempionāta jauno sezonu 
(6.posma 1.kārtu) pulcējās 9 kursīšnieki, 
kuri arī šajā gadā vēlas asināt prātu, satikt 
domubiedrus, piedalīties sacensībā un 
vienkārši labi pavadīt brīvo laiku. Šajā 
reizē dalībniekiem bija jāatrisina 3 dažā-
das mīklas – klasiskā, zviedru un rozete. 

14.septembrī bibliotēkā notika pasā-
kums „Paslēptā dzīve”, tikšanās ar rakst-
nieci Ingunu Dimanti. Tikšanās laikā 
autore iepazīstināja ar sevi, savu dzīvi un 
radošo darbību, rakstnieces karjeras sāku-
mu un būtiskiem notikumiem, un atgadī-
jumiem tās laikā. Iepazīstināja, kā tapušas 
viņas grāmatas, ieskicēja to sižetus. At-
bildēja uz klausītāju jautājumiem un dalī-
jās ar atziņām  par rakstīšanu, lasīšanu un 
dzīvi. Kursīšniekiem bija iespēja noklau-
sīties fragmentu no jaunās izdevniecībā 
esošās grāmatas, kura iznāks šī gada no-
galē. Pasākums notika projekta “Portrets 
tuvplānā (9). Detektīvi” ar VKKF finan-
siālu atbalstu. 

20.septembrī bibliotēkā notika grupas 
“Brekšupekši” dalībnieka Anrija Kārkliņa 
dzejas grāmatas “Manis stādītais desmit 
koku mežs” prezentācija un autorvakars. 
Pasākuma laikā Anrijs stāstīja, kā pievēr-
sies dzejas rakstīšanai, dalījās savās atzi-
ņās par dzīvi, dziedāja un spēlēja, bet pats 
svarīgākais – lasīja savu dzeju. Iepazīsti-
nāja klausītājus ar savu radošo veikumu, 
domām, viedokli, attieksmi par dzīvi, 
cilvēkiem, attiecībām, kas izteiktas dzejā, 
pārdomās. Kā dāvanu bibliotēka saņēma 
Anrija Kārkliņa dzejas grāmatu. 

26.septembrī bibliotēkā nodarbības 

ietvaros viesojās Kursīšu bērnudārza 5-
6 gadīgo grupas bērni un audzinātājas, 
lai nedēļas tēmas “Koki un dārzeņi” 
ietvaros piedalītos aktivitātē “Stāsti 
par…” bibliotēkā. Bibliotēkas vadītājs 
pastāstīja par dārzeņiem, rādīja biblio-
tākā esošo “Vitamīnu brigā-
di” (dažādas augļu un dārzeņu mantas), 
diskutēja ar  

bērniem par dārzeņiem. Bērni skatī-
jās filmiņu “Ābolu maiss”, pārrunāja 
redzēto, atbildēja uz jautājumiem.. 

24.septembrī bibliotēkā notika Lasī-
tāju kluba tikšanās, kurā tika runāts par 
vasarā lasītajām grāmatām, bija pieeja-
ma lasīto grāmatu izstāde, tika pildīti 
dažādi uzdevumi – prognožu spēle 
“Kurš ko lasīja” (minējām, kuri lasītāju 
kluba dalībnieki, kuras grāmatas lasīju-
ši), “Grāmatas piecminūte” (piecas 
minūtes lasījām brīvi izvēlētu, bet nela-
sītu grāmatu no vasarā lasītajām grā-
matām, 10 vārdos pastāstījām, ko izla-
sījām). Bijusī Kursīšu pamatskolas (nu 
jau Saldus pamatskolas) latviešu valo-
das un literatūras skolotāja Sanita Vīto-
la aicināja izspēlēt dažādas ar literatū-
ru, mākslu, valstīm saistītas spēles plat-
formā “Kahoot”. Noslēgumā veidojām 
saulespuķi ar novēlējumiem citiem 
lasītājiem. Kāpēc saulespuķi? Tāpēc ka 
vasaras uzdevums bija izaudzēt sau-
lespuķes no sēkliņām, kuras katrs klu-
ba dalībnieks saņēma pavasara beigās, 
un paņemt izaugušo ziedu līdzi uz 
pirmo tikšanos. Saulespuķes gan izau-
ga, bet salnas “nokoda”, noziedēja vai 
nokalta, nolauza vējš, tādēļ līdzi nevie-
nam ziedu nebija. 

