
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Bērnudārzā Miķeļdienas noskaņās no-
tika pasākums “Vislielākā, vismazākā 
dārzeņa dancis”. Saimnieks, saimniece 
un Miķeļdienas vīrs (skolotājas Baiba, 
Vita un Maija) un mūzikas skolotāja 
Gita aicināja bērnus uz svētkiem. Ko-
pīgi ar bērniem tika runāts par rudeni 
un rudens ražu, tika pētīti ticējumi un 
minētas mīklas, dziedātas dziesmas un 

dejotas dejas. Ar “brīnumu” maisa palī-
dzību tika noskaidrots, kas aug dārzā un 
kas tad ir paslēpts maisā. Bērniem īpašs 
notikums bija lielākā un mazākā dārze-
ņa svēršana, ko sarūpējuši bērni kopā ar 
vecākiem. Katram bērnam tika sagata-
vota pateicība par iesaistīšanos dārzeņu 
svēršanas konkursā. Svētku noslēgumā 
tika baudīti dažādi augļi un dārzeņi. 
 

Skolotāja Maija Rorbaha. 

Miķeļdiena bērnudārzā AICINĀJUMS 
Pagasta iedzīvotāji aici-
nāti atbalstīt Kursīšu pa-
matskolas skolēnus ma-
kulatūras vākšanas ak-

cijā. Ja jums ir  lieki 
papīri, avīzes, žurnāli u.c 
papīra izstrādājumi, tad 
tos sapakotus kastēs vai 
sasietus  visu oktobri ce-
turtdienās un piektdie-
nās var nogādāt skolā 
pie zēnu mājturības 
kabineta. Saudzēsim 

dabu un palīdzēsim sko-
lēniem! 

Mammas dabas aktivitātes 2015./2016. m.g. 
Visi klašu audzinātāji kopā ar klasi 

līdz 20.septembrim pieteicās “Mamma 
daba” Meistarklasei. 

Līdz š. ģ. 1.decembrim skolotājam 
mācību stundā jāiesaista mežs kā vieta 
vai tēma un jāreģistrē šī nodarbība 
Meža olimpiādes 1.kārtas anketā. Šim 
mācību gadam nav noteiktas tēmas, 
bet tiek dota iespēja izvēlēties, kuru 
mācību priekšmetu vadīt ārpus tel-
pām! Veiksmīgākie skolotāji tiek pie 
atzinības balvām, bet paši veiksmīgā-
kie kopā ar skolēniem piedalās neaiz-
mirstamā pusfinālā un finālā. 

Meža olimpiādes mērķis ir rosināt 
skolotājus iekļaut vispārējā izglītībā 
mācību priekšmetu tēmas un pasāku-
mus, kas saistīti ar zināšanu, pieredzes 
un iemaņu gūšanu, skolēniem esot tie-
šā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi. 

Meža olimpiādes īpašais atbalstītājs 
ir kompānija „Tallink”, kas meža 
olimpiādē dāvās īpašu balvu - apmak-
sātu kruīza ceļojumu maršrutā Rīga- 
Stokholma- Rīga. Olimpiādi organizē 

a/s “Latvijas Valsts Meži” vides izglītī-
bas programmā „Izzini mežu” ietvaros. 

Rudens mēnešos trenējamies inter-
neta spēlē „Mežotājs”, jo Meža Olimpi-
ādes 2.kārtā tieši šajā spēlē izšķirsies, 
kuras skolas piedalīsies lielajā finālā un 
sacentīsies par galveno balvu - dabas 
ekspedīciju ārzemēs. 

Mazāko klašu skolēniem iespēja pie-
dalīties - Cūkmena spēlē „Bezgalīgais 
mežs”. 

Meža meistardienās iespējams pie-
teikties ekskursijām: Mežsaimnieka 
pēdās Pieteikšanās no 20. 09.- 10.10.; 
LVM Meža dienas - pieteikšanās no 10.
-20. februārim; Meža nozares izstāde 
„Iepazīsties- koks!” Mežaparka Lielajā 
estrādē Rīgā. Izstāde darbojas, sākot ar 
2.septembri, katru darba dienu no plkst. 
10:00-15:30; Tērvetes dabas parks – r/d 
darbnīcas b/d un sākumskolas bērniem, 
4.-9.klašu skolēniem darbs Koku, Kok-
snes, Purva, Dzīvnieku takā; Kalsnavas 
arborētums; Jaunmoku pils Meža mu-
zejs; Pokaiņu mežs; Mammadaba dēka; 
Ekskursija a/s „Latvijas finieris” rūpnī-
cā; Apmācību centrs „Pakalnieši” vides 
izziņas darbnīcas skolēnu grupām. 

Izskatās bagāts un plašs darba piedā-
vājums. Darbosimies, iesaistīsim savus 
draugus, radus, paziņas! Lai mums iz-
dodas interesants, radošs, prieka pilns 
kopdarbs! 

