
KURSĪŠNIEKS 

Izdevums par notikumiem un aktualitātēm Kursīšu pagastā 

18.septembrī nori-
sinājās pēdējais 

posms Kursīšu pagasta volejbola turnīram. Sievietēm 
pieteicās četras komandas, kuras spēlēja katras ar kat-
ru līdz divu setu uzvarai. Pēc izspēlēm noskaidrojās, 
ka tādas, kādas vietas bija trešajā posmā,  bija arī kop-
vērtējumā. Spēcīgākā bija komanda “MĀSAS”, kas 
tiešām ir māsas no Nīgrandes, Alīna un Karīna Roma-
ņukas, otrajā vietā ierindojās komanda 
“neVIETĒJĀS” (Linda Saulcerīte Ļutkus un Marta 
Siksna), taču trešajā vietā palika komanda “Virāža-
Z”, kuras sastāvā spēlēja Viktorija Tomašauska 
(Ezere) un Nelda Žentiņa (Zaņa). 

Vīriešu izspēlēm pēdējā posmā pieteicās piecas 
komandas, kuras arī spēlēja katra ar katru līdz divu 
setu uzvarai. Posma kārtā pirmo vietu izcīnīja koman-
da “CiKo” (Kaspars Circenis un Toms Kormis), otra-
jā vietā ierindojās komanda “Krastmaļu pie-
kūni” (Gati Lihačs un Toms Samauskis) un trešajā – 
“Četrinieks” (Rūdolfs Griķis un Kristers Krūmiņš). 
Taču kopvērtējumā rezultāti mazliet atšķīrās – 1. vieta 
“CiKo”, 2.vieta “Sievu sitēji” (Mārcis Kazakevičs 
un Rihards Fridrihsons) un 3. vieta komandai 

“Krastmaļu piekūni”. 
Par volejbola turnīra notikšanu vēlos pateikt 

milzīgu paldies Kursīšu pagasta pārvaldei, Kursīšu 
pagasta bibliotēkai un pārējiem, kas palīdzēja pie 
lielākiem un mazākiem darbiem, lai viss ritētu rai-
ti. 

24.septembrī Saldū norisinājās 160 vingrināju-
mi par godu Saldus pilsētas 160 gadu jubilejai. 
Šajā pasākumā piedalījās arī Kursīšu pagasta ie-
dzīvotāji, kuri uzrādīja diezgan labu rezultātu – 
jaunietēm līdz 16 gadu vecumam Tīna Madžule 
ieguva 61.vietu no 90 dalībniekiem. 

Sievietēm virs 16 gadu vecumam (kopā 115 
dalībnieces)  – Evita Madžule – 42.vieta, Zinaida 
Circene 41.vieta, Marta Siksna – 7.vieta. 

Vīriešiem virs 16 gadu vecumam (kopā 140 
dalībnieki) – Mārtiņš Circenis – 51.vieta, Kaspars 
Circenis – 8.vieta. 

Paldies visiem, kuri piekrita šim izaicināju-
mam! Cerams, ka arī nākamgad būs šāds pasā-
kums, kur Kursīšu pagasts varēs ierasties jau ar 
vairāk dalībniekiem. 

Kaspars Circenis. 

Sporta ziņas septembrī 

Kursīšu pamatskolā un Kursīšu 
bibliotēkā-informācijas centrā līdz 
01.11.2016. nodod papīru, žurnā-
lus, vecas grāmatas — palīdzi sau-
dzēt vidi un bibliotēkai piedalīties 
konkursā, un iegūt balvas un papī-
ru! 

Makulatūru nes uz bibliotēku 
tās darba laikā! 

Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar 
Kursīšu pamatskolu atsaukusies 
SIA „Līgatnes papīrs” aicināju-
mam vākt makulatūru. Akcijā aici-
nāti iesaistīties visi kursīšnieki, tā 

palīdzot saudzēt vidi un nopelnīt 
papīru Kursīšu pamatskolas bēr-

niem un bibliotēkai. 
Kas jādara: 
Nodod nevajadzīgus papīrus, žurnālus, 

vecas grāmatas, kartona kastes u.c. papīra 
izstrādājumus. 

Nododamo makulatūru sasien vai saliec 
kastēs. 

Nogādā to uz bibliotēku tās darba laikā. 
Jautājumu gadījumā sazinies ar bibliotē-

kas vadītāju Mārtiņu pa tālr. 63846680 vai 
e-pastu bibl.kursisi@saldus.lv  

Mārtiņš Lagzdons. 