3.oktobrī uz Krustvārdu mīklu risi-
nāšanas čempionāta jauno sezonu 
(6.posma 2.kārtu) pulcējās 9 kursīšnie-
ki, kursi arī šajā gadā vēlas asināt prā-
tu, satikt domubiedrus, piedalīties sa-
censībā un vienkārši labi pavadīt brīvo 

laiku. Šajā reizē dalībniekiem bija jāatrisina 
4 dažādas mīklas – klasiskā, zviedru, rozete 
un riņkvārdu mīkla. 

13.oktobrī bibliotēkas vadītājs organizē-
ja braucienu uz teātra izrādi “Ķiršu dārzs” 
Liepājas teātrī Ditas Lūriņas režijā. Brau-
cienā piedalījās bibliotēkas lasītāji, draugi 
un sadarbības partneri. 

26.oktobrī Kursīšu bibliotēkā notika 
pasākums “Kas otram bedri rok” tikšanās ar 
rakstnieci, žurnālisti Ingu Jērumu un aktrisi 
Regīnu Devīti. Pasākuma laikā bija iespēja 
satikt grāmatu autori Ingu Jērumu (raksta 
arī ar pseidonīmi Margarita Grietēna), izzi-
nāt autores personību, grāmatu tapšanas 
noslēpumus un iepazīt grāmatu varoņus. 
Uzzinājām, kā un kāpēc radies autores psei-
donīms Margarita Grietēna, kāpēc autore 
pievērsusies kriminālromānu rakstīšanai. 
Autorei līdz bija atbraukusi arī viena no 
viņas sarakstīto grāmatu varonēm – Valmie-
ras Drāmas teātra aktrise Regīna Devīte. 
Aktrise pastāstīja par darbu seriālā 
“Ugunsgrēks”, darbu teātrī kā aktrisei un 
izrāžu vadītājai. Abas viešņas rādīja un ko-
mentēja fotogrāfijas un dalījās atmiņās. 
Publikai bija iespēja uzdot jautājumus, uz 
kuriem gan Inga Jēruma, gan Regīna Devīte 
labprāt atbildēja. Bibliotēkā bija iespēja 
iepazīt Ingas Jērumas literāro darbu izliktajā 
grāmatu izstādē.  Pasākums notika Kursīšu 
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātajā 
un Saldus novada pašvaldības iesniegtā un 
atbalstītā projekta “Portrets tuvplānā (9). 
Detektīvi” ietvaros ar VKKF finansiālu 
atbalstu. 

24.oktobrī Kursīšu bibliotēkā ieradās 
SIA “Līgatnes papīrs” autobusiņš, lai aiz-
vestu Kursīšu bibliotēkas sadarbībā ar pa-
gasta iedzīvotājiem savākto un sakrāto ma-
kulatūru. 

Mārtiņš Lagzdons. 

strādājumiem. Atsaucība bija ļoti 
maza. Apmeklētājiem bija iespēja pie-
dalīties ābolu mešanas, pupiņu šķiroša-
nas un zivju makšķerēšanas sacensībās, 
par to nopelnot kādu saldumu. Kultūras 
darba organizatore ar palīgiem vārīja 
nu jau par tradīciju kļuvušo dārzeņu 
zupu, ar kuru mielojās pasākuma ap-
meklētāji. 

25.oktobrī Kursīšos viesojās Ezeres 
amatierteātris “Meduspods” ar 
Danskovītes komēdiju “Antons izklai-
dējas” Andra Ceļapītera režijā. Pārpra-
tumi un joki uz skatuves, smiekli zālē, 
jautri pavadīts vakars. 

No 21. līdz 26.oktobrim Kursīšu 
pagasta kultūras darba organizatore un 
bibliotēkas vadītājs skolēnu brīvlaikā 
organizēja nodarbības «Saturīga brīvā 
laika pavadīšana», kuru ietvaros bēr-
niem vecumā no 5 līdz 15 gadiem bija 
iespēja skolas brīvlaika nedēļā piedalī-

10.augustā Kursīšu pagasta 6 kapsētās 
– Grietēnu, Zaņenieku, Brūzilu, Sauļu, 
Bruzilu un Kursīšu- Svētbrīdi vadīja mā-
cītājs Uldis Gailītis. 