 

“Mammas dabas” aktivitāšu koordi-
natore Kursīšu pamatskolā Aija Slūtiņa. 
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No 3.oktobra atsākas 
vingrošanas nodarbī-
bas. Turpmāk katru 

sestdienu plkst. 15:30 
pārvaldes ēkas zālē 

būs iespēja lieliski iz-
vingroties un izkustē-
ties mūzikas pavadī-
bā. Nodarbību vada 
Tatjana Markaviča. 

Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pa tel. 

28328320 (Laima Tiļ-
ļa) 

Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

Sludinājums 
Aicinu atsaukties pa-

gasta iedzīvotājus, 
kas dienas centra akti-

vitātēm var ziedot 
ķirbjus, lai mēs va-
rētu jautri sagaidīt 

Helovīnu. Informāci-
jai tālr. 26656559, 

soc. darb. Ilzīte Gri-
ķe. 

Pasākumi  

bibliotēkā! 
20.10.2015. plkst.16.00 

— Krustvārdu mīklu minēšanas čem-
pionāta 2.posma 2.kārta; 

27.10.2015. plkst.19.00 — Lasītāju 
kluba pasākums — grāmata un veikals 
(tikšanās ar grāmatu veikala vadītāju, 
saruna par grāmatu iegādi, piedāvāju-
mu, tendencēm, …). 



Ātriem soļiem aizsteigusies no-
tikumiem bagātā vasara. Līksmi 
un darboties griboši tiekamies sko-
lā Zinību dienā. Skolēnu čalās var 
saklausīt vasaras iespaidus un 
prieku par atkalredzēšanos. Īpaša 
šī diena ir pirmās klases skolēniem 
– viņiem viss mūsu skolā ir pirmo-
reiz. Arī apsveikumu un apsveicē-
ju viņiem ir visvairāk - gan 
9.klases skolēni un audzinātāja, 
gan pagasta pārvaldes vadītājs, 
gan direktore un skolotāji, gan 
Runcis un Burtu meitiņa 
(V.Drukovskis, I.Lagūna, 
M.Lagzdons, L.Tiļļa). Lai veik-
smīgs un darbīgs mums visiem 
jaunais mācību gads! 

Kursīšu pagasta bibliotēka-
informācijas centrs un Kursīšu pa-
matskolas bibliotēka, tradicionāli 
kā iepriekšējos gados, aicina bēr-
nus un jauniešus piedalīties lasīša-
nas veicināšanas programmā 
“Bērnu un jauniešu žūrija”. Un, 
sākot no septembra mēneša, kad 
skolas bibliotēkā bija pieejamas 
žūrijas grāmatas, lielā lasīšana ir 
sākusies. Daļa bērnu dalību pro-
jektā bija sākuši pagasta bibliotēkā 
vasaras mēnešos, daļa uzsāka šo-
mēnes skolas bibliotēkā. Kā katru 
gadu lasītāju skaits ir kupls – 36 
skolēni, un domājams, tas vēl pie-
augs, jo visiem lasīt gribētājiem 
pagaidām grāmatiņu nepietiek. Lai 
konkursam būtu arī neliels sacen-
sības gars, katrs žūrijas dalībnieks 
ir izveidojis savu “Lasītāja T-
kreklu” un ar katru izlasīto un no-
vērtēto grāmatu uz tā veidojas krā-
sainu punktiņu raksts. Lai mums 
visiem šogad veicas grāmatu lasī-
šanā un vērtēšanā! 

6.septembrī mūsu mazpulcēni 
un skolēni, kas palīdzēja projekta 
„Mēs gribam, mēs varam, mēs da-
rām!” darbos devās uz K.Ulmaņa 
piemiņas pasākumu viņa dzimtajās 
mājās „Pikšās” Dobeles novadā, 
līdzi ņēmām daudz ziedu, kurus 
izmantoja kopīgajā dāvanā - ziedu 
paklājā, veltītu Sprīdītim, kurš ir 
atgriezies mājās. Šogad ziedu pa-
klāju veidoja 10. reizi. Mazpulcēni 
varēja tirgoties mazpulcēnu tirdzi-

ņā. Svinīgajā pasākumā dziedāja 
koris „Pa Saulei”, pasniedza 
Kārļa Ulmaņa stipendijas 4 stu-
dentiem. Pasākumā piedalījās 
mazpulcēni no 22 mazpulkiem, 
no katra mazpulka izvēlējās vie-
nu pārstāvi, mūsu mazpulku pār-
stāvēja Andris Meļķerts, kurš 
svinīgajā pasākumā, kad tika 
dots vārds mazpulcēniem, patei-
ca, ka viņa mājas ir Kursīši, Sal-
dus novadā, katram mazpulcē-
nam vajadzēja pateikt, no kuras 
vietas ir. Pēc svinīgā pasākuma 
baudījām cienastu lauku sētā un 
klausījāmies koncertu grupas 
„Tērvete” un Dobeles zemessar-
gi izpildījumā.  

