
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

Oktobris skolā iezīmējas ar lielu 
aktivitāti karjeras lauciņā. Ir noti-
kuši pasākumi skolā, konkursi no-
vadā.  

7. oktobrī mūsu skolas sporta pulci-
ņa audzēkņi brauca uz sacensībām 
florbolā. Sacensībās piedalījās: Didzis 
Griķis, Rūdolfs Griķis, Emīls Griķis, 
Aivars Pietuška, Kristers Krūmiņš, 
Armands Kļava, Jānis Upenieks. Mū-
su zēni izcīnīja godpilno 3. vietu. Ap-
sveicam! 

Šajā pašā diena notika Vides spēles 
Saldū 1.-4.klašu skolēniem. 2.pakāpes 
diplomu uz skolu atveda Sandra Štrau-
pa, Samanta Štraupa, Deimians Bi-
cāns, Jānis Bušs. 

10. -14. oktob-
rim bija Karjeras 

nedēļa. Visas nedēļas garumā skolēni 
piedalījās dažādās karjeras aktivitātēs 
gan skolā, gan ārpusskolas. 

14. oktobrī Karjeras nedēļas noslē-
guma pasākumā Saldū mūsu skolu pār-
stāvēja un prezentēja Z.S.Krasauska, 
A.Romane, J.Upenieks, A.Pietuška, 
A.Kļava un skolotāja S.Vītola. 

17.oktobrī skolā notika Triku meis-
tara uzstāšanās. 

18.oktobrī skolā pie 3.-5.klases sko-
lēniem viesojās rakstniece Luīze Pasto-
re. Bija ļoti interesanti uzdevumi un 
sarunas. Pasākums tika organizēts Kur-
sīšu bibliotēkas-informācijas centra 
izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā 
(4)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbal-

Oktobra notikumi skolā dažos teikumos 

Nr.10 (122) 2016, Novembris Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums 

 

 

stu! 
20.oktobra vakarā skolā vieso-

jās un mācījās mūsu vecāki, jo sko-
lā notika Vecāku pēcpusdiena, ku-
ras laikā vecāki tikās ar mācību 
priekšmetu skolotājiem, piedalījās 
lekcijā par karjeru, to vadīja 
R.Ošeniece, karjeras izglītības 
konsultante no Saldus BJC. Notika 
arī klašu sapulces. 

21.oktobrī sākās skolēnu Pētnie-
ciskie darbi. 

21.oktobrī skolotāja D.Rožkalne 
un 9.klase bija sagatavojuši dažā-
dus interesantus pārbaudījumus 
5.klasei, jo piektie tika uzņemti 
„lielo klašu” pulkā. 

Ziņas apkopoja Amanda  
Patrīcija Granta. 

 
“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 98. dzimšanas 

dienu. Valsts svētku priekšvakarā gribam 
novēlēt, lai, tuvojoties Latvijas simtgadei, 
mums karam izdodas paveikt ko labu savā, 
savas ģimenes, pagasta un valsts labā. 

 

Celsim saulītē labo! Katrs mūsu 
labais darbs, labā doma, drauga atbalsts veido daļiņu no 

gaismas, ko varam dāvināt Latvijai dzimšanas dienā. 
 

Kursīšu pagasta pārvalde. 

Jau trešo gadu pēc kārtas Saldus 
novada skolas un arī mūsu skola 
piedalījās republikas projektā 
„Karjeras nedēļa”, kuru organizē 
Valsts Izglītības attīstītas aģentūra. 
Projekta mērķis ir aktualizēt karje-
ras izglītības nozīmību visos vecuma 
posmos. Karjeras nedēļas moto šo-
gad - “Ar kompasu darba tirgū”.  

Karjeras nedēļa Kursīšu pamatsko-
lā sākās ar tās atklāšanas līniju pirm-
dienas rītā, kurā saņēmām uzdevumus, 
kas jāpaveic visas nedēļas garumā gan 
individuāli, gan klasei kopā. Katru 
dienu notika kāds pasākums. 

10.oktobrī - skolas bibliotēkā 1.-
4.klase kopā ar skolas bibliotekāri 

Sandru Kilevicu un skolotāju Sanitu 
Vītolu, kas ir atbildīgā par karjeras iz-
glītību skolā, grieza karjeras kompasu - 
ratu. Tas bija konkurss par profesijām. 

11.oktobrī 8.-9.klase bija Ezeres 
pamatskolā, kurā notika novada rīkotais 
pasākums „Karjeras busiņš”, tā laikā 
tikāmies ar interesantiem cilvēkiem, 
uzzinājām par Karjeras kompasu. Vēlāk 
skolēni brauca uz Muitas namu, kur 
tika stāstīts par ezernieku savāktajām 
un atnestajām mantām pēc kara. Pabi-
jām moto trasē. Atpakaļ ceļā apmeklē-
jām Grīvaišu HES, kur mūsu 9. klases 
skolēnam Armandam, kurš izvēlējies 
turpmāk mācīties par elektriķi, bija liels 
pagodinājums ieslēgt HES. Bijām arī 

stādaudzētavā. Paldies Sipenieku 
ģimenei par aizraujošo stāstījumu!  

1.-3.klases skolēni devās uz SIA 
„Klagati” Kursīšos. Tur viņi apska-
tīja graudu kaltes darbību, lauk-
saimniecības tehniku, iepazinās ar 
uzņēmuma vēsturi, noskaidroja, 
kādi profesiju pārstāvji strādā uzņē-
mumā, saprata, kādas prasmes un 
zināšanas lauksaimniekiem ir ne-
pieciešamas, strādājot uzņēmumā. 
Mazie ir gatavi vēlreiz iet un kāpe-
lēt traktoros, jo viņiem tas patīk. 
Paldies par jauko sagaidīšanu, cie-
nastu un dāvaniņām SIA „Klagati” 
biroja vadītājai Airai Vaitkus!  