Makulatūras vākšanas akcija! 
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SENLIETAS AR STĀSTU 

Novembrī, kad Latvija svin 

svētkus, Kursīšu bibliotēkā vē-
lamies izveidot izstādi 

“Senlietas ar stāstu”, kurā bū-

tu apskatāmi seni priekšmeti. 
Aicinu brīvajā laikā paskatīties 
māju pažobelēs, sienas skapjos 

lietas, kuras varētu aizdot bib-
liotēkai. Ļoti gaidīšu izstāstītu 
vai uzrakstītu stāstu par šo lie-
tu. Pēc izstādes savus dārgumus 

atgūsiet! Der jebkas - fotogrāfi-
jas, trauki, apģērbs, rotaļlietas 
un rotaslietas, darbarīki un apa-

rāti. Priekšmetus aicinu nest uz 
bibliotēku līdz 31.oktobrim. 
Jautājumu gadījumā sazināties 

ar bibliotēkas vadītāju Mārtiņu 
par tālr. 63846680 vai e-pastā 
bibl.kursisi@saldus.lv.  

Mārtiņš Lagzdons. 

VECĀKU PĒCPUSDIENA SKOLĀ 

20.oktobrī no plkst. 16.30 līdz … 

 Plkst. 16.30-18.00 — individuālas sarunas ar mācību priekšmetu sko-

lotājiem 

 Plkst. 18.00 — …. Skolas vecāku kopsapulce: lekcija „Kā būt at-

balstošam vecākam karjeras izglītības jautājumos”. Saruna ar karje-
ras konsultanti R.Ošenieci (Saldus BJC); Skolas aktualitātes (I.Lagūna, 

S.Vītola, A.Rorbaha) 

 Klašu sapulces (skatīt skolēnu dienasgrāmatās) 

mailto:bibl.kursisi@saldus.lv
mailto:bibl.kursisi@saldus.lv


Dzejas dienu maratonu Kursī-
šos rīkoja bibliotēku un kultūras 
darba organizatore, piedāvājot sa-
biedrībai trīs dažādus pasākumus 
piektdienu vakaros. 

9.septembrī notika “Radošā 
dzejas stunda” kopā ar Ivetu Stri-
kasu, kuras laikā interesenti tika 
aicināti līdzi ņemt sev tuvāko grā-
matu un lasīt dzeju. Runājām par 
dzeju un dzejas dienām, klausījā-
mies O.Vācieša dzejas ierakstus, 
kā iespaidā tapa dažādi radoši dar-
bi – smilšu gleznas, augu gobelēns 
un sajūtu aplis. Vakars nelielā 
kompānijā un sirsnīgā gaisotnē 
pagāja nemanot. 

16.septembrī notika otrais 
“Dzejas dienu 2016” pasākums 
“Par zvaigznēm, puķēm un…”, 
kurš kopā pulcēja padsmit cilvē-
kus, kurus instrumentālās mūzikas 

un dzejas pasaulē ieveda 
pianists Zigurds Turss un 

rakstniece, aktrise Dace Priede. 
Skanēja Imanta Ziedoņa un 
Dinas Bitēnas-Sirmās dzeja par 
dzīvi, ziediem, emocijām un sa-
jūtām. Pianista improvizācijas, 
mūzikas skaņas un melodijas to 
papildināja un paspilgtināja. 

23.septembrī uz “Dzejas die-
nu 2016” noslēguma pasākumu 
“Maigi gari rīti” Kursīšu biblio-
tēkā pulcējās dzejas draugi, lasī-
tāju kluba dalībnieki un citi kur-
sīšnieki. Pasākumā notika tikša-
nās ar dzejnieku Andri Akmenti-
ņu, kurš lasīja savu dzeju, prozas 
darbus, runāja par sevi, savu 
darbu un to kas viņu pamudina 
rakstīt, stāstīja par savu ģimeni 
un atgadījumiem iz bērnu dzī-
ves, kas dod iedvesmu rakstīša-
nai, par plāniem un paredzēta-
jiem darbiem, par dzīvi un sa-

viem sabiedriskajiem pienāku-
miem. Dzejnieka paša izpildījumā 
skanēja dzeja un proza, kas raisīja 
smieklus caur asarām, paša kom-
ponētās dziesmas. Pasākuma ieva-
dā Kursīšu amatierteātra “Kodols” 
aktieri bija sagatavojuši dzejas 
performanci, kurā uz pirmo tikša-
nos, kā jau dzīvē mēdz gadīties, 
arī šoreiz radoši interpretējot uzde-
vumu, meitenes bija paņēmušas ne 
tikai Akmentiņa dzeju, bet arī ak-
mentiņus no jūras, dārza, ceļmalas 
vai meža. Skanēja autora dzeja 
Lasītāju kluba dalībnieču, “ Kodo-
la”  aktrises, izpildījumā. Pasā-
kums notika Kursīšu bibliotēkas 
izstrādātā un VKKF finansiāli at-
balstītā projekta “Portrets tuvplānā 
(4)” ietvaros. 

Mārtiņš Lagzdons. 
 