Pa ceļam uz mājām apskatī-
jām Vecauces pili un pabijām 
pie Ķeveles septiņiem avotiem. 
Paldies skolotājai Aijai Slūtiņai 
par atbalstu un paldies autobusa 
šoferītim Jānim Griķim par mū-
su vizināšanu. 

„Ziedi un dzeja” - tāds bija 
mūsu Dzejas dienu moto šajā 
mācību gadā. Skolēni un skolo-
tāji pasauli centās saskatīt, sajust 
un saprast, lasot M.Čaklā dze-
joļus. Savas izjūtas katra klase 
izrunāja dzejā un atveidoja 
skaistos vizuālos darbos no zie-
diem un dabas materiāliem. 

23.septembrī mūsu skolas 
komanda, kuras sastāvā bija Ed-
vīns Galans, Alise Geistere, Rei-
nis Madžulis, Armands Kļava un 
Arta Romane devās uz Saldu 
pārstāvēt skolu novada pasāku-
mā „Valodu trasīte”. Pasākums 

bija veltīts Saldus pilsētas 160. 
gadadienai, J.Rozentāla 150. gada-
dienai, M.Čaklā 75 gadu jubilejai. 
Pirms tam skolēni skolotājas 
A.Rorbahas vadībā bija izveidoju-
ši gaumīgu plakātu veltītu Saldus 
ievērojamiem cilvēkiem. Kopā ar 
skolotāju S.Vītolu sameklējuši un 
apkopojuši informāciju par Saldu 
un tā pagastiem. Pasākumā ko-
manda parādīja teicamas zināšanas 
latviešu, krievu un angļu valodā, 
aktiermeistarību, erudīciju un sa-
liedētu komandas darbu. Rezultātā 
ieguva nomināciju „Zelta putekļi”. 
Paldies skolēniem un skolotājiem 
par ieguldīto darbu! 

24.septembra rīts visiem bija 
rosīgāks nekā parasti – pircēji un 
pārdevēji gatavojās Miķeļtirgum. 
Laiks mūs lutināja, tāpēc tirgu šo-
reiz sarīkojām laukā. Tirgoties gri-
bētāju bija krietns pulciņš, arī pir-
cēji naski izvēlējās kāroto preci. 
Skolotāja Gita gādāja, lai tirgū 
skanētu jautras dziesmas. Skolotā-
ja Aija vadīja atrakciju „Apslēptā 
manta”, skolotāja Dace un 8.klases 
skolēni svēra smagākos dārzeņus, 
9.klase rosināja iesaistīties atrakci-
jā „Pārsteigums”. 

Visi skolotāji ar prieku sekoja 
tirgus norisei, palīdzēja mazāka-
jiem pārdevējiem un pircējiem. 
Paldies vēlamies pateikt J.Buša 
vecākiem un A.Melnbārdei par 
piedalīšanos pasākumā. Paldies 
visiem vecākiem, kuri atbalstīja 
savu bērnu tirgoties prieku! 

 

Informāciju apkopoja direkto-
res vietniece audzināšana jomā 

A.Rorbaha. 

24.septembra pievakarē kur-
sīšnieki pulcējās Kursīšu dīķma-
lē uz Dzejas dienu pasākumu 
“Saldus novada saule pār Kursī-
šiem”. Pasākumā savijās Māra 
Čaklā dzeja un Ērika Ķiģeļa 
dziesmas. Šis pasākums bija 
īpašs ar to, ka skatītāji paši vei-
doja scenāriju. Dziesmu un dze-
joļu secība iepriekš nebija zinā-
ma. Vadītājiem bija zināms tikai 
sākuma un beigu daļas scenārijs. 

Pasākuma dziesmas tika izvēlētas 
no saules koka ziedlapiņām, savu-
kārt, dzejoļus, kurus amatierteātris 
lasīja, izvēlēja no saulespuķu zie-
du galviņām. Pasākuma apmeklē-
tāji novietoja saulespuķes uz im-
provizēta plosta kopā ar svecēm 
un “KODOLA” aktieru vadībā 
plosts tika palaists Kursīšu dīķī. 
Saules plostu dīķī pavadīja 
Ē.Ķiģeļa sarakstītā dziesma 
“Saldus saule”. Laika apstākļi un 

Septembra notikumi skolā 

Dzejas dienu pasākums Kursīšos 
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saulīte īpaši mūs lutināja, ļaujot 
pasākumam noritēt kā iecerēts. 
Paldies visiem pasākuma apmek-
lētājiem, paldies par iesaistīšanos.  

Paldies lieliskajam amatierko-
lektīva “KODOLS” sastāvam 
(Sanita Vītola, Ināra Balse, Aija 
Jēkabsone, Maija Rorbaha, Andra 
Rorbaha, Eva Griblo, Lāsma Vol-
diņa, Mareks Jēkabsons, Ainars 

Lapa, Viesturs Upenieks, Laima 
Tiļļa, Mārtiņš Lagzdons, Aira 
Vaitkus). Paldies Žanim Bergma-
nim, Guntim Circenim, Matīsam 
Bergmanim par pasākuma teh-
nisko nodrošinājumu. 