12.oktobrī 4. un 5. klase brauca 
uz z/s „Brūzilas” Kursīšos. Tur sko-
lēni lielajā fermā apskatīja lauk-

Karjeras nedēļas piedzīvojumi Kursīšu pamatskolā 



nājos ar skolotāju A.Rorbahu un 3. 
klases skolēniem Kristjanu Briedi 
un Irēnu Trunčenkovu, kā arī 
5.klases skolnieci Brendu Melbār-
di. Skolotāja Andra Rorbaha stāsta: 
„Viss bija interesanti. Bija jāpilda 
dažādi uzdevumi, kā arī viens no 
uzdevumiem bija tāds, ka varēja 
iejusties detektīva lomā, kad jāat-
rod tekstā parole, un tas, kurš 
pirmais atradis, saņem balvu. 
Pirmais paroli atrada Kristjans 
Briedis, viņš balvā saņēma autores 

grāmatu.” 
Visu trīs skolēnu informāciju apko-

pojot, noskaidroju, ka visi trīs vēlētos 
izlasīt autores grāmatu „Pazudušais 
pērtiķis”. Skolēni uzzinājuši, kā jārak-
sta grāmatas. Nodarbība paskrējusi 
vēja spārniem, jo pasākums bija ra-
došs un interesants, kāds līdz šim sko-
lā nav bijis. 

Pasākums notika projekta „Portrets 
tuvplānā (4)” ietvaros ar VKKF finan-
siālu atbalstu. 

Zane Signe Krasauska, mediju 
pulciņa reportiere. 

18.oktobrī Kursīšu pamatskolā 
viesojās bērnu grāmatu autore Luīze 
Pastore. Viņa pašlaik ir atzīta par vie-
nu no labākajām bērnu grāmatu auto-
rēm. Pārsvarā raksta par mākslas de-
tektīviem. Uz skolu rakstnieci bija 
uzaicinājis Kursīšu BIC vadītājs 
M.Lagzdons. Paldies viņam par to!  

Bet nu par pasākumu skolas bib-
liotēkā. Uz šo pasākumu „Mākslai pa 
pēdām” tika uzaicināti 3.-5. klases 
skolēni. Lai uzzinātu ko vairāk, kas 
tad īsti ir noticis šajā pasākumā, saru-

saimniecības tehniku, kā gatavo skāb-
barību ziemai. Apskatīja teļus, govis, 
kas atrodas fermā un arī slaukšanas 
procesu. Skolēni bija priecīgi par 
jaundzimušajiem teliņiem. Paldies 
Edvīna Galana mammai par stāstīju-
mu!  

13.oktobrī 6.un 7.klase devās uz 
„Zaļās jostas” nodarbību Saldū, kur 
viņiem mācīja, kā dzīvot zaļāku dzīvi, 
klausījās lekciju un uzzināja nākotnes 
profesijas. Pēc tam viņi devās uz 
J.Rozentāla Saldus Vēstures un māk-
slas muzeju, kur skatījās prezentāciju 
par Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi, 

aplūkoja gleznas un apmeklēja iz-
stādi “Uzņēmējdarbība Saldū 19. – 
20. gs.”. 

14.oktobrī mūsu skolu Karjeras 
nedēļas noslēguma pasākumā Sal-
dus Sporta skolā pārstāvēja piecu 
skolēnu komanda – Arta Romane, 
Zane Signe Krasauska, Jānis Upe-
nieks, Aivars Pietuška un Armands 
Kļava. Skolotāja Sanita Vītola 
brauca skolēniem līdzi, lai atbalstī-
tu. 

Vēl skolā notika zīmējumu kon-
kurss par sapņu darba vietu, nodar-
bības par karjeras jautājumiem lie-

lajām klasēm, direktore, mācību pār-
zine, un Emīla Griķa mamma piedalī-
jās konferencē Saldū. Bērnudārza 
bērni zīmēja savu profesiju, klausījās 
savu vecāku profesiju stāstus. Skolā 
tika izveidota instalācija „Karjeras 
kompass”, par to liels paldies skolotā-
jai A.Rorbahai. 

Secinājums - šajā nedēļā mēs mā-
cījāmies dzīvi, domājām par savu 
nākotni un satikāmies ar daudziem 
jaukiem cilvēkiem!  

 
Kursīšu pamatskolas mediju pulci-

ņa reportiere Arta Romane. 

līdz 9 klasei ansamblis. Pateicoties 
šiem pulciņiem, mūsu skolā ir 
daudz dziedošu bērnu, kuri uzstājas 
un mūs priecē skolas un pagasta 
pasākumos. Viņi katrā nodarbībā 
mācās jaunas un zināmas dziesmas. 

Pie skolotājas Daces Rožkalnes 
notiek novada mācība, kur skolēni 
raksta rakstus par skolā notiekoša-
jiem pasākumiem, kā arī no 2. kla-
ses līdz 9. klasei dramatiskais pul-
ciņš. Dramatiskā pulciņa dalībnieki 
mūs priecē ar dažādām teātra izrā-

Skolotāja Andra Rorbaha infor-
mē par Kursīšu pamatskolas inte-
rešu izglītības pulciņiem.  

Pie skolotājas Sanitas Vītolas no-
tiek mediju pulciņš, tajā skolēni no 7. 
klases līdz 9. klasei mācās veidot zi-
ņas, aprakstus par skolā notiekošiem 
pasākumiem, aktivitātēm, viņi rūpējas 
arī, lai skolā skanētu skolas radio, 
rīko diskotēkas. Ziņas varat lasīt 
www.kursisi.lv un informatīvajā izde-
vumā „Kursīšnieks”.  

Pie skolotājas Gitas Rumbas no-
tiek no 2. līdz 4. klasei koris un no 5. 

dēm. Viņi mācās attēlot tēlus, mācās 
vārdus no galvas un mīmikas. 