15.septembrī Kursīšos notika Dzejas 
dienu koncerts, kurā piedalījās aktrise 
Dita Lūriņa un pianists Māris Žagars. 
Koncertā skanēja latviešu autoru dzies-
mas, dzeja un saruna ar skatītāju, jo ak-
trise Dita Lūriņa dalījās pārdomās, sajū-
tās un atmiņās dziesmu starplaikos. Kon-
certs bija muzikāls baudījums abu māk-
slinieku izpildījumā. Lielu un mazu klau-
sītāju sajūsmu izpelnījās Māra Žagara 
izpildītais muzikālais stāsts par sunīti. 
Paldies māksliniekiem par koncertu un 
pozitīvo noskaņojumu lietaini vējainā 
dienā Kursīšos! 

6.oktobrī Kursīšos notika 
“Miķeļdienas rudens jampadracis”, kurā 
kursīšnieki bija aicināti tirgoties ar pašu 
izaudzētiem, gatavotiem un radītiem iz-

ties dažādās aktivitātēs un gatavoties 
Helovīnu ballītei. Nedēļas laikā bērniem 
bija iespēja spēlēt dažādas galda un liel-
formāta spēles, gatavot dekorus (spokus, 
zirnekļus, sikspārņus), apgleznot krūzī-
tes, krāsot zīmējumus, dejot, dziedāt, 
skatīties filmas, lasīt grāmatas. Nedēļas 
beigās notika Helovīnu ballītes – piekt-
dienas rīta pusē kopā ar bērnudārza bēr-
niem ballējās jaunākie bērni, sestdienas 
vakarā jaunieši, kuri kultūras centrā un 
bibliotēkā palika arī pa nakti. Ballītēs 
bērni bija tērpušies maskās, bija gatavo-
juši priekšnesumus, dejoja, spēlēja spē-
les. Nedēļa pagāja darbīga un ar gandarī-
juma sajūtu. Tā bija iespēja kopā pulcēt 
gan kursīšniekus, gan brīvlaikā ciemos 
atbraukušos. 

 
Ilzīte Griķe. 

Atskats uz kultūras notikumiem: jūlijs – oktobris 
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Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam no-
drošināt iespēju skolēniem nokļūt izglītī-
bas iestādēs un pēc tam atpakaļ mājās, no 
2019. gada 28. oktobra gaidāmas izmai-
ņas maršrutā Nr.6744 Saldus–
Kalni un Nr.5254 Blīdene–Pilsblīdene–
Biksti–Blīdene. Savukārt maršru-
tā Nr.6742 Saldus–Pampāļi ir pieaudzis 
pasažieru skaits pieturās – lai autobuss 
reisa laikā nekavētu, vairākos reisos tiek 
samazināts braukšanas vidējais ātrums, 

kā rezultātā tiek nedaudz palielināts 
reisa izpildes laiks. Vienā gadījumā 
reisa izpildes laiks samazinās. 

Sabiedriskā transporta maršruta iz-
maiņas skatīt šeit:  https://saldus.lv/…/
izmainas-sabiedriska-autobusa-
marsrutos/ 

 
 Lilita Pelčere, sabiedr isko attiecī-

bu speciāliste, Valsts SIA Autotranspor-
ta direkcija  

3.oktobrī Kursīšu sākumskolas un 
pirmsskolas bērni kopīgi svinēja 
“Miķeļdienu”. Pateicoties jaukajiem 
laika apstākļiem, pasākums norisinājās 
laukā bērnudārza apkārtnē. Saimniece 
ar Miķelīti sagaidīja bērnus un pastāstī-
ja par Miķeļdienas tradīcijām. Bērni 
runāja tautasdziesmas, gāja rotaļās. 
Mazās grupiņas bērni ar skolotājām un 
auklīti spieda ābolu un ķirbju sulu. Ve-
cākā grupa gatavoja dārzeņu uzkodi-
ņas. Skolas bērni kopīgi ar Saimnieci 
vārīja dārzeņu zupu. Noslēgumā kopīgi 
katra grupa veidoja dārzeņu kompozī-
ciju. 