Paldies Kursīšu pagasta pār-
valdei par atbalstu! 

Pasākums notika biedrības 
“Kursīšu attīstības biedrības 

“KABata”” projektā “Saldus novada 
saule pār Kursīšiem” ar biedrības 
“KIT” finansiālu atbalstu. Projekta 
ietvaros tika iegādāti 6 galvas ra-
diomikrofoni, 10 lāpas un čuguna 
katls, kas arī turpmāk tiks izmantoti 
Kursīšu pagasta pasākumos. 

 

Kultūras darba organizatore un 
projekta vadītāja Laima Tiļļa. 

ATGĀDINĀJUMS SPORTOT 
GRIBĒTĀJIEM! 

No š.g. 1.oktobra tiks atvērta spor-
ta zāle  plkst. 19.00-21.00 
(ceturtdienās, piektdienās) 

Sievietēm - svētdienās no plkst. 
10.00-13.30 

Svaru zālīte atvērta 5.oktobrī  no 
plkst. 18.00-20.00 (pirmdienās, otr-
dienās, trešdienās) 

Sievietēm - ceturtdienās no plkst. 
18.00 

Sīkāka informācija pie sporta dar-
ba organizatora      Kaspara Circeņa 
tel. 26160833 

Septembris bibliotēkā dzētas vēl trīs kārtas. Šajā reizē 
piedalījās 9 interesenti, kuriem 
bija jāpilda 4 dažāda veida mīk-
las – klasiskā, zviedru, riņķvārdu 
mīkla un rozete. Dalībnieki pēc 
pirmās kārtas ieguvuši šādas vie-
tas – 1.vieta Vija Gotfrīde, 2. – 
Aija Jēkabsone, 3. – Valdis Bol-
šteins, 4. – Jautrīte Līdaka, 5. – 
Dace Meļķerte, 6. – Ina Bergma-
ne, 7. – Arnolds Lazda, 8. – Va-
lerija Budenoviča, 9. - Maiga 
Lazda. 

25.septembrī uz radošo nodar-
bību Ivetas Strikasas vadībā pul-
cējās Kursīšu pagasta un kaimiņu 
pagasta skolotāji, sociālie darbi-
nieki un interesenti, lai mācītos 
jaunus radošos darbiņus. Šajā 
reizē tika veidotas dažāda veida 
gleznas, atlasa roze, augļu ezis, 
mācījās veidot krāšņu dekoru 
burciņai, izmantojot apdruku un 
dažādus materiālus. Dalībnieki 
iegūtās prasmes un zināšanas 
pielietos profesionālajā darbā un 
personības pilnveidē. 

29.septembrī uz pasākumu 
dzejas dienu noskaņās bibliotēkā 
ieradās bērnudārza 5-gadīgās 
grupas bērni un audzinātāja. Pa-
sākuma laikā bērni uzzināja par 
dzejnieku Raini un viņa saistību 
ar Dzejas dienām, iepazina dzej-
nieka grāmatu “Manu lellīti sauc 
Lolīti” un klausījās dzejoļus. 
Bērniem līdzi bija viņu mīļākās 
rotaļlietas – lelles un mašīnas, 
par kurām viņi pastāstīja pārē-
jiem. Radošajā pauzē bērniem 
bija jāveido pašiem sava papīra 
lelle un jāmodelē tai tērps. Pasā-
kuma noslēgumā bērni iepazina 
Raiņa dzejoļus animācijas filmās, 
noskatoties filmiņas “Mākonis 
un Mākonīte” un “Zeltītas vasa-
ras”. Paldies par pasākuma ideju 

SPB bibliotekārei Ievai Adzereiko. 
29.septembrī bibliotēkā notika i/k 

“Virja AK” grāmatu izbraukuma 
tirdzniecība. Grāmatas savām pa-
gastu bibliotēkām iegādājās kolēģi no 
Kursīšu, Pampāļu, Jaunauces, Va-
dakstes, Rubas un Līkupēnu bibliotē-
kām, kā arī pagasta iedzīvotāji. 

Šīs pašas dienas vakarā bibliotēkā 
tikās lasītāju kluba dalībnieki, lai 
sāktu jauno sezonu. Šīs tikšanās tēma 
bija dzeja. Literatūras skolotāja Sani-
ta Vītola pastāstīja par dzeju, tās for-
mu un tapšanu, tēliem un pasaules 
uztveri ar piecām maņām (redze, 
dzirde, tauste, oža un garša), to pie-
lietošanu dzejas tapšanā. Paši, izman-
tojot 5 maņas, mēģinājām aprakstīt, 
sajust, iztēloties ikdienišķus priek-
šmetus (akmeņus un gliemežvākus). 
Katrs kluba dalībnieks bija izvēlējies 
sev šim brīdim tuvāko, aktuālāko 
dzejas grāmatu un autoru, nolasīja 
sirdij tuvāko dzeju. Tika lasīti Kursī-
šu skolēnu dzejas darbi. Izmantojot 
haiku rakstīšanas metodi, katram da-
lībniekam tapa sava haika. Tā kā dze-
ja tiek izmantota arī dziesmās, tad 
kopīgi uzdziedājām. 
 

Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu biblio-
tēkas-informācijas centra vadītājs. 

Kursīšu bibliotēkas Lasošais 
Runcis (M.Lagzdons) un Burtu 
meitiņa (Laima Tiļļa) viesojās 
Kursīšu pamatskolā, kur 
1.setembrī kopā ar mazāko klašu 
skolēniem gāja rotaļās, zīmēja un 
fotografējās, lai skaisti un intere-
santi iesāktu jauno mācību gadu. 

21.septembrī bibliotēkā uz citā-
du vēstures stundu pulcējās 13 
Kursīšu pamatskolas 9.klases un 
6.klases skolēni un skolotāja  Dace 
Rožkalne. Bērni iepazinās ar bib-
liotēkā izlikto J.Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas muzeja izstādi 
“Svešumā”, kura stāsta par 
1949.gada 25.marta deportācijām 
bijušajā Saldus rajonā, atbildēja uz 
skolotājas sagatavoto darba lapu 
jautājumiem par izstādē apskatīto 
tēmu un notikumiem. 

Visu septembri bibliotēkā bija 
apskatāma kursīšnieku Indras un 
Jura Lagūnu kolekcijas izstāde 
“Gudrības simbols – pūce”. Ko-
lekcijā apskatāmas vairāk kā 35 
dažādas formas, materiālu un lie-
luma pūču figūriņas, mīkstās man-
tiņas, trauki ar pūcīšu apdruku. 
Kolekcijas eksponāti iegādāti kā 
suvenīri dažādās valstīs, saņemti 
kā dāvanas svētkos. 

Tāpat septembrī bibliotēkā bija 
apskatāma J.Rozentāla Saldus vēs-
tures un mākslas muzeja ceļojošā 
vēstures izstāde “Svešumā”, kurā 
parādīta viena no drūmākajām 
Latvijas vēstures lappusēm – ie-
dzīvotāju deportācijas 1949.gada 
25.martā Saldū un pagastos. 

22.septembrī bibliotēkā pulcē-
jās krustvārdu mīklu risināšanas 
entuziasti uz “Krustvārdu mīklu 
minēšanas čempionāta” 2.posma 
1.kārtu. Līdz gada beigām pare-
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Septembra mēnesis aizsācies ar 
jaunu sparu, lai pulcinātu Dienas 
centrā gan lielus, gan mazus. Mē-
neša sākumā, kad skolēni posās uz 
skolu, arī seniori ievingrināja prā-
tus. Dina Voldiņa bija sagatavoju-
si mīklu un atjautības uzdevumu 
konkursu senioriem. 

9.septembrī jaunās māmiņas 
kopā ar saviem mazuļiem devās 
iepazīties ar b/d “Riekstiņš” jaunā-
kās grupas dienas režīmu, aktivitā-
tēm. Mazuļi gan vēroja, gan pieda-
lījās audzinātājas vadītajās nodar-
bībās. 

18.septembrī aizsākās jauna 
Dienas centra tradīcija, kas turpi-
nāsies līdz pavasarim -  konkurss 
“Pērļu zvejnieks”. Pasākuma mēr-
ķis ir attīstīt domāšanu. Pasākums 
ir paredzēts gan lieliem, gan ma-
ziem, kura laikā ir jāmin mīklas, 
jārisina krustvārdu mīklas un jāat-

bild uz āķīgiem jautājumiem. 
Apmeklētāju vidū bija gan sko-
lēni, gan seniori.  

23.septembrī senioriem noti-
ka “Pankūku balle”, kad no ru-
dens dārza veltēm cepām dažā-
das pankūkas, kuras pēc tam pa-
ši gardi notiesājām. Pankūkas 
tika ceptas gan no ikdienišķiem 
dārzeņiem un augļiem – ābo-
liem, kabačiem, kartupeļiem, 
gan ne tik ikdienišķiem – galda 
bietēm, burkāniem, ķirbjiem. 
Pasākums izdevās ”trekns un 
sātīgs”. 

Paldies visiem, kas aktīvi ap-
meklē Dienas centra rīkotos pa-
sākumus, kas palīdz sagatavot 
šos pasākumus un uzņemt Die-
nas centra apmeklētājus ciemos. 

Septembra mēnesī aktīvi Die-
nas centru sākuši apmeklēt 
bērni. Viņiem šī iespēja ir pirm-

dienu un piektdienu pēcpusdienās, 
kad viņi var pildīt mājas darbus, 
spēlēt spēles, darboties radošās 
nodarbībās utt. Bērni tiek mīļi ai-
cināti nākt un darboties! 