Pie skolotāja Mārtiņa Lauberga 
notiek sporta pulciņš no 4. līdz 6. kla-
sei un no 7. līdz 9. klasei. Skolēni 
gatavojas sacensībām, iet pavadīt brī-
vo laiku, spēlējot dažādas spēles. 

Pie skolotājas Lijas Mickus notiek 
deju pulciņš no 1. līdz 5. Klasei. Šis 
pulciņš ir mūsu sen lolotais sapnis. 
Skolēni stāsta, ka ir iemācījušies vie-
nu deju un daudzus dejas soļus. Viņi 
iet un dejo ar prieku. 

 
Arta Romane, Mediju pulciņa 

reportiere. 

Kursīšu pamatskolā viesojās rakstniece Luīze Pastore 

Interešu izglītības pulciņi Kursīšu pamatskolā 
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ar sirsnīgām dziesmām, kuras veltī-
ja skolotājiem. Arī skolas dramatis-
kais pulciņš skolotājas Daces 
Rožkalnes vadībā bija sagatavojis 
priekšnesumu par skolu, skolotā-
jiem, skolēniem. Iestudējums bija 
ļoti jautrs. 

Pēc šīs galvenās daļas skolotāji 
tika aicināti spēlēt spēli, kurā no 
maisa bija jāizvelk kāds aksesuārs - 
cepure, šalle, josta, apmetnis, lakats 
u.c. - un tas jāpielieto. Dažs skolo-
tājs saposās ne pa jokam. Tad pēc 
šīs atrakcijas katram skolotājam 
bija jāpaņem divi āboli. Paņemot 
vienu ābolu, bija jāpasaka, kas ir 

Šogad mūsu skolā savus skolotā-
jus viņu profesijas svētkos sveicām 
dienā pēc Pasaules skolotāju dienas, 
tas ir, 6.oktobrī. 

Skolas zālē  skolēni savus skolotā-
jus sagaidīja ar aplausiem. Pašu gal-
veno apsveikuma runu pasākuma sā-
kumā teica Kursīšu pagasta pārvaldes 
vadītājs Viktors Drukovskis. 8.klases 
meitenes Arta un Zane uzstājās ar 
skaistajiem dzejoļiem. Pēc viņu uz-
stāšanās mūs priecēja mūsu pagasta 
kultūras darbinieki: Ilzīte Griķe, Mār-
tiņš Lagzdons un Viesturs Upenieks 

tas, kas iepriecina un patīk, bet ,otro 
ābolu ņemot, bija jāsaka sava vēlme. 
Vēlmes bija dažādi izteiktas, bet ar 
vienu mērķi: lai pastāv mūsu skola un 
lai mēs, skolēni, esam radoši, atsaucī-
gi, zinātkāri, lai mums visiem kopā 
skolā izdodas sasniegt kopējus mēr-
ķus. 

 Skolēni pasākuma noslēgumā 
teica paldies saviem skolotājiem, dā-
vājot ziedus. 

Savukārt skolotāji piektdienas līni-
jā teica sirsnīgu paldies par pasāku-
mu, par apsveikumiem un laba vēlē-
jumiem. 

Mediju  pulciņa reportieres Ance 
Griķe, Amanda Patrīcija Granta. 

Skolotāju diena 

http://www.kursisi.lv


9.oktobrī bibliotēka saviem lasītā-
jiem, atbalstītājiem, kolēģiem, sadar-
bības partneriem, kursīšniekiem rīko-
ja braucienu uz Liepājas Teātra izrādi 
“Vecās dāmas vizīte”. Braucienā pie-
dalījās 27 cilvēki. 

11.oktobrī Kursīšu PII grupas 
bērni ar skolotāju viesojās bibliotēkā, 
lai uzzinātu vairāk par bibliotekāra 
profesiju. Vadītājs pastāstīja, ko dara 
bibliotekārs, kādi tam ir nepieciešami 
darba rīki un instrumenti, pienākumi. 
Kopā ar bērniem pārrunājām, ko var 
darīt bibliotēkā, kā jāuzvedas biblio-

tēkā, kā jālasa grāmatas. 
18.oktobrī aizvadīta Krus-

tvārdu mīklu minēšanas čempionāta 
3.posma 2.kārta, kurā piedalījās 7 
dalībnieki, kuriem stundas laikā bija 
jāatrisina 4 dažādas krustvārdu mīk-
las – rozete, klasiskā, zviedru mīkla 
un burtu rozete. Šajā reizē pēc da-
lībnieku atsauksmēm liekas, ka mīk-
las padevušā viegli. 

No 24.oktobra līdz 29.oktobrim 
Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma 
Novadnieku pagasta keramiķes Ive-
tes Beseres darbu izstāde. Izstādē 
krūzes, bļodas, trauki, svečturi un 
citas noderīgas lietas. Iveta savos 

darbos izmanto arī briežu ragus – kā 
rokturi, osas, svečturu pamats. Darbus 
bija iespējams arī iegādāties. 

25.oktobrī Kursīšu bibliotēkā notika 
Lasītāju kluba tikšanās, kurā runājām 
par vasaras grāmatām, ko esam lasījuši 
un ieteiktu citiem, spēlējām spēli saistī-
tu ar literatūru “Literārā varavīksne”, kā 
arī iemēģinājām roku intelektuālajā spē-
lē “Saldus novads”, kas tapusi biedrības 
“KABata” projektā “Spēlē spēli – senu, 
jaunu, veidotu”. 

 

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

nēšanas plēves un citi materiāli 
spēļu veidošanai. 

No vecajām fotogrāfijām tika 
izgatavotas 7 dažāda lieluma 
puzles ar Kursīšu pagasta vēstu-
risko apbūvi, kuras vairs nav, 
tādā veidā popularizējot kultūr-
vēsturisko mantojumu. Attēls un 
apraksts par ēku dos zināšanas 
visiem, kuri liks puzles. 