7.novembrī bērnudārza bērni ar pa-
gasta 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 ies-
kandināta Mārtiņdiena. Tiek uzskatīts, 
ka ap Mārtiņiem visiem lauku darbiem 
jābūt padarītiem un tiek gaidīta ziemas 
atnākšana. Katra grupiņa bija iestudē-
jusi priekšnesumu un rādīja pasaku 
dramatizējumu. 5-6 gadīgie bērni rādī-
ja latviešu tautas pasaku “Mamm, kur 
lielā karote!” ,bet jaunākā grupa spēlē-
ja pasaku “Rācenis”. Notika spēkoša-
nās gaiļu cīņās, kur, smiekliem skanot, 
katrs centās uzvarēt, bet uzvarēja, pro-
tams, draudzība. Svētkiem noslēdzo-
ties, sveicām Mārtiņu vārda dienā un 
baudījām cienastu, ēdot zirņus, pupas, 
ābolus un rupjmaizi ar medu. 

Maija Rorbaha-Leija. 

Izmaiņas sabiedriskā autobusa maršrutos 

Kursīšu bērnudārzā svin latviskos svētkus 
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Oktobrī  sākās sporta spēles 
“DIENVIDI”, kurās gaidāmi daži 
jaunumi un disciplīnas. Aicinu visus 
sportot gribētājus piedalīties, pieteik-
ties un jautājumu gadījumā sazināties 
ar sporta darba organizatoru Kasparu 
Circeni (26160833)!  

“NEATLAIDĪBA VAR ZAUDĒ-
JUMU PĀRVĒRST FENOMENĀ-
LĀ SASNIEGUMĀ”. Neslēp talantu 
– pievienojies! 

Šajā sezonā, kā ierasts, kursīšnie-
kiem būs jāsacenšas ar sportistiem no 
Rubas, Vadakstes, Jaunauces, Ezeres, 
Nīgrandes, Pampāļiem un Zaņas. 

 
Kaspars Circenis. 

2019./2020.gada 
sporta spēles 
„DIENVIDI” 

Datums Disciplīna  Kam Vieta 

26.10.2019. 
ŠAUŠANA AR LĀ-

ZERPISTOLI 
sievie-

tēm/vīriešiem 
Ezere 

02.11.2019. ŠAUTRIŅU MEŠANA 
 sievietēm/vīri

ešiem 
Ruba 

09.11.2019. ZOLĪTE 
 sievietēm/vīri

ešiem 
Kursīši 

23.11.2019. GALDA TENISS sievietēm Vadakste 

30.11.2019. GALDA TENISS vīriešiem Vadakste 

07.12.2019. BASKETBOLS vīriešiem Zaņa 

14.12.2019. VOLEJBOLS vīriešiem Nīgrande 

04.01.2020. VOLEJBOLS sievietēm Nīgrande 

11.01.2020. TAUTAS BUMBA sievietēm Zaņa 

18.01.2020. MINIFUTBOLS  vīriešiem 
Nīgrande 
(Kalnos) 

25.01.2020. FLORBOLS  vīriešiem Druva 

01.02.2020. 
SPĒKA VINGRINĀJU-

MI 
sievie-

tēm/vīriešiem  
Pampāļi 

08.02.2020. NOVUSS vīriešiem Vadakste 

09.02.2020. NOVUSS sievietēm Vadakste 

22.02.2020. 
 NOSLĒGUMA PASĀ-

KUMS/BALLE 
  Pampāļi 

Informējam zemniekus, ka 
SIA ”Galangal” uzsāk otrreiz 
pārstrādājamo atkritumu savāk-
šanu no vietējiem zemniekiem!  
SIA “Galangal” informācija - 
mūsu šķirošanas cehs atrodas 
Kandavas novads, Cēres pa-
gasts, “Prīedītes”. Vācam: plēvi 
(agroplēve un citas plēves), lie-
lie maisi (Bigbagi), kannas, kar-
tonu, kā arī citus otrreiz pārstrā-
dājamos materiālus. Par maršru-
ta saskaņošanu un daudzumiem, 
kas jāsavāc, lūdzu zvanīt 
20265459 Edgars Jurkēvičs. 
Piedāvājam bezmaksas izvešanu 
un izsniedzam apliecinājumu 
par izvestajiem daudzumiem. 
Kontaktinformācija - Edgars 
Jurkēvičs, edgars@galangal.lv / 
20265459, "Priedītes", Kanda-
vas nov., Cēres pag., Latvia, 
www.galangal.lv 

Inese Māla. 