 

Sociālā darbiniece Ilzīte Griķe. 
 

PIESAKIES LEKCIJAI 
2015.gada 12.oktobrī plkst. 

17.00 Ezeres kultūras namā  ai-
cinām ikvienu interesentu labdarī-
bas akcijas "Palīdzi trūcīgiem ma-
zuļiem" ietvaros  tikties ar  pro-
jekta vēstnesi, aktrisi, psiholoģi-
jas zinātņu doktori Diānu Zan-
di.  

Pasākumā - lekcijā "Kā iz-
prast savu mazuli" runāsim par 
mazuļu aprūpi un emocionālo 
atbalstu bērnu audzināšanā.  

Lekcija bezmaksas, no Kursī-
šiem tiks nodrošināts transports. 
Interesentus pieteikties līdz 
8.oktobrim pa tālr. 26656559 pie 
soc. darb. Ilzītes Griķes! 

Septembris Kursīšu pagasta Dienas centrā 
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Kursīšu pagasta 
sporta darba organi-
zators Kaspars Circe-
nis aicina visus inte-
resentus un sportot 
gribētājus piedalīties 
starppagastu sporta 
spēlēs “DIENVIDI”. 
Spēlēs piedalās Sal-
dus novada Nīgran-
des, Ezeres, Va-
dakstes, Rubas, Jaun-
auces, Zaņas, Pampā-
ļu  un Kursīšu pa-
gastu sportisti. 

Spēļu mērķis — 
pulcināt un saliedēt 
tuvākās apkaimes pa-
gastu un ciemu iedzī-
votājus, uzlabot viņu 
fizisko un garīgo ve-
selību; veicināt 
starppagastu sadarbību un dažādu sporta veidu attīstību; noskaidrot sportiskākos pagastus. 

Par dalību spēlēs sīkāka informācija pie sporta darba organizatora Kaspara Circeņa — 26160833. 
ESIET AKTĪVI UN IESAISTIETIES! 

Kaspars Circenis  

2015./2016. 
gada sporta 

spēles 
“DIENVIDI” 

 Disciplīna Norises laiks Norises vieta 

1. Zolīte sievietēm un vīriešiem 24.10.2015. Kursīšos 

2. Galda teniss sievietēm 31.10.2015. Vadakstē 

3. Galda teniss vīriešiem 07.11.2015. Vadakstē 

4. Basketbols sievietēm 21.11.2015. Zaņā 

5. Basketbols vīriešiem 28.11.2015. Zaņā 

6. Šaušana sievietēm un vīriešiem 05.12.2015. Kalnos (Kursīši) 

7. Volejbols vīriešiem 12.12.2015. Nīgrandē 

8. Volejbols sievietēm 09.01.2016. Vadakstē 

9. Minifutbols vīriešiem 16.01.2016. Nīgrandē 

10. Florbols vīriešiem 23.01.2016. Nīgrandē 

11. Zemledus makšķerēšana vai 
šautriņu mešana 

30.01.2016. Pampāļos/Zaņā 

12. Svaru bumbu celšana 06.02.2016. Zaņā 

13. Novuss vīriešiem 20.02.2016. Ezerē 

14. Novuss sievietēm 21.02.2015. Ezerē 

15 Noslēguma pasākums 05.03.2016. Ezerē 



“Kursīšos pirms…” ziedojuma liste un īsā laikā sa-
ziedoja lielāku sumu naudas, vai-
rākas personas nolika uz ziedoju-
ma šķīvi pa 10 Ls un vairāk la-
tiem. 

Tik tālu nu lieta būtu apsvei-
cama, pret ko patiešām rodas pel-
nīta cienība un gods. Bet kā jau 
saka, katrai lietai ir sava labā un 
sava ļaunā puse, tā arī tam vaka-
ram, kurš bija labi domāts, para-
dījās arī viņa ļaunā puse, pēc tē-
jas, kas jau tā bija diezgan stipra, 
staigāja apkārt vēl apbrīnojami 
skaistas mazas glāzītes, pildītas 
ar dzidru kā kristāls šķidrumu, 
kurš pēc katras izbaudītas glāzes, 
vairāk parāda savas brīnišķīgās 
spējas un izlej savu neizsmeļamo 
“gaismas” un „gudrības" avotu 
par katru, kas no tā nenovēršas 
un padara par „gudru" runātāju 
to, kam citos apstākļos nav runā-
šanas dāvanas. Te nu jājautā, vaj 
tā nu būtu tā gaisma priekš jau-
nās gaismas pils? Varbūt, ka tas 
domāts morāles līmeņa pacelša-
nai, jo visu svētku laiku gandrīz 
katrā runā izskanēja, ka nepiecie-