Sadarbībā ar Saldus novada 
atmiņas institūcijām 
(bibliotēkām, muzeju, vēstures 
krātuvītēm), skolotājiem, kultū-
ras darbiniekiem un citiem inte-
resentiem tika iesākta veidot in-
telektuālā spēle “Saldus novads”, 
kurā tika apkopoti jautājumi par 
Saldus pilsētu un novada pa-
gastiem, ietverot tādas tēmas kā 
personības, vēsture, kultūra, 
mūsdienas, daba un citas. Tā kā 
ne visi pagastu ļaudis un institū-
cijas atsaucās aicinājumam, tad 
spēle nav pilnībā pabeigta, bet 
iesāktais darbs tiks turpināts. 

Projektā tika plānotas vairākas 
aktivitātes – spēļu izstāde un 
meistarklase, spēļu veidošanas 
darbnīca, pasākums- spēļu diena.  

6.oktobrī notika spēļu veido-

Kursīšu attīstības biedrība 
„KABata” sadarbībā ar kultūras 
darba organizatori Ilzīti Griķi un 
bibliotēkas-informācijas centra 
vadītāju Mārtiņu Lagzdonu īsteno-
ja projektu „Spēlē spēli – senu, 
jaunu, veidotu”, kas tika realizēts 
biedrības „KIT” izsludinātajā pro-
jektu konkursā „Radošā ideja vie-
nu…” (finansiāli atbalsta Saldus 
novada projektu fonds biedrības 
projektā „Radošā ideja vieno…”). 
Projektu konkursā piesaistītais fi-
nansējums 540.72 euro.  

Projekta mērķis bija saturīga 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana un radošo spēju attīstī-
šana bērniem un jauniešiem Kursī-
šu pagastā, izmantojot dažāda vei-
da spēles. 

Projekta laikā iegādāta tehnika 
un materiāli, kā arī apmaksāti pa-
kalpojumi, lai izveidotu spēles, 
puzles un noorganizētu spēļu die-
nu Kursīšu pamatskolā. 

Projektā iegādāts A3 laminators 
un papīra giljotīna. Lai izgatavotu 
lielformāta spēles, kuras var spēlēt 
laukā un telpās, dažādās auditori-
jās, tika iegādāta eļļas krāsa, sa-
plāksnis, krāsainais papīrs, lami-

šanas darbnīca, kuras laikā 
lieli un mazi kursīšnieki, iz-

mantojot projekta laikā iegādāto teh-
niku un materiālus, veidoja dažādas 
lielformāta spēles – riču-raču, dam-
brete, domino, “Jautrie mērkaķīši”. 
Spēli “Muciņas” izgatavoja Dace 
Meļķerte individuāli. Darbnīcā pie-
dalījās - Ance Griķe, Emīls Griķis, 
Matīss Melnbārdis, Rihards Got-
frīds, Ilzīte Griķe, Mārtiņš Lagz-
dons, Agnis Griķis. Palīdzīgu roku 
pielika Žanis Bergmanis. 

21.oktobrī Kursīšu pamatskolā 
notika projekta noslēguma pasākums 
“Spēļu diena”. Uz pasākumu tika 
aicināti lieli un mazi kursīšnieki, lai 
kopā pavadītu dienu un spēlētu pro-
jekta laikā tapušās spēles. Skolēni un 
pieaugušie tika sadalīti vairākās gru-
pās, un katrai grupai bija iespēja iz-
mēģināt visas piedāvātās spēles. Bija 
iespēja spēlēt lielformāta riču-raču, 
dambreti, domino, spēli “Jautrie 
mērkaķīši” un “Muciņas”. Radoši 
varēja izpausties smilšu animācijas 
darbnīcā, iepazīt Kursīšu kultūras 
vēsturi, liekot dažādas puzles ar seno 
Kursīšu apbūvi, iztrakoties piepūša-
majās atrakcijās un izzināt Saldus 
novadu intelektuālajā jautājumu spē-
lē “Saldus novads”. Liels paldies 

Kultūras notikumi 

Bibliotēkas notikumi oktobrī 

novadā notika amatierteātru skate 
“Izrāžu parāde 2016”, tajā piedalījās 
un A.Grīnieces lugu “Raganas prie-
de” izrādīja arī Kursīšu amatierteāt-
ris “Kodols”. Izrādes vērtēja eksper-
ti - Latvijas Nacionālā kultūras cen-
tra amatierteātru mākslas nozares 
eksperte Dace Vilne un Latvijas 
Amatieru teātru asociācijas valdes 
locekle Daina Kandevica. Kursīšu 
pagasta amatierteātris 

“Kodols” (režisore Sanita Vītola) par 
iestudējumu “Raganas priede” saņēma 
1. pakāpes diplomu, kā arī apbalvojumu 
nominācijā “Labākie izrādes kostīmi” 
un atzinību par izcilu aktieru ansambli. 
Mareks Jēkabsons saņēma individuālo 
atzinību par izcilu otrā plāna Anša 
lomas atveidojumu. 

 

Ilzīte Griķe, Kursīšu kultūras dar -
ba organizatore. 

14.oktobrī kursīšos notika “Ražas 
ballē’ kopā ar grupu “Galaktika”, bal-
le bija kupli apmeklēta gan no vietē-
jo, gan citu pagastu iedzīvotāju puses. 
Deju starplaikos notika rudens velšu 
izsole, kurā varēja nosolīt kartupeļus, 
ābolus, ķirbi, medu, marinētus gur-
ķus. 

Oktobra beigās 3 dienas Saldus 

Noslēdzies projekts „Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu” 
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lai mazais var tām iespert ar kāju. 
Speršana ir liels prieks šajā laikā, 

sevišķi, ja tā spēj radīt troksni, kas 
mazuļiem ļoti patīk. 