Dzejas dienas 2016 Kursīšos 
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2.septembrī Kursīšu bibliotēkā 
notika Grāmatu andele, kuras laikā 
IK “VIRJA AK” piedāvāja iegādā-
ties grāmatas. Grāmatas saviem 
lasītājiem bibliotēku fondu papil-
dināšanai iegādājās Kursīšu, Ru-
bas, Līkupēnu, Jaunauces, Nīgran-
des, Vadakstes, Pampāļu bibliotē-
kas, kā arī pagasta iedzīvotāji. 

5.septembrī Saldus novada bib-
liotēku darbinieki Mārtiņš Lagz-
dons (Kursīši), Egita Zasa 
(Šķēde), Rasma Virsnīte 
(Jaunlutriņi), Ligita Treinovska 
(Novadnieki), Velga Krūmkalna 
(Zvārde), Santa Švalbe (SPB) pie-
dalījās seminārā “Radošums mu-

zejā” O.Kalpaka muzejā 
“Airītes”, kurā tika stāstīts par 
radošām novadpētniecības meto-
dēm, par stāstīt prasmju pilnvei-
di, kā tika un tiek svinēti svētki, 
par radošu muzeju un jauniešu 
iesaisti. Lekcijās ar zināšanām 
un pieredzi dalījās Andris Toma-
šūns, Māra Mellēna, Janīna Kur-
sīte, Žanete Grende, Rūta Šmite. 

Visu septembri bibliotēkā 
bija apskatāma kursīšnieces 
Sniedzītes Bicānes zīmuļu ko-
lekcijas izstāde “Pildspalvas brā-
lis”. Kolekcijā bija apskatāmi 
174 dažāda lieluma, krāsas pa-
rastie zīmuļi. 

27.septembrī bibliotēkā noti-
ka Krustvārdu mīklu minēšanas 

čempionāta 3.posma 1.kārta, kurā 
piedalījās 9 dalībnieki, kuriem stun-
das laikā bija jāatrisina četras dažā-
das mīklas – klasīskā, zviedru, ro-
zete un šūnu mīkla. Vislielākās grū-
tības sagādāja rozetes un klasiskās 
mīklas risināšana. Pirmie rezultāti 
sekojoši – 1.vieta – Jautrīte Līdaka 
(136 p.), 2. – Aija Jēkabsone (135 
p.), 3. – Vija Gotfrīde (133 p.), 4. – 
Valdis Bolšteins (125 p), 5. – Ina 
Bergmane (111 p.), 6. – Dace Meļ-
ķerte (105 p.), 7./8. – Maiga Lazda 
un Arnolds Lazda (katram 92 p.), 9. 
– Ruta Rozentāla (35 p.). 

 

Mārtiņš Lagzdons. 

Septembris bibliotēkā 

Arī Kursīšos svinēja Miķeļdienu 
un priecājās par bagātīgo ražu. 
29.septembrī Kursīšu pagastā Jaunajā 
zālē notika „Miķeļdiena”, kuras laikā 
varēja apmeklēt tirdziņu, bija dažādi 
konkursi, rotaļas. Skolēni bija sagata-
vojuši priekšnesumus, atrakcijas un 
mīklas. Šis bija skolas un pagasta kul-
tūras darba organizatores koppasā-
kums. 

Pie mums ciemojās folkloras ko-
pas ‘’Pampāļi’’ dalībnieces, kuras 
mūs aicināja rotaļās un izspēlēja tra-

dīcijas, un priecājās kopā 
ar mums. Tirdziņā varēja 

baudīt pašu audzēkņu un pagasta 
iedzīvotāju gatavotos kārumus un 
darinātās lietas, varēja pirkt un pār-
dot, notika arī kursīšnieku ziemas 
krājumu degustācija un recepšu 
parāde. 
Paši pirmie, kas uzstājās un rādīja 
savus priekšnesumus, bija mazie, 
brašie bērnudārza audzēkņi. Maza-
jiem brašuļiem ļoti labi sanāca pa-
rādīt savas izdomātās rotaļas un 
nodziedāt dziesmiņu. Uzstājās arī 
1.-5. klases skolēni, kuri rādīja ma-

zu, iestudētu teātri, runāja tautas-
dziesmas. 8.klase bija izdomājusi 
jautras spēles, viena no tām bija - 
ietērp Miķeli! 9.klase organizēja lie-
lāko dārzeņu svēršanu. Arī 6. un 
7.klase bija gatavojušies šim pasāku-
mam. 
Miķeļu nedēļā notika arī izstāde 
„Jautrais Miķelis” Saldū, pirms tam 
izstāde bija arī skolā. 
Paldies par skaisti izrotāto pasākuma 
zāli! Paldies visiem, kuri iesaistījās 
un piedalījās, lai šis pasākums būtu 
izdevies! 

 

Ance Griķe, Mediju pulciņa re-
portiere. 