Informācija 
lauksaimniekiem 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaldus.lv%2Fpar-mums%2Faktualitates%2Fposts%2Fizmainas-sabiedriska-autobusa-marsrutos%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PqoSml_GRDr6m6n1A8PSJucZDC68C3z27Catu5AkOqF0mImAJNX0v8FQ&h=AT3xgrdmPBv-CZg2SnxvjQyUTtWTB0DfeIDXsy4ybvsrKpStko
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaldus.lv%2Fpar-mums%2Faktualitates%2Fposts%2Fizmainas-sabiedriska-autobusa-marsrutos%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PqoSml_GRDr6m6n1A8PSJucZDC68C3z27Catu5AkOqF0mImAJNX0v8FQ&h=AT3xgrdmPBv-CZg2SnxvjQyUTtWTB0DfeIDXsy4ybvsrKpStko
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaldus.lv%2Fpar-mums%2Faktualitates%2Fposts%2Fizmainas-sabiedriska-autobusa-marsrutos%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PqoSml_GRDr6m6n1A8PSJucZDC68C3z27Catu5AkOqF0mImAJNX0v8FQ&h=AT3xgrdmPBv-CZg2SnxvjQyUTtWTB0DfeIDXsy4ybvsrKpStko
http://www.galangal.lv


guļu stiklu, stikla un keramikas traukus, automašīnu stiklu un pudeles, kas satur 
plastmasas piemaisījumu, tās jāmet sadzīves atkritumu konteinerā. 

Atceries: 

Šķirošanas konteinerā metamās lietas pirms tam izskalot ar ūdeni, nav nepiecie-
šamas tās mazgāt ar tīrīšanas līdzekli; 

Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina, lai tās aiz-
ņemtu mazāk vietas un konteineris nebūtu tik ātri pilns; 

Šķirošanas konteineri paredzēti tikai iepakojumam, tajos nedrīkst mest citus sa-
dzīves priekšmetus, rotaļlietas, traukus vai tml. 

Informācija no interneta apkopoja Mārtiņš Lagzdons. 

Metāla/ papīra/ kartona/ plastmasas 
(PET dzēriena pudeļu) konteineris 

(DZELTENAIS) 
Drīkst mest: metāla iepakojumu, 

piemēram, bundžas, kārbas, dažādu iepa-
kojumu no kartona un papīra, piemēram, 
kurpju kastes, brokastu pārslu kārbas, 
avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas 
bez vākiem, kā arī tīras, sausas sulas un 
piena pakas, plastmasas (PET) dzērienu 
un pārtikas eļļas pudeles, sadzīves ķīmi-
jas plastmasas (HDPE ) pudeles. 

Nedrīkst mest: slapjus, netīrus mate-
riālus, vinila tapetes,  vienreizējās lietoša-
nas traukus, čipsu pakas, saldējuma papī-
ru, olu trauciņus, vienreizējās lietošanas 
traukus, jogurta, krējuma un margarīna 
trauciņus, ar pārtikas produktiem pildītus 
iepakojumus, rotaļlietas, sadzīves priek-
šmetus, putuplastu, pudeles, kurās bijuši 
šķīdinātāji vai citas ķīmiskas vielas. 

Stikla konteineris 
(ZAĻAIS) 

Drīkst mest: stikla burkas, pudeles.  
Nedrīkst mest: netīru stikla taru, spo-

IETEIKUMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANAI 
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Kursīšnieks 
Tālis rudens 
sākumā 
devies sēņot 
uz iecienīta-
jām sēņu 
vietām Kur-
sīšu mežā. 

Sēnes nav atradis, bet atkritumus gan. 
Būsim saudzīgi pret dabu un nemēslo-
sim mežā!  Ejot uz mežu, paņemto no 
mājām aiznesīsim arī atpakaļ! 