Paglaudiet mazuļa ādu 
(muguriņu) ar dažādiem materiāliem 
- samtu, kažokādu, zīdu u.c., tas pa-
līdz bērnam apgūt dažādas izjūtas. 

Kad mazulis guļ jums blakus gul-
tā, izslēdziet gaismu un tad ar luktu-
rīti lēni raidiet gaismas staru uz sie-
nām, lai mazulis spēj izsekot. 

Sāciet spēlēt slēpšanos ar plauk-
stām (paslēpt seju). Paturiet prātā, ka 
jāparādās ātri, jo mazuļa domāšana ir 
ļoti konkrēta - brīdī, kad neesat re-
dzami, viņš domā, kad ir viens. 

Dziediet rīta dziemiņu, kas dot 
enerģiju jaunajai dienai, dziediet 
šūpuļdziesmu, kas nomierina un ieai-
jā! Kādu? To jutīsi pati! 

Lasiet dzejoļus, tautasdziesmas, 
pasakas! Viņš ieklausās jūsu balsī, 
veidojas pasīvais vārdu krājums, 
viņam attīstās dzirde un uztvere. 

Neprārtraukti sarunājieties ar 
mazuli, stāstiet viņam par apkārteso-
šajām lietām, to krāsām, pielietoju-
mu. Tas veicinās bērna runas un va-
lodas attīstību. 

Bērna istabā neturiet televizoru 
un datoru, arī spoguli, šīm lietām ir 
slikta ietekme uz bērna attīstību. 

Mācāmies saprasties. Pamanī-
jāt, ka mazais mīlulis kliedz vēl ska-
ļāk un intensīvāk, ja jūtas slikti? Tā 
tam jābūt, jo bērniņš, iespējams, 
alkst uzmanības. Paņemiet viņu ro-
kās un panēsājiet pa istabu. 

Bērns jau spēj koncentrēt skatu 
(tiesa, uz īsu brīdi) uz sev pievērstu 
seju, tapēc vēlams darboties ar ma-
zuli tā, lai viņš redz seju, un parunāt 
ar viņu. 

Daži bērni otrā mēneša beigās 
sāk veidot skaņas. Viņi gulgo: āā, ēē, 
mm utt. 

Varbūt jūs esat tie laimīgie vecā-
ki, kuriem bērniņš ir dāvājis pirmo 
smaidu. Ārsti teic, ka pirmais apzi-

nātais smaids gaidāms tieši bērna dzīves 
otrajā mēnesī. 

Kas viņam patīk. Uzmanība. Aijā-
šana rokās. Šūpošana. Vērot kustīgus 
priekšmetus, sevišķi kontrastkrāsās 
(balts, melns), (sarkans, zaļš). Ka jūs 
kustināt viņa rociņas tā, it kā izpildītu 
rīta rosmi. Zīst visu, ko var dabūt - knu-
pi, īkšķi, sedziņu, jebko. Kājiņu rotēša-
na. Klausīties mūziku. Šļakstīt ūdeni 
vannā. Masāža, ko jūs veicat. 

Izbaudiet šo brīdi savā un sava ma-
zuļa dzīvē, piepildiet to ar smaidiem, 
mīlestību  un glāstiem! 

Nākamajā numurā meklējiet gudrī-
bas par mazuļa dzīves 3. mēnesi. 

Sargājiet sevi un savus mīļos, savas 
mājas mieru! 

 
Dr. Anitas Plūmes, Maijas Streiķes, 

Gundegas Blumbergas padomus  no 
grāmatas „Šūpulītis+ kalendārs / dienas-
grāmata pirmajām 365 dienām mazuļa 
dzīvē un vērtīgi padomi māmiņām”  
izrakstīja skolotāja logopēde Aija Slūti-
ņa. 

Turpināsim sekot līdzi dr. Anitas 
Plūmes ieteikumiem un novērojumiem 
par mazuļa 2. dzīves mēnesi. 

To es jau spēju. Jo tālāk, jo labāk. 
Nu jau, noguldītiem uz vēdera, galviņu 
vajadzētu spēt pacelt visiem - ar katru 
dienu ilgāk un stabilāk. Daži ir tik 
sprauni, ka galviņu brīvi groza uz abām 
pusēm. Reizēm gan pēc tādas uzdrīk-
stēšanās viņi  zaudē līdzsvaru - galviņa 
nošļūk, jo tomēr ir pasmaga. 

Kādu dienu tas ir noticis - guļot uz 
muguras, bērniņš ir salicis kopā abas 
rociņas! Pamazām sāk izzust jaundzi-
mušā refleksi, lai gan īsti saskaņotu 
kustību vēl nav. 

Dienas ritms. Dienas r itms jau 
kļuvis noteiktāks - nu, vismaz nebūtu 
slikti, ja tā notiktu. Vairums bērnu: die-
nā ēd ik pēc divām stundām; naktī rei-
zēm noguļ arī piecas stundas bez ēša-
nas; grib vairāk būt nomodā. 

Vēdera izeja kļūst retāka, taču mit-
ruma daudzums, kas jāuzsūc autiņbiksī-
tēm, pieaug. 

Lielākā daļa bērniņu izstiepjas garu-
mā par diviem trim centimetriem, bet 
dažiem izdodas kļūt smagākiem par 
veselu kilogramu. Taču arī 700- 800 
gramu ir pieklājīgs pieaugums. 

Māmiņai un tētim. Nolieciet ma-
zulīti guļus uz vēdera gultā vai uz grī-
das, paklājot sedziņu, un nogulieties 
viņam pretī. Paņemiet rokā mantiņu un 
uzrunājiet mazo, tas rosinās viņu pacelt 
galviņu un lūkoties uz jums. 

Kad mazulis guļ uz muguras un viņš 
ir nomodā, maigi pārvelciet pār bērna 
galvu vieglu šalli vai platu lenti. Tas 
viņam sagādās patīkamu pārdzīvojumu, 
bet nedaudz vēlāk radīs vēlēšanos to 
satvert un veicinās koordinācijas attīstī-
bu. 