Miķeļdiena Kursīšos nosvinēta 



Oktobrī sākas 
sporta spēles 
“DIENVIDI”, kuras,  
kā ierasts, sākas ar 
zolīti pie mums, Kur-
sīšos. 22.oktobrī aici-
nāti VISI, kuri vēlas 
piedalīties un izmēģi-
nāt savu veiksmi kār-
tīs. Laicīgi var pie-
teikties pie Kursīšu 
pagasta sporta darba 
organizatora Kaspara 
Circeņa (26160833), 
jo vietu skaits ir iero-
bežots!  

Pārējās disciplīnas 
un laiki tabulā! 

 

Kaspars Circenis. 

2016./2017. 
gada sporta 

spēles 
“DIENVIDI” 

Dzejas dienas Kursīšu pamat-
skolā 

Kā jau mēs visi zinām, septembris 
ir dzejas dienu mēnesis. Arī šajā mā-
cību gadā mūsu skolā notika Dzejas 
dienu pasākums. Šogad godā tika 
celts dzejnieks Uldis Auseklis un viņa 
skaistie dzejoļi, jo dzejnieks šogad 
svin nozīmīgu jubileju un nesenā pa-
gātnē bija viesojies mūsu skolā. 

Pasākums notika laukā pie skolas. 
Katra klase izvēlējās kādu dzejoli, 
kuru lasīja. Prieks, ka 2. un 3.klases 
skolēni (E.Melnbārde, I.Trunčenkova, 
J.Bušs, T.Smelters) dzejoļus runāja 
no galvas. Bija arī radošs uzdevums - 
attēlot dzejoli radošā gleznā. Visas 
gleznas bija ļoti skaistas, un bērni šīs 
gleznas veidoja ar lielu prieku. Klau-
sījāmies ne tikai U.Ausekļa dzejoļus, 
bet uzzinājām arī par pašu U.Ausekli, 
par viņa biogrāfiju, par Runci Franci. 

Tad skolas direktore I.Lagūna vi-
sus aicināja pie pateicības ugunskura. 
Sasēdāmies apkārt un dziedājām. Pēc 
tam ugunskurā bērām graudus, patei-
coties par visu labo, kas mums ir. 
Mūs visus vienoja vēlme pateikt pal-
dies un vēlme būt labākiem!  

Paldies visiem, kuri iesaistījās šī 
skaistā pasākuma realizēšanā! Paldies 
mājturības skolotājam G.G.Baronam 
un skolas saimniekam Ž.Bergmanim 

par gleznu rāmjiem!  
 

Zane Signe Krasauska, Mediju 
pulciņa reportiere. 

 
Jauniešu diena Oskara Kalpa-

ka muzejā 
9.septembrī 9.klases skolēni un 

skolotāja D.Rožkalne devās uz 
O.Kalpaka muzeju “Airītēs”, lai 
piedalītos jauniešiem domātā atrak-
tīvā pasākumā par vēsturi. 

Par pasākumu stāsta 9.klases 
skolēni: „Pasākumā piedalījās 5 ko-
mandas, katrā – 4 dalībnieki. Bija 
jāveic dažādi uzdevumi, arī radoši, 
ar sporta elementiem. Pirmais uzde-
vums bija - katrai komandai no pa-
pīra gabaliņiem 5 minūtēs bija jāsa-
liek T burts, ja komanda šajā laikā 
neiekļāvās, tad bija jārunā tautas-
dziesma. Otrajā posmā bija jālien 
cauri diegiem, kuri bija piestiprināti 
pie kokiem, bet ar vienu noteikumu, 
diegiem nevarēja pieskarties. Nāka-
majā, trešajā stafetes punktā, ko-
mandām bija jāuzzīmē Latvijas kar-
te, kartē jāieraksta lielākās pilsētas, 
cik vien zināja. Pati jautrākā bija 
dubļu trase, kurā bija jāskrien un 
jālien cauri ļoti uzmanīgi, lai lente 
nenokristu. Ātrākai komandai bija 
jāsaliek atbilstošie nosaukumi pie 
attēliem, kad tas bija izdarīts, A. 
Kļavam bija vienā rokā jānotur han-

tele, cik ilgi vien varēja. Sestajā, orientē-
šanās posmā, bija jāsaliek militāristu 
figūriņas - sākot ar lielāko dienesta pa-
kāpi. Kad šis bija pabeigts , bija jāatbild 
uz jautājumiem par vēsturi, kā arī gaisa 
pistoli jāšauj pa pudeli. Vēl komandas 
veidoja karogu un uz koka dēlīšiem ie-
dedzināja spēka vārdus.” 

Kā atzīst paši dalībnieki, konkurss 
bija ļoti interesants un radošs. Kopvērtē-
jumā mūsu skolas skolēni izcīnīja 
3.vietu. 

 

Ance Griķe, Kursīšu pamatskolas 
mediju pulciņa reportiere. 

 
Īsumā par notikumiem septem-

brī 
Septembrī notikušas vairākas sporta 

sacensības un dažādas aktivitātes, kurās 
piedalījušies mūsu skolas skolēni. Par 
tiem īsumā raksta trupinājumā. 