šami jāveicina vairāk izglītība un se-
višķi jaunatnē jāpaceļ sirdsizglītības 
un morāles līmenis, par ko gaismas 
pils iesvētīšanas vakara rīkotāji droši 
vien bija domājuši, uzaicinādami mi-
nētā vakarā piedalīties visiem, lai 
dzirdētu un redzētu, kas ir gaismas 
pils un kā veicina izglītību un paceļ 
morāles līmenī. Uz aicinājumu bija 
atsaukušies un ieradušies kuplā skaitā 
daudz vecāki ar saviem bērniem — 
skolēniem. Daži „neapzinīgie" pilso-
ņi dzirdēdami pārāk “gudru" runu un 
“pieklājīgu" uzvešanos nevēlēdamies 
pacelt tādu “morāles" līmenī saviem 
bērniem, aizvadīja tos mājās neno-
gaidot svētku beigas. Citi skolēni pa-
lika un šīberēja ar lielajiem uzsūkda-
mi sevī izplūstošo “gaismu" un droši 
vien pacēla savu morāles līmeni… 

(turpinājums sekos) 
 
 

„Saldus Avīzes”, 19.12.1933 
 
Tekstā saglabāta rakstība un 

izteiksmes līdzekļi! 
 
Raksti no Latvijas nacionālās 

bibliotēkas digitālās kolecjas—
www.periodika.lv 

„Zili brīnumi" ap Kursīšu pa-
matskolu. 

Kursīšnieku savādā morāle. 
(Turpinājums.) 

Tā pagāja laiks un bija jāsēžas 
pie svētku noslēguma kopēja tējas 
galda, vecajās resp. tagadējās sko-
las klasēs. Galds bija bagātīgi klāts 
un ar gaumi sarīkots, var redzēt, 
ka Kursīšu dāmu komiteja, kura 
bija aicināta palīdzēt sarīkot minē-
to vakaru, nav taupījuse savas zi-
nāšanas un pūles, lai veicinātu lī-
dzekļu sagādāšanu augstajam mēr-
ķim — jaunai gaismas pilij. Dažas 
dienas iepriekš svētkiem viena no 
vakara rīkotajām augstsirdīgi izsa-
cījās, ka viņa būšot dziedātājus 
minētā svētku vakarā paēdināt par 
velti (biļete maksāja Ls 1,50 no 
personas), citi bija tādās domās, ka 
dziedātāji kuplinās iesvētīšanas 
aktu par velti. Lielais vairums do-
mu bija, ka jaunā gaismas pils ir 
jāceļ un tam mērķim līdzekļi ir 
jārod, tas izskanēja ari pie galda 
runā, kur tika uz vietas sastādīta 
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PAGASTU DIENAS KURSĪŠOS — Jaunlutriņi 

30.10.2015. plkst. 19.00 pasākums 
“Iepazīsti kaimiņus” Kursīšu pagasta 
Jaunajā zālē (uzstājas Jaunlutriņu paš-

darbnieki) 
 

IZSTĀDES 
Vēstures izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutri-

ņiem” Kursīšu bibliotēkā no 6.10. līdz 31.10. 
(Jaunlutriņu bibliotēkas izstāde par Jaunlutriņu pa-

gasta vēsturi, personībām, vietām) 
 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde 
“Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis” 

Kursīšu bibliotēkā No 01.10. līdz 31.10. 
 

Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču Rokdarbu iz-
stāde Kursīšu bibliotēkā no 15.10. līdz 27.10. 

 
Pasākumus rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs un kul-
tūras darba organizatore sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības 
biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības 
“KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudroša-

na”. 
Projekta sadarbības partneri – Jaunlutriņu pagasta kultūras darba 
organizators Andris Mickēvičs, Jaunlutriņu bibliotēka, Jaunlutri-
ņu attīstības biedrība, Jaunlutriņu teātra režisore Sandra Medne 

un Jaunlutriņu pagasta ļaudis. 

PASĀKUMI 
06.10.2015. plkst. 17.00  izstādes 
„No Jaunmuižas līdz Jaunlutri-

ņiem” atklāšana Kursīšu bibliotēkā
(prezentācija, stāstījums, konkursi, 
tikšanās ar izstādes veidotājiem) 

 
10.10.2015. plkst. 18.00 Jaunlutriņu amatierteātra 

izrāde “Sibīriju jums, ne Līgo” (A. Niedzviedzis) 
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē. (Ieeja par ziedoju-

miem) 
 

15.10.2015. plkst.19.00 Rokdarbu meistarklase 
kopā ar Daci Kalniņu Kursīšu bibliotēkā (pēr ļu 
rokassprādžu aušana un dakšiņtamborēšana). Ja ie-
spējams, līdzi jāņem — kurpju kastes vāks, smalka 
un gara šujamā adata vai speciālā pērļošanas ada-
ta, tamborēšanai piemērota dzija pēc pašu izvēles 

un tamboradata). 
 

21.10.2015. Izbraukuma pasākums “Jaunlutriņi 
atver durvis” Jaunlutriņu pagastā (Interesenti, kuri 
vēlas doties ekskursijā uz Jaunlutriņiem pieteikties 
pa tālr. 63846680 vai 26133145 Kursīšu bibliotēkā 

līdz 19.oktobrim) 
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Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un 
ticamību atbild raksta autors! 