Dodiet mazulim mantiņas, lai tās 
ērti iegulstas sīkajā plaukstā, tas palīdz 
attīstīt satveršanu. 

Piestipriniet mantiņas, kuras izdot 
skaņu, pie gultas vai ratiņu kājgala tā, 

pasākuma atbalstītājiem un sadar-
bības partneriem – Kursīšu pamat-
skolai un tās darbiniekiem. 

Plānoto seno un mūsdienu spē-
ļu izstādi un meistarklasi neizde-
vās noorganizēt mazās iedzīvotāju 
atsaucības dēļ.  

Projektā un tā aktivitātēs kopu-
mā iesaistīti gandrīz 100 Kursīšu 
pagasta iedzīvotāji. 

Projekts ir ilgtspējīgs, jo tā lai-
kā iegādātā tehnika tiks izmantota 
citās biedrības un pagasta institū-

ciju aktivitātēs un pasākumos, 
izgatavotās spēles varēs spēlēt 
bibliotēkas apmeklētāji, bērni 
skolā un bērnudārzā, ja būs inte-
rese spēles varēs arī iznomāt ci-
tām Saldus novada iestādēm un 
biedrībām. 

Informācija par projekta pa-
sākumiem, fotogrāfijas no akti-
vitātēm bija pieejamas dažādos 
informācijas kanālos - Kursīšu 
lapā un bibliotēkas profilā - 
www.draugiem.lv un 

www.facebook.com, Kursīšu 

pagasta informatīvajā izdevumā 
”Kursīšnieks”, informatīvajā izde-
vumā “Saldus Novada vēstis”,  
www.saldus.lv , www.kursisi.lv, 
www.biblioteka.lv, laikrakstā 
“Saldus Zeme”. 

Projekta retrospekcija galerijā - 
http://www.draugiem.lv/
biedriba.kabata/gallery/?
aid=64572602  

 

Mārtiņš Lagzdons 
Kursīšu attīstības biedrība 

„KABata” valdes priekšsēdētājs 

Skolotājs logopēds iesaka 
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Raksti uz kuriem tapusi šī atbil-
de publicēti “Kursīšnieks” 2015.g. 
Nr.9, Nr.10 un 2016.g. Nr.1 un 
Nr.2. 

Raksta sākums „Kursīšnieka” 
2016.g. Nr.3, Nr.8. 

„Zili brīnumi ap ziliem brīnu-
miem" Kursīšos 

Nesaprotams paliek priekš manis 
tas, — ko domājusi skolotajā kundze ar 
to, ka zēns esot bijis nosūtīts pēc pasta, 
un tēvs esot bijis kunga prātā. Kunga 
prātā esmu vienmēr, tamdēļ ka esmu 
kungs. Dāmas prātā neesmu un nekad 
nebūšu, jo neesmu dāma.  

Ja es skolotājus būtu gluži bez kaut 
kāda iemesla nolamājis par cūkām, tā ir 
viņu nolaidība, ka viņi nav saukuši ma-
ni par to pie atbildības.  

“Kursīšos pirms…” 

http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=64572602
http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=64572602
http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=64572602


Tādā gadījienā viņiem vajadzēja 
meklēt gandarījumu tiesā, bet ja viņi nav 
to darījuši, tad laikam ir apzinājušies 
vainīgi esam. Pa visu Latvijas pastāvēša-
nas laiku ir tikai aizgājis viens skolotājs 
— Dakteris un droši vien. kā sakumā 
teikts, aiz personīgiem motīviem. To 
lielo ievērību un cienību Daktera kungs 
laikam ir iemantojis tikai no F. kunga, 
staigājot kopā pa medībām, jo bija abi 
labi medību bedri. 

Tā no visa, kas lasāms iepriekšējos 
numuros par „ziliem brīnumiem", ir tie-
šām zili brīnumi, ja tos tikai apskata no 
faktiskas puses, kur minētais raksta au-
tors izgāž visas savas dusmas pret dažām 
personām un jo sevišķi pret mani, tas ir 
Eduardu Lasmani. Es gan ļoti nožēloju 
līdzpilsoņus, kuri aizķerti līdz ar mani un 
jācieš nevainīgiem, jo pēc minētā autora 
raksta iznāk, ka Kursīšu pag. nav nevie-
na moraliska pilsoņa. D. kungs nu ir 
aizgājis, tā tad palicis Kursīšos vairs 
tikai viens morālisks cilvēks, un tas ir F. 

kungs, kaut gan viņa morāle ir vairāk 
kā apšaubāma, un tas pats nav kur-
sīšnieks, bet tikai ienācējs. Ļoti nožēlo-
jams ir tāds pilsonis, kas apsmej to 
zemi, kur pats dzimis un uzaudzis. Tā-
lāk minētā raksta aizrādīts uz tām pār-
grozībām, kas notikušas sakarā ar ie-
cienīto vīru aiziešanu, ka notiekot tādas 
lietas, ka Izglītības biedrības korim 
esot jādzied pie skolas pamatakmeņa 
iesvētīšanas, ko minētais autors uzska-
ta par lielu noziegumu, jo viņa prātiņš 
nevar saprast, kas var būt kopīgs Izglī-
tības biedrībai ar vienu izglītības iestā-
di. Tad viņam par apmierinājumu jā-
aizrāda, ka nekāds Izglītības biedrības 
koris nav lūgts dziedāt pie pamatakme-
ņa iesvētīšanas, nedz arī priekš pļaujas 
svētku dievkalpojuma kuplināšanas. 
Brīnišķīgi, ka cilvēks nevar redzēt tā-
lāk uz priekšu, ka tikai divi centimetri, 
jo tad viņš būtu saskatījis, ka priekš 
dievkalpojuma nedrukā afišas, bet 
dziesmu lāpiņas, uz kurām nebija dru-
kāts, kā lūgts izglītības biedrības koris, 
bet ka dziedas vīru dubultkvartets, kura 