Mūsu skolas skolēni 16.septembrī 
brauca uz Brocēnu Sporta centru spēlēt 
futbolu. Futbola spēlē piedalījās: Didzis 
Griķis, Rūdolfs Griķis, Aivars Pietuška, 
Krists Janševskis, Kristers Krūmiņš, Ro-
berts Ramša, Andris Krasauskis, Edvīns 
Galans. Mūsu puiši futbola spēlē izcīnīja 
godpilno 4.vietu .  

Tajā pašā diena norisinājās pasākums 
„Jauniešu diena. Tavas iespējas”. Pasā-
kums norisinājās Saldus novada Jaunie-
šu atpūtas un iniciatīvu centrā ʺŠķūnisʺ. 
Pasākuma sākumā katra pagasta pārstāv-

Skolas ziņas 
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 Disciplīna Norises laiks Norises vieta 

1. Zolīte 22.10.16. Kursīši 

2. Galda teniss (sievietēm) 05.11.16. Vadakste 

3. Galda teniss (vīriešiem) 12.11.16. Vadakste 

4. Basketbols (sievietēm) 26.11.16. Zaņa 

5. Basketbols (vīriešiem) 03.12.16. Zaņa 

6. Šaušana ar pneimatisko ieroci 10.12.16. Kursīši/Kalni 

7. Volejbols (vīriešiem) 17.12.16. Nīgrande 

8. Volejbols (sievietēm) 07.01.17. Vadakste 

9. Zemledus makšķerēšana 14.01.17. Pampāļi 

10. Minifutbols (vīriešiem) 21.01.17. Nīgrande 

11. Šautriņu mešana 28.01.17. Ruba 

12. Florbols (vīriešiem) 04.02.17. Nīgrande 

13. Svaru bumbu celšana 11.02.17. Zaņa 

14. Novuss (vīriešiem) 18.02.17. Ezere 

15 Novuss (sievietēm) 19.02.17. Ezere 



ji prezentēja jauniešu aktivitātes pa-
gastos. Bija dažādi priekšnesumi, ku-
ros uzstājās skolēni, kuri savus talan-
tus apguvuši Bērnu un jaunatnes cen-
trā. Pēc šī visa pasākuma jauniešus 
iepriecināja grupa „Rock’n Berries” 
ar savām jaunākajām un mums pazīs-
tamām dziesmām. Pasākuma laikā 
varēja piedalīties dažādās spēļu staci-
jās. Pēc grupas koncerta jauniešiem 
bija iespēja iet skatīties brīvdabas 
kino par grupu „Prāta vētra”. Pasāku-
mā piedalījās: Ance Griķe, Didzis 
Griķis, Amanda Patrīcija Granta, Ai-
vars Pietuška, Armands Kļava, Alise 
Geistere, Alise Ķēniņa, Sabīne Circe-
ne. Paldies jaunatnes lietu koordina-
torei Kursīšu pagastā I.Griķei par ie-
spēju apmeklēt šo pasākumu. 

Mūsu skolā ir sākusies akcija 
„Bērnu žūrija”, kura ilgs līdz 
31.decembrim. Ļoti aicinām visus 
lasīt mīlētājus nākt un piedalīties šajā  
pasākumā! Kārlis Janševskis no 
6.klases jau ir izlasījis 5 grāmatas.  

23.septembrī mūsu skolā notika 
Sporta olimpiskā diena, kurā piedalī-
jās visi skolas skolēni un skolotāji.  

23.septembrī mūsu skolas skolēni 
piedalījās Saldus novada Rudens kro-
sā. Piedalījās: Airita Kurakova, Lore-
ta Kinča, Enija Blinde, Linda Roma-

ne, Megija Irita Zvanītāja, Armands 
Kļava, Andris Krasauskis, Sandis 
Skeivis, Paula Stepēna, Alise Ivija 
Zvanītāja, Kristers Krūmiņš, Sabīne 
Cirecene. 3.vietu izcīnīja: Enija 
Blinde, Loreta Kinča, Sbīne Cirece-
ne, Linda Romane. Apsveicam!  

23. septembrī Arta Romane un 
Zane Signe Krasauska apmeklēja 
“Talantu skolu” Druvā. Viņas ap-
meklēja Kapelleru namu un piedalī-
jās podnieku darbnīcā. Abas meite-
nes mācās  personības attīstības 
programmā.  