SVEICAM JUBILEJĀS 

 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, 

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 
Pāri kā varavīksni! 

 

Oktobrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      60 gadus 

    Virgīnija Circene Lija Želve 

    Viktors Drukovskis 65 gadus 

    70 gadus      Romvaldis Bicāns 

    Uldis Stepiņš  84 gadus 

    80 gadus      Daila Freimane 

    Antonija Šurkaite 89 gadus 

    81 gadu      Stefa Odzuļa 

    Petronele Jablonska 

Pasākumu kalendārs 
skolā oktobrī! 

2.10. — Skolotāju diena; 

9.10. — 5.-9.klašu skolēnu mācī-
bu ekskursija uz Latvijas Dabas 
muzeju un Latvijas Okupācijas 

muzeju Rīgā; 

12.-16.10. — „Karjeras nedēļa” skolā 

19.10. — Ievas J. Kalniņas lekcija “Ēdiens Aspazi-
jas, A.Brigaderes un Raiņa bērnības tekstos” 

22.10. — 5.klases skolēnu Iesvētības — uzņemšana 
lielo pulkā. 

Kursīšu pagasta Dienas centra aktivitā-
tes OKTOBRĪ! 

Pirmdienās 
15.00 – 18.00 
Piektdienās 

12.00 – 16.00 

Saturīga brīvā laika pavadīšana 
- bērniem spēļu turnīri, atjautī-
bas uzdevumu risināšana, rado-

šas nodarbības u.c. 

2., 9., 16., 23., 30. 
oktobrī 

Atbalsta grupa 

1. oktobris 
Veco ļaužu dienas atzīmēšanas 

pasākums 

7. oktobris 10.00 
Ziemas krājumu prezentēšana 

un degustācija 

12. oktobris 17.00 

Biedrības “Mūsu ligzda” uzaici-
nājums apmeklēt Ezeres kultū-

ras namā psiholoģes Diānas 
Zandes lekciju “Kā izprast savu 
mazuli” – var pieteikties intere-
senti līdz 08.10.2015., lai orga-

nizētu transportu. 
Labdarības akcijas "Palīdzi 
trūcīgiem mazuļiem" ietva-

ros  

14. oktobris 10.00 
Jauno māmiņu nodarbība 

(plašāka informācija afišās) 

19. oktobris 15.00 

“Pērļu zvejnieks”  II kārta – 
konkurss lieliem un maziem 
(atjautības uzdevumi, mīklas 

u.c.) 

23. oktobris 

Radošā nodarbība 
“Gatavosimies Helovīnu ballei” 

– gatavosim dekorus. 

29. oktobris 17.00 
Helovīnu balle – spēles, rotaļas, 

spoku stāsti. 

JAUNI PAKALPOJUMI  

BIBLIOTĒKĀ 
3 jauni pakalpojumi bibliotēkā lieliem un ma-
ziem. Pakalpojumu veido bibliotēkas krājumā 

esošie materiāli — grāmatas un DVD 

„LASI UN SKATIES” - lasi grāmatu un 
skaties tās ekranizējumu (pieaugušajiem un 
jauniešiem) 

„LASI, SKATIES UN KRĀSO” - lasi grā-
matu, skaties to filmā, izkrāso tēlus 
(bērniem) 

„RANDIŅŠ AR NEZINĀMO” - lasi un 
iepazīsti grāmatas, nezinot nosaukumu, au-
toru un tēmu (3 nosaukumi 
pēc bibliotekāra ieskatiem 
salikti komplektā) (visiem 
interesentiem) 

Aicinājums teātra 
draugiem! 

Droši vien būsiet dzirdējuši, 
ka gandrīz katru mēnesi kur-
sīšniekiem tiek organizēts brauciens uz teātra izrā-
dēm Rīgā vai Liepājā. Tā kā nav iespējams paziņot 
visiem interesentiem, izliekot zīmītes, jo teātri ļoti 
ātri grib, lai izņem biļetes un vairāk kā par vienu 
izrādi iepriekš biļetes netiek pirktas, tad interesenti, 
kuri vēlētos piedalīties kopīgos braucienos uz 
teātri, aicināti atsūtīt, atnest, paziņot savus kon-
taktus Mārtiņam Lagzdonam  Kursīšu bibliotē-
kā vai pa tālr. 26133145, lai varētu izveidot teāt-
ra interesentu sarakstu, ar kuriem sazināties, piedā-
vāt biļetes. Aicināti visi interesenti pieteikties! 

Vai ir interese vecākiem ar bērniem doties uz 
bērnu izrādēm Rīgā vai Liepājā? Par šo tēmu arī 
lūgums informēt! 

Lai mums kopīga un interesanta teātra izrāžu 
baudīšanas sezona! 

Mārtiņš Lagzdons 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=16&offset=0