celmus laikam nebūs lauzis skolotājs Dakte-
ra kungs. Tapāt kā senāk, tā arī tagad tiek 
kuplināti dievkalpojumi ar dziesmām taga-
dēja skolas pārziņa Grinberga kunga vadībā 
un nekādi atrisinājumi neko tādu nerāda ko 
“zilos brīnumos" ir atrisinājis minētais au-
tors. Ja nu viņa ausīm ir likušās mīlīgas 
senas skaņas, tad tur būs vainīgs viņa senti-
mentālais raksturs, kas mīl dzīvot no vecām 
atmiņām, jo tagad laikam viņa dziesma ir 
izskanējusi. Ievērojot visu sacīto es atvēlē-
tos vēl piemest vienu mazu piemēru: Mazs 
bērns, kurš vēl neiet kājām, ko atrod, to visu 
bāž mutē, jo domā, ka viss ir ēdams, tā pat, 
līdzīgi izturas minētais autors. Kur runāt 
varētu par dažām personām, tur viņam ir 
viss pagasts, kur dažas dāmas, tur dāmu 
komitēja, kad aizgājis viens skolotājs, tur 
aizgājuši daži skolotāji, kad dzird dziedam, 
tas tūliņ Izglītības biedrības koris un tā tā-
lāk. Ar šo domāju, ka būtu paskaidrots pie-
tiekoši un sabiedrība sapratīs, kādi ir lietas 
īstie un faktiskie apstākļi. Eduards Lasma-
nis, Kursīšu pag. Merānu mājās. 

 
(Saldus Avīze, Nr.84, 06.02.1934) 

“Kursīšos pirms…” 
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Kursīšu bibliotēka aicina iesaistī-
ties kursīšniekus Pētera Apiņa nacio-
nālā foto albuma “Latvijai – 100” 
tapšanā un pagasta vēstures veidoša-
nā. Informācija zemāk rakstā! 

Aizbrauc svešatnē latvieši, līdzi 
aizved atmiņas, bet albumu atstāj ve-
cāsmātes mājās lau-kos. Latviešu 
fotoalbumi pamestajās mājās sa-deg 
vai sapelē, mājai sagrūstot. Pat tad, ja 
albums saglabāts dziļi plauktā, visai 
grūti pateikt, kas ir šī sieva puķainos 
svārkos tālajos divdesmitā gadsimta 
divdesmitajos gados vai kādā unifor-
mā tērpies vecvectēvs. Kurš var no-
saukt vārdā visus savus vecvecākus? 
Kurš — viņu brāļus un māsas? 

Latvijas simtgadei gatavoju grāma-
tu, kas tā arī sauksies "Latvijai — 
100". Grāmata būs sakārtota pa gadiem 
— katram gadam vairāki atvē-rumi. 
Valsts 90. dzimšanas dienā 
"Nacionālajā apgādā" esmu līdzīgu 
grāmatu jau izdevis. Jau-najā grāmatā 
būs pilnīgi citi attēli, grāmatā būs arī 
būtiskie mākslas darbi, būtiskās grā-
matas, būtiskie pieminekļi un būtis-
kās celtnes. Un to-mēr — jaunajā grā-
matā viens cilvēks būs atro-dams tikai 
vienā attēlā, pat tad, ja tas bijis 
lat-viešu tautas ģēnijs. Arājs tīrumā ir 
valstij vien-līdz svarīgs kā valstsvīrs, 
komponists, aktieris vai zinātnieks. 

Grāmatā būs aptverti visi novadi. 
Varbūt Jūsu albumā ir attēls, kas ļoti 
noder tieši Jūsu dzimtā novada, pagasta 
ilustrācijai? 

Būtiska grāmatai ir hronoloģija un 
vietzinība. Ja Jūs atverat savu albumu 

un ieraugāt 
apkūlības, 

dievkalpojumu, kāzas, bēres, darba 
dunu, svinīgo brīdi, jaunsargus vai 
pionierus, zemnieku tīrumā vai strād-
nieku pie virpas, ieskenējiet šo attēlu 
— tas paliks arī Jūsu datora cietajā 
diskā. Atsūtiet šo fotogrāfiju man un 
pievienojiet šādus datus: gadu (ja ie-
spējams — datumu), vietu (ie-spēju 
robežās — pagastu, ielu, mājas vai 
vietas nosaukumu), redzamās perso-
nas (vārdu un uz-vārdu, amatu), inte-
resantas detaļas vai pat stās-tu par šo 
attēlu. Atsūtiet šo fotogrāfiju man uz 
e-pastu: aiva@arstubiedriba.lv vai 
dodieties uz Kursīšu bibliotēku, kur 
Jums palīdzēs. 

Tad, kad taisīju deviņdesmit-
gades albumu, man sagadīšanās pēc 
atsūtīja desmitiem gandrīz vienādu 
bilžu ar scenāriju — divdesmitā gad-
simta trīsdesmito gadu beigas, saim-
niecībā ar lokomo-bili vai sešiem 
zirgiem atvilkta kuļmašīna "Imanta". 
Saimnieks uzvelk goda svārkus, 
saimniece tautas tērpu, meitas baltās 
blūzēs un vārpu vai-nagos, puiši diži 
un smaidīgi. Ieradies arī skro-deris 
un andelmanis, sanākuši kaimiņi. 
Ieradies arī ciema fotogrāfs, visus 
sastādījis iespējami nedabīgi, lai 
kopumā bilde kļūtu mākslas darbs. 
Un šādas bildes ar kuļmašīnu fonā 
man sūtīja no Apes, Sunākstes, Dun-
dagas, Rucavas. Visām vie-tas nepie-
tika. Šai grāmatai savācu 20 000 fo-
to-grāfiju, bet izmantoju — 2500. 