Citāda latviešu valodas stunda 
notika 8.klasei. Mūsu skolas 8. kla-
ses audzēkņi 28. septembrī prezen-
tēja referātu ‘’Mana nākotnes pro-
fesija”. Pirms tam skolēni rakstīja 
referātu, apkopojot materiālus, par  
profesiju, kuru viņi labprāt apgūtu 
pēc pamatskolas beigšanas. Prezen-
tācija notika Sākumskolas dienas 
centriņā. Prezentācijas moto - mūsu 
klases salidojums pēc 10 gadiem. 
Skolēni bija ļoti gatavojušies - bija 
tērpušies savas profesijas 
spectērpos (glābējs, automehāniķis, 
vizuālā tēla stilists, masieris, stu-
dents, jurists u.c.), stāstīja par sko-
lām, kur apguvuši šo profesiju, da-
lījās pieredzē par darba vietu, par 

to, kā jau pamatskolā domājuši par šo 
profesiju. Visiem bija interesanti un 
ieguvām daudz jaunu zināšanu.  

Miķeļu nedēļā skolā notika izstāde 
„Jautrais Miķelis”. Visi skolēnu un 
viņu palīgu veidotie  darbi piedalījās 
izstādē Saldū, kuru organizēja Saldus 
novada vizuālās mākslas skolotāju 
metodiskā apvienība. Pavisam pieda-
lījās 16 skolēnu darbi. Labākie tika 
arī apbalvoti. Un tā no Saldus sponso-
riem balvas saņēma Rinalds Skeivis, 
Matīss Melnbārdis, Deimians Bicāns, 
Toms Smelters, Alise Circene, Emīls 
Griķis, Līga Ķēniņa, Kristjans Brie-
dis. Paldies skolotājai Andrai Ror-
bahai un Aijai Slūtiņai par izstādes 
iekārtošanu.  

Notika šī mācību gada pirmā dis-
kotēka. Pēc Miķeļdienas pasākuma 
bija diskotēka, kuru rīkoja mūsu sko-
las mediju pulciņš un atbildīgie sko-
lotāji. Diskotēkas sākumā organizato-
ri bija izdomājuši dažādas atrakcijas. 
Pēc atrakcijām sākās dejošana, mūsu 
skolas skolēni diskotēkas laikā skan-
dināja tikai latviešu mūziku, tas bija 
pats patīkamākais, ka neskanēja ār-
zemju mūzika.  

 
Ziņas apkopoja Amanda Patrīcija 
Granta, Mediju pulciņa repor tiere. 
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Jauna dzīvība ir liels prieks un 
brīnums, kurš ir lolojams un sau-
dzējams. Jebkurš tētis un māmiņa 
mīl savu bērnu tā, kā viņi māk, kā 
viņus ir lolojuši un mīlējuši viņu 
vecāki un vecvecāki. Būt par vecā-
kiem ir liela laime, prieks un atbil-
dība. Par māmiņu un tēti kļūst brī-
dī, kad piesakās jaunā dzīvība, bet 
par Māti un Tēvu vecāki aug līdz 
ar savu bērnu, kopā izejot visus 
tos dzīves labirintus, kurus nolē-
mis Liktenis. 

Tādēļ, lai ceļš , kuru ejat kopā 
ar savu atvasīti, būtu interesantāks, 
saistošāks, es vēlētos jums piedā-
vāt runas un valodas attīstošus 
vingrinājumus turpmāk katrā 
„Kursīšnieks” numurā. 

Sāksim šo rakstiņu sēriju ar 
mazuļa 1. dzīves mēnesi, ieklauso-
ties dr. Anitas Plūmes padomos. 

Pirmajā mēnesī mazulis jau 
spēj pavisam maz. Rociņu un 
kājiņu kustības vēl ir nesaskaņo-
tas, automātiskas - tie ir tā sauca-

mie jaundzimušā reflek-
si. Taču ar katru dienu 

prasmes aug augumā! Tuvojo-
ties pirmā mēneša beigām, dau-
dzi mazulīši spēj no sāniem, kā 
nolikti pēc barošanas, pagriez-
ties un gulēt uz muguriņas ar 
atmestām rociņām un galviņu 
sānis. Daži ir tik enerģiski, ka, 
noguldīti uz vēderiņa, spēj uz 
brīdi pacelt galviņu un pat mirkli 
noturēt to. Dienas ritms. Pirmais 
mēnesis ir savstarpējas iepazīša-
nās laiks. Katrs bērniņš pasaulē 
nāk ar savu temperamentu un 
vajadzībām, tapēc dienas ritms 
veidojas pakāpeniski, vērojot 
bērniņa vēlmes un pielāgojoties 
tām:* cik bieži viņš jūtas izsal-
cis, * cik ilgs ir zīšanas laiks,* 
cik stundas pavada miegā un 
nomodā. Vairums bēŗnu: * zīž ik 
pēc divām stundām, * guļ 16-19 
stundas, * vēdera izeja ir gandrīz 
pēc katras barošanas,* mēnesī 
kļūst smagāki par 500 - 1000 
gramiem. 

Māmiņām un tētiem. Rota-

ļas nevar būt pārāk ilgas. Bērni 
nogurst dažādi, bet parasti viņiem 
pietiek ar 10-15 minūtēm. Ja zīdai-
nītis aizgriež galviņu, aizver acis, 
visdrīzāk tā ir zīme, ka viņam pie-
tiek. 