UZMANĪBU!!! 
Būvgružus, sadzīves tehniku, 

mēbeles NENOVIETOT LAUKU-
MĀ AIZ KONTEINERIEM, 
BLAKUS VAI PRIEKŠĀ, jo tos 
neviens nevāks. Katrs atbild par to, 
kur likt šos atkritumus. 

Sausās lapas, puķes, zarus var 
nest uz kaudzi aiz bibliotēkas šķūņa 
vai katrs savā komposta kaudzē. 
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REĢISTRĒŠANĀS 
Reģistrēšanās notiek vietnē 

www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā 
jāizvēlas iespēja Reģistrēties. Reģistrēša-
nās sastāv no diviem soļiem: 

Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. 
Šajā solī no saraksta jāizvēlas reģionālais 
bibliotēku kopkatalogs, kurā lietotājs ir 
reģistrēts, un jāievada bibliotēkas piešķir-
tais publiskā kataloga lietotājvārds un pa-
role, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai lieto-
tājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga bib-
liotēkām. Ja lietotājam nav piešķirts lieto-
tājvārds vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar 
savu bibliotēku. 

Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc 
veiksmīgas lietotājvārda un paroles pār-
baudes sistēma parāda personas datus, kādi 
reģistrēti bibliotēkā. Šajā solī jāievada 
derīga e-pasta adrese, kas turpmāk tiks 
izmantota kā lietotājvārds “3td e-
GRĀMATU bibliotēkā”, un jauna parole, 
ar kuru pieslēgties savam “3td e-
GRĀMATU bibliotēkas” kontam. Uz ieva-
dīto e-pasta adresi sistēma sūtīs paziņoju-
mus un atgādinājumus, kas saistīti ar “3td 
e-GRĀMATU bibliotēkas” lietošanu. 

Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informā-
cijas ievadīšanas sistēma nosūta uz ievadī-
to e-pasta adresi aktivizācijas saiti. Ja no-
sūtīto saiti atver pārlūkā, sistēma aktivizē 
izveidoto lietotāju, un tas var sākt izmantot 
autorizētā lietotāja funkcijas “3td e-
GRĀMATU bibliotēkā”. 

SVARĪGI: J a līdz šim lasītājam nav 
lietotājvārda un paroles e-kataloga izman-
tošanai, tad lasītājam jāvēršas savā biblio-
tēkā to saņemšanai! 

AUTORIZĒŠANĀS 
Autorizēšanās notiek, sākumlapas aug-

šējā joslā izvēloties iespēju Ienākt. Šajā 

No 2019. gada janvāra Kultūras infor-
mācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvi-
ja” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” 
pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem 
visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, 
nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu 
autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. 

Pakalpojums „3td e-GRĀMATU biblio-
tēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotē-
ku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grā-
matu rezervēšanai Alise katalogā attālinātās 
piekļuves lietotāja kontu) tīmekļa vietnē 
www.3td.lv, kur sadaļā „Par e-grāmatu 
bibliotēku” atrodama arī plašāka informāci-
ja par reģistrēšanās un lasīšanas nosacīju-
miem. 

Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti 
„Zvaigznes ABC” izdevumi (galvenokārt 
daiļliteratūra) – gan latviešu literatūras kla-
sika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.), gan 
mūsdienu autoru darbi, kuri iemantojuši 
lasītāju atzinību, tai skaitā Vladimira Kaija-
ka „Enijas bize”, „Zem Marsa debesīm”, 
„Nārbuļu dēli” un „Mantinieki”, kas pamatā 
populārajam televīzijas seriālam „Likteņa 
līdumnieki”, tāpat kinorežisora Aivara Frei-
maņa „Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie 
romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra 
sacerējumi un izdevniecības “Apgāds Man-
sards” izdevumi.  

Par 3td e-GRĀMATU bibliotēku 
“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pa-

kalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību 
publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez 
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā 
ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienota-
jā bibliotēku informācijas sistēmā nodroši-
na Kultūras informācijas sistēmu centrs 
sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”. 

sadaļā jāievada e-pasta adrese un parole, ar 
ko lietotājs reģistrējies “3td e-GRĀMATU 
bibliotēkā”. 