Tādēļ ieskatieties — Jūsu ģimenes 
albumā bildes ievietojuši Jūsu senči, 
kas redzēja un saprata savu laikmetu, 

savu zemi, savu tautu. Tur noteikti ir bil-
de, kurai vieta ir Latvijas simtgades albu-
mā. 

Latvija ir ne tikai teritorija zemeslodes 
ziemeļu puslodē. Latvija ir arī pirmā un 
otrā pasaules kara bēgļi svešatnē, latvieši 
izsūtījumā Sibīrijā, latvieši svešos karos 
tālu no dzimtenes, latvieši Amerikā un 
Austrālijā trimdā un latvieši Īrijā un An-
glijā 21. gadsimtā. Latvija ir arī tāluma 
latviešu bērni, kas latviski runā slikti, un 
viņu mazbērni, kuri lat-viski nerunā ne-
maz. Latvija ir Brazīlijā un Sibīrijā celtie 
latviešu ciemi, latviešu zinātnieki pa-saules 
zinātņu centros un latviešu sportisti dažādu 
pasaules valstu izlašu komandās. 

Katrā Latvijas pilsētā, pagastā un cie-
mā ir savs muzejs, kurā fotogrāfijas krāju-
šās. Biežāk šis muzejs ir kāda skolotāja vai 
bibliotekāra mājās rūpīgi vākts. Es būšu 
pateicīgs, ja ļausiet man iepazīt šo cilvēku 
un aizbraukt pie viņa viesos — pie viņa 
atrodamas īstās Latvijas foto bagātības. 

Visas elektroniskās bildes, ko būšu ar 
aprak-stiem saņēmis, nodošu Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, kas tās atstās 
savos krājumos nākamajām paau-dzēm. No 
interesantākajām un stāstošākajām izvei-
došu grāmatu. Pie fotogrāfijas tiks pie-
rak-stīts — kas to gādājis. 

Grāmatas izdošanai neprasīšu naudu 
valstij. Ceru, ka man atradīsies finansiāli 
atbalstītāji, bet izdošu šo grāmatu arī tad, ja 
tādi neatradīsies. 

Ar cieņu Pēteris Apinis. 
 

Lūdzu, ieskatieties savā albumā un 
atrodiet to fotogrāfiju, kas cienīga kļūt 
par vienu no 5000 topošā nacionālā albu-
ma „Latvijai — 100” bildēm! 

Mārtiņš Lagzdons. 

Top nacionāls albums “Latvijai – 100” 

mailto:aiva@arstubiedriba.lv
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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! 

 

Novembrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    50 gadus      55 gadus 

    Pēteris Derkintis Virgilijs Černausks 

     Sandra Skeive  Māris Jēkabsons 

    65 gadus   Uldis Vītiņš 

    Vilnis Freimanis 

    Arnolds Lazda 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

 

24.11.2016. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas čem-

pionāta 3.posma 3.kārta 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā 
29.novembrī plkst.18.00 

 

Pasākums „Latvieša dvēselei izstāstīts stāsts” 
tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un TV režiso-

ri Virdžīniju Lejiņu 
 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu biblio-
tēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
jekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros ar 
VKKF finansiālu atbalstu! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

No 6.11. līdz 31.12.2016. 

Izstāde „Rozentāls manā pagastā 
— Indra Roberta un Krista Tu-

mova” 
Izstāde notiek Saldus pilsētas bibliotē-
kas organizētā novadpētniecības kon-
kursa Saldus un Brocēnu novadu bib-

liotēkām „Rozentāls manā pagastā” ietvaros! 

9.12. plkst. 18:00  
Kursīšu pagasta Jaunajā 

zālē  
Eglītes iedegšanas pasākums 

"Pasaka par Ziemas-
svētku brīnumu" 

(piedalās amatierteātris „Kodols”, 
bērnu ansamblis „Notiņas”)  

Ziemassvētku tirdziņš 
Tradicionālais Kursīšu pagasta 
Ziemassvētku tirdziņš notiks 

10.12.2016. no plkst.13.00 līdz 
16.00 Kursīšu pagasta Jaunajā 

zālē. 

Aicināti visi tirgoties gribētāji pieteikties bibliotē-
kā vai pie kultūras darba organizatores! 

VALSTS SVĒTKU  
PASĀKUMI 

17.11. plkst. 17:00  
Kursīšu pagasta 

Jaunajā zālē  
Latvija Republikas prokla-

mēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums  

"Mana dziesma Latvijai" 
(piedalās skolas un pagasta kolektīvi)  

 
18.11. plkst. 18:00  
akcija "GAISMAS 

CEĻŠ" J.Rudzutaka 
ielā Kursīšos. 

Aicinu visus līdz 17. no-
vembrim nest 0,5 l vai 0,7 l 
burkas, lai MŪSU pagasts izgaismotos spožās 
svecīšu liesmiņās! 

Kā arī aicinu pievienoties ikvienu palīdzīgu 
roku 18. novembrī plkst. 17.00  Rudzutaka ielā 
veidot Gaismas ceļu. Līdzi varatt ņemt jau saga-
tavotas burkas ar tējas svecēm vai kapu sveces. 

Aicināti pieteikties 
tautas deju kolektīvā 

Kursīšu pagastā!  
Ja vēlies aktīvi un jautri 
pavadīt brīvo laiku, iz-
baudīt dejotprieku un, ie-

spējams, nākotnē piepildīt sapni par pieda-
līšanos Latvijas deju svētkos, tad piesakies 
pie Kursīšu pagasta kultūras darba organi-
zatores Ilzītes Griķes (tālr. 28328320) kā 
dalībnieks tautas deju kolektīvā! 

Pieteikties var meitenes un puiši vecumā 
no 20 gadiem līdz ..... 

Pieteikšanās līdz š.g. 5. decembrim!!! 
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