Ļaujiet satvert savu pirkstu. 
Mazulis labprāt pētīs jūsu vaib-

stus un draudzīgu vaikstīšanos. 
Iekarsis spēlē, viņš mēģinās jūs 
atdarināt. Parasti visātrāk tiek ap-
gūta mēles rādīšana. 

Uzzīmējiet ar treknu, melnu 
flomāsteru uz papīra ģīmīšus, no-
vietojiet tos 25-30 cm attālumā no 
acīm, bērniņam patiks tos pētīt. 

Kustiniet bērniņa redzeslokā 
spilgtu mantu - virziet to samērā 
lēni no vienas puses uz otru, tādē-
jādi palīdzot attīstīt acu koordinā-
ciju un skatiena virzienu. Ja bēr-
niņš pagurst, paturiet priekšmetu 
redzeslokā uz vietas, ļaujot viņam 
fiksēt skatu. 

Noguldiet mazo uz muguras un 
pakustiniet viņa kājiņas riteņbrau-
cēja ritmā. Ja šo izpriecu vēl pava-
dīsiet ar dziesmu, būs pavisam in-

Skolotājs / logopēds iesaka 



teresanti. 
Noguldiet bērniņu uz vēdera, 

novietojiet priekšā kādu spilgtu 
mantiņu un pasauciet viņu vārdā. 
Jādomā, mazais mēģinās celt gal-
viņu un saskatīt saucēju. 

Mācāmies saprasties. Pirmajā 
mēnesī bērniņš visdrošāk un visla-
bāk jūtas mātes un tēva rokās. 
Vienīgais veids, kā paziņot par 
savām vajadzībām, mazulītim ir 
raudas. Lai parunātos ar bērniņu, 
nav jāgaida ne mēnesis un pat ne 
nedēļa. Attiecību veidošanai bēbī-
tis ir gatavs tūlīt pēc piedzimšanas. 
Pirmā mēneša laikā tas bieži vien 
notiek brīdi pēc pamošanās, baro-

šanas laikā vai tūlīt pēc tās. Bēr-
na sejiņa it kā sāk starot, un viņš 
mēģina sastapt māmiņas skatie-
nu. Tikko piedzimis bērns labi 
redz 20-30 cm attālumā. Apmē-
ram tik tālu no krūts, pie kuras 
atrodas mazulītis, līdz māmiņas 
sejai. 

Kas viņam patīk.Ēst, kad 
gribas. Mēģināt iedabūt priek-
šmetus mutē un tos viļāt un zīst. 
Jūsu ķermeņa ādas siltums un 
tuvums. Kustības - šūpošana un 
aijāšana rokās, klēpī, uz pleca, 
sēdeklītī. Klausīties vecāku bal-
sīs, īpaši, ja tās pievērstas viņam. 
Izjūtas, ko rada rokās ielikti mīk-

sti priekšmeti. Skatīties māmiņas un 
tēta acīs un pētīt seju. Monotons 
troksnis (mašīnas motors, putekļu 
sūcējs), kas atgādina elpu un sirds-
pukstus. 

Nākamaja numurā meklējiet gud-
rības par mazuļa dzīves 2. mēnesi. 

Sargājiet sevi un savus mīļos, sa-
vas mājas mieru! 

 

Dr. Anitas Plūmes, Maijas Strei-
ķes, Gundegas Blumbergas padomus 
no grāmatas „Šūpulītis+ kalendārs / 
dienasgrāmata pirmajām 365 dienām 
mazuļa dzīvē un vērtīgi padomi mā-
miņām” izrakstīja skolotāja logopēde 
Aija Slūtiņa. 
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Kursīšu bibliotēka aicina ie-
saistīties kursīšniekus Pētera 
Apiņa nacionālā foto albuma 
“Latvijai – 100” tapšanā un pa-
gasta vēstures veidošanā. Infor-
mācija zemāk rakstā! 

Aizbrauc svešatnē latvieši, līdzi 
aizved atmiņas, bet albumu atstāj 
vecāsmātes 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 uniformā tērpies vecvectēvs. 
Kurš var nosaukt vārdā visus savus 
vecvecākus? Kurš — viņu brāļus un 
māsas? 