PAROLES ATJAUNINĀŠANA 
Gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis savu 

paroli, var tikt izmantota paroles atgādinā-
šanas funkcija. Sadaļā Ienākt jānospiež uz 
saites Aizmirsu paroli, tad jānorāda “3td e-
GRĀMATU bibliotēkā” reģistrētā lietotāja 
e-pasta adrese un jānospiež uz pogas Atjau-
nināt paroli. 

Pēc tam lietotājam uz reģistrēto e-pasta 
adresi tiks nosūtīta saite uz paroles atjauni-
nāšanu. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, lieto-
tājam tiek piedāvāts ievadīt jauno paroli un 
veikt tās nomaiņu. 

E-GRĀMATU LASĪŠANAS NOSA-
CĪJUMI 

E-grāmatas lasīšanai paredzētais ter-
miņš ir divas nedēļas, pēc kura grāmata 
vairs nav pieejama lasītājam. 

Pēc paredzētā E-grāmatas lasīšanas 
termiņa beigām vai atteikšanās no e-
grāmatas ir iespējams to vienreiz saņemt  
atkārtotai lasīšanai. 

Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgi lasīša-
nai vairāk kā 2 e-grāmatas. 

Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgi lasīša-
na vairāk kā 2 e-grāmatas. 

Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 6 e-
grāmatas mēnesī (30 dienu periodā). 

SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav 
pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlai-
cīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas. 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties 
ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru. 

 
Mārtiņš Lagzdons. 

Pieejama e-grāmatu bibliotēka 

KĀ KĻŪT PAR E-
GRĀMATU  

BIBLIOTĒKAS  
LIETOTĀJU? 

 Tev jābūt reģistrētām Kursīšu 
bibliotēkas-informācijas cen-
tra lietotājam 

 Vietnē www.3td.lv augšējā 
labajā stūrī jāspiež REĢIS-
TRĒTIES 

 No saraksta jāizvēlas Saldus 
reģions 

 Jāievada attālinātā lietotāja 
dati 

 Jāievada derīga e-pasta adre-
se un jauna parole, ar kuru 
pieslēgties savam “3td e-
GRĀMATU bibliotēkas” 
kontam 

 Jāaktivizē e-pastā saņemtā 
reģistrācijas saite 

 
KAS IR ATTĀLINĀTĀ LIE-

TOTĀJA DATI? 
 

Lietotājvārds un parole, ko ieva-
da, attālināti pieslēdzoties bib-

liotēkas elektroniskajam katalo-
gam. 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību 
un ticamību atbild raksta autors! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 

Līdz 30.11.2019. 

J.Rozentāla „Saldus vēstures un māk-

slas muzeja izstāde 

“Saldenieki uz Latvijas un pasaules 

skatuvēm” 

Kursīšu pagasta pārvaldes zālē 
(2.stāvā) 

14.11.2019. plkst. 19.00 
Rakstniece DACE JUDINA un 

komponists ARTURS NĪMANIS 

“Trīs klikšķi līdz laimei”, 
detektīvi – cauri laikam, 

vārdiem un mūzikai 
Literāri muzikāla programma – 

fragmentu lasījumi, atjautības uz-
devumi, konkursi, balvas, sadzie-

dāšanās. 
Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā (9). De-

tektīvi” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu. 
Pasākuma laikā var tikt fotografēts. Atrodoties pasākuma no-

rises vietā, Jūs apliecināt, ka esat informēts/a un Jums nav iebil-
dumu, ka tiekat iekļauts/a audio vizuāla materiāla izveidē par 

pasākumu. 

Kursīšu pagasta pārvaldes zālē 

2019.gada 18.novembrī 
plkst. 14.00 

Valsts svētku koncerts 

“Teic, kur zeme skaistākā” 
“Studija Saldus”, “Cik dažādi…” 

un draugi ar koncertu Latvijas valsts svētkos 
Ieeja — bezmaksas 

 

Ja nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākumu, tad to 
pieteikt pie kultūras darba organizatores Ilzītes Griķes pa 

t. 28328320. līdz 17.11.2019. plkst. 14.00! 
 

Pasākuma laikā var tikt fotografēts. Atrodoties pasākuma no-
rises vietā, Jūs apliecināt, ka esat informēts/a un Jums nav iebil-

dumu, ka tiekat iekļauts/a audio vizuāla materiāla izveidē par 
pasākumu. 

AICINĀM IESAISTĪTIES AMATIER-
MĀKSLAS KOLEKTĪVOS 

KURSĪŠOS! 
Sieviešu vokālais ansamblis 
„Allegro” (vad. Elvīra Luce) 
 

Amatierteātris „Kodols” (vad. 
Mārtiņš Lagzdons) 
 

Bērnu deju un teātra pulciņš 
„Notiņas” (vad. Ilzīte Griķe un 
Mārtiņš Lagzdons) 
 

Jaunums! 
2019./2020.gada sezonā tiek vei-
dots jauns muzikāls kolektīvs, 
kurā aicināti iesaistīties pagasta 
vīrieši, — Kursīšu vīru vokālais 
ansamblis. Interesentus pieteik-
ties pie kultūras darba organizato-
res. 
 

Sīkāka informācija! Kultūras darba organiza-
tore Ilzīte Griķe — 28328320 

INFORMĀCIJA PAR PULCIŅU 
„NOTIŅAS”! 

Aicinu Jūsu bērnu uz bērnu deju un teātra pulciņu 
“Notiņas”, kas notiks katru nedēļu otrdienās 

plkst.17.15 – 18.30, piektdienās plkst.16.00 – 
17.00. Nodarbības vadīs Ilzīte Griķe un Mārtiņš 

Lagzdons. Aicināti bērni no 5 gadu vecuma un arī 
bērni, kas  mācās no 1. - 3.kl.  

Ko mēs darīsim: spēlēsim teātri, dejosim, aktīvi 
darbosimies un saturīgi pavadīsim brīvo laiku. 
Kult. darba org. Ilzīte Griķe (Tel.nr. 28328320) 

Akcija „GAISMAS CEĻŠ” 
KURSĪŠOS 

2019. gada 18.novembrī Kursīšos 
NOTIKS akcija „Gaismas ceļš” par 
godu Latvijas Valsts 101.dzimšanas 
dienai. 

Aicinu visus kursīšniekus iesaistīties akcijas norisē un 
nest stikla burciņas (ne lielākas par 1 l) kultūras darba 
organizatorei Ilzītei Griķei (sazinies pa t. 28328320).  

No plkst. 16.00 - 17.00 gaismas ceļa veidošana  
(J.Rudzutaka ielā) 

Aicināti visi kursīšnieki piedalīties akcijā — līdzi 
ņemt sveces („ploškas”, kapu u.c.), burkas! 

Ilzīte Griķe. 

„Kursīšos pirms…” 
Apkārtnes ziņas 
Kursīšu skolu darbība. „Meža dienu" Kursīšu 1. un 2. 

pamatskolas sarīkoja 4. maijā. Koku stādīšanā ap Kursīšu 
baznīcas jauno kapsētu ņēma dalību visi skolotāji līdz ar sko-
lu priekšniekiem R.Meiju un G.Grinbergu un 160 skolēniem, 
piedalījās arī vietējais mācītājs Vējiņš un policijas vecākais 
kārtībnieks Loms. 

Kursīšu 2. pamatskola 7. maijā sarīkoja Kursīšu lauk-
saimniecības biedrības namā skolēnu vakaru ar dziesmām, 
teātra izrādi, muzikāliem priekšnesumiem un vingrošanu. 
Skolēnu priekšnesumi, sevišķi kora dziesmas, bija rūpīgi 
sagatavota un ieguva apmeklētajos siltu piekrišanu, par ko 
pateicība enerģiskajam un muzikālajam jaunajam skolas 
priekšniekam G.Grinberga kungam. 

Kursīšu 1. pamatskola, skolēnus atlaižot, svinēja „mātes 
dienu" 13. maijā, kurā piedalījās daudzi bērnu vecāki. Mātes 
piemiņu ievadīja skolas priekšnieks R. Meija ar runu par māti 
un viņas lielo nozīmi ģimenes un visas tautas dzīvē. Runai 
sekoja skolēnu deklamācijas par māti, tad dziesmas un vin-
grošanas priekšnesumi, kas vecākos atstāja paliekamu iespai-
du un atrada lielu piekrišanu. Svētku akts nobeidzās ar kopē-
ju lūgšanu par māti, vecākiem un dzimteni. Kuhrs. 

„Saldus Avīze”, Nr.48, 23.05.1933 

www.periodika.lv   