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

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

Būtiska grāmatai ir hronoloģija 
un vietzinība. Ja Jūs atverat savu 

albumu un 
ieraugāt ap-

kūlības, dievkalpojumu, kāzas, 
bēres, darba dunu, svinīgo brīdi, 
jaunsargus vai pionierus, zemnieku 
tīrumā vai strādnieku pie virpas, 
ieskenējiet šo attēlu — tas paliks arī 
Jūsu datora cietajā diskā. Atsūtiet šo 
fotogrāfiju man un pievienojiet šā-
dus datus: gadu (ja iespējams — 
datumu), vietu (ie-spēju robežās — 
pagastu, ielu, mājas vai vietas no-
saukumu), redzamās personas 
(vārdu un uz-vārdu, amatu), intere-
santas 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, 
saimniecībā ar lokomo-bili vai se-
šiem zirgiem atvilkta kuļmašīna 
"Imanta". Saimnieks uzvelk goda 
svārkus, saimniece tautas tērpu, 
meitas baltās blūzēs un vārpu vai-
nagos, puiši diži un smaidīgi. Iera-
dies arī skro-deris un andelmanis, 
sanākuši kaimiņi. Ieradies arī cie-
ma fotogrāfs, visus sastādījis ie-
spējami nedabīgi, lai kopumā bilde 
kļūtu mākslas darbs. Un šādas bil-
des ar kuļmašīnu fonā man sūtīja no 
Apes, Sunākstes, Dundagas, Ruca-
vas. Visām vie-tas nepietika. Šai 
grāmatai savācu 20 000 foto-
grāfiju, bet izmantoju — 2500. 

Tādēļ ieskatieties — Jūsu ģime-
nes albumā bildes ievietojuši Jūsu 
senči, kas redzēja un saprata savu 
laikmetu, savu zemi, savu tautu. 

Tur noteikti ir bilde, kurai vieta ir Latvi-
jas simtgades albumā. 

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 
Anglijā 21. gadsimtā. Latvija ir arī tālu-
ma latviešu bērni, kas latviski runā slik-
ti, un viņu mazbērni, kuri lat-viski neru-
nā nemaz. 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 
ciemā ir savs muzejs, kurā fotogrāfijas 
krājušās. Biežāk šis muzejs ir kāda skolo-
tāja 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 
izveidošu grāmatu. Pie fotogrāfijas tiks 
pierak-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 cienī-
ga kļūt par vienu no 5000 topošā na-
cionālā albuma „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 

 

Lai saulainās krāsās labas domas 

zied, 

lai tikai prieka asaras lāso, 

lai šai dzīvē labi iet...  
 

Oktobrī nozīmīgas jubilejas svin 
    

    55 gadus      85 gadus 

    Dzintars Circenis Daila Freimane 

    Gaļina Kinča 

    81 gadu      82 gadus 

    Antonija Šurkaite Petronele Jablonska 

       90 gadus 

       Stefa Odzuļa 

LĪDZJŪTĪBA 
Vai tie mākoņi piekusuši, 

Vai tu esi aiz mākoņiem māt, 

Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā 

Vēl ar tevi var parunāt… 

/S.Kaldupe/ 
 

Skumjās esam ar piederīgajiem, 

Veltu Sovardi 

(02.06.1927 - 14.09.2016) 
smilšu kalniņā pavadot! 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

 

18.10.2016. plkst.16.00 
Krustvārdu mīklu minēšanas čem-

pionāta 3.posma 2.kārta 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas 
centrā 

 

24.10.-29.10.2016. 
Novadnieku pagasta keramiķes 
Ivetas Beseres darbu izstāde-

pārdošana 

ATBALSTI “ KODOLU” TE-
ĀTRA SKATĒ! Nāc  uz mūsu 

izrādi 

Kursīšu pagasta Jaunajā zā-
lē 

2016.gada 29.oktobrī  
plkst. 10.30 

A.Grīniece “Raganas priede” 
Izrāde notiek Saldus novada amatierteātru ska-

tes ietvaros, vērtēs žūrija! 

Kursīšu pmatskolā 
2016.gada 
21.oktobrī  
plkst. 12.30 
Spēļu diena 

projekta „Spēlē, spē-
li — senu jaunu, veidotu” noslēgums 
Aicināti bērni un vecāki, vecvecāki! 

Pasākums notiek ar biedrības „KIT” finansiālu 
atbalstu. 

SKOLAS PASĀKUMU KALEN-
DĀRS! 

 17.10. plkst. 13.20 — Triku meistara 
uzstāšanās 

 21.10. — Pētnieciskā darba diena 
 10.10.-14.10. — Karjeras nedēļas pa-

sākumi 
 20.10. — 5.klases iesvētības 
 Visu oktobri — Putras dienas pasāku-

mi klasēm 

Kursīšu pamatskolā 18.oktobrī plkst.13.00 
Radošs pasākums „Mākslai pa pēdām”  

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori 

Luīzi Pastori 
 

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

SVECĪŠU VAKARS 

2016.gada 12.novembrī 
Grietēnu kapsētā plkst. 12.00 

Zaņenieku kapsētā plkst. 13.00 

Sauļu kapsētā  plkst. 14.00 

Bruzilu kapsētā  plkst. 15.00 

Kursīšu kapsētā  plkst. 16.00 

Kursīšu bibliotēkā-
informācijas centrā 

25.10.2016. plkst.19.00  

Lasītāju kluba pasākums 
— piedzīvojums   kopā 

ar grāmatu  
(literāra spēle un mana vasaras grāmata) 

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

