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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Sociālā darbiniece
informē

Kursīšu pagasta Dienas centrā joprojām notiek dažādi pasākumi.
Katru trešdienu tiekat
aicināti uz praktiskām
nodarbībām.
Īpaši tiekat gaidīti
19.aprīlī, kad
notiks
„Lielā stādu mainīšanās”, katram, kuram ir
kāda lieka, pārāk sakuplojusi puķe vai krūms,
kuru gribas paretināt, bet
mest laukā negribas, tad
nu šī ir tā reize un vieta,
kur ar to padalīties un
varbūt iemainīt pret kaut
ko sev noderīgu.

19. aprīlī plkst.
10.00
„Lielā stādu mainīšanās” Dienas
centrā.

ti.

Gaidīti visi interesen-

Joprojām Dienas centrā var nomazgāties dušā
un izmazgāt veļu.
Novēlu visiem veiksmīgu jauno lauku darbu
sezonu!
Lai saulainas, priecīgas un gaišas Lieldienas!
Ar cieņu, sociālā darbiniece Inese Pērkone
T. 26656559

Kultūras notikumi martā
10.martā Kursīšos viesojās projekta
“Save@Work” īstenotāju komanda, lai izvērtētu Kursīšu pagasta pārvaldes energo komandas darbu un sasniegtos rezultātus, taupot
enerģiju un rūpējoties par klimata, darba apstākļu uzlabošanu Kursīšu pagasta pārvaldes
ēkā. Kursīšu pagasta pārvalde un tās ēka ir
viena no 3 Saldus novada pašvaldības iestādēm, kuras 2016. gada martā uzsāka dalību
EnergoKomandu jeb enerģijas taupīšanas sacensībās pašvaldību darbiniekiem projekta
save@work ietvaros (www.saveatwork.lv),
kuru līdzfinansē ES programma “Horizon
2020”. Projekta noslēgums un rezultātu paziņošana paredzēta aprīļa beigās.
11.martā Kursīšu pagasta sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro”, vadītāja Elvīra Luce,
piedalījās vokālo ansambļu skatē. Ansamblis
izpildīja divas dziesmas: vienu a capella un
otru ar pavadījumu. Ansamblis “Allegro” ie-

Marts bibliotēkā
15.martā bibliotēkā viesojās Rundāles novada bibliotekāri no publiskajām un skolu
bibliotēkām, lai iepazītu Kursīšu bibliotēkas
darbu, īstenotās aktivitātes un realizētos projektus, iepazītos ar telpām un darbību. Viesus
sagaidīja un par bibliotēku pastāstīja Lasošais
runcis. Šajā dienā kolēģes viesojās arī Brocēnu pašvaldības bibliotēkā un Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkā.
Visu martu bibliotēkā apskatāma Saldus
pilsētas bibliotēkas veidota novadpētniecības
izstāde “Saldus literārā apvienība”, kura stāsta
par tās izveidi, darbību, redzamākajiem pārstāvjiem. Izstādē bibliotēkas veidotas planšetes un materiālu kopas, grāmatas.
21.martā ar ekskursiju tika noslēgta
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” Kursīšos. Programmas dalībnieki, lieli un mazi
eksperti, piedalījās ekskursijā uz Kapelleru
namu un SIA “Saldus Maiznieks” Saldū. Kapelleru namā mūs sagaidīja tā kundze un
pastāstīja par nama vēsturi, iepazīstināja ar

Skolēni projektā veido dienasgrāmatas dizainu

Kursīšu pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura
mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas .
Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie savas dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un,
izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.
Irēna Lagūna, dir ektor e.

2017, Aprīlis

guva 2.pakāpes diplomu.
15.martā kultūras darba organizatore Ilzīte
Griķe kopā ar kultūras darba organizatori Oksanu Ceļapīteri no Rubas pagasta pārvaldes apmeklēja Rīgā kursus “Kultūras sarīkojuma scenārija veidošanas pamatprincipi”.
18.martā Kursīšu pagasta seniori apmeklēja
Rubas pagastu, lai kopīgi lustētos ar senioriem
no Rubas, Jaunauces, Zaņas un Vītiņiem. Rubas
amatierkolektīvi biji sagatavojuši jaukus priekšnesumus, ballē par lustīgu atmosfēru rūpējas
akardeonistu ansamblis “Akords” no Saldus.
25.martā Kursīšu pagastā pie totalitārā režīma upuru piemiņas plāksnes notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis – svinīga
ziedu nolikšana.
26.martā Kursīšos viesojās Druvas teātris un
parādīja Jāņa Akuratera komēdiju “Vecie un
jaunie”, kuru iestudējusi režisore Ļuba Kapteine. Izrāde bija kupli apmeklēta.
Ilzīte Griķe, kultūr as dar ba or ganizator e.
apkārtnes senvārdiem un priekšmetiem, atbildējām uz jautājumiem par Saldus vēsturi, iemēģinājām senās spēles, radošajā darbnīcā katrs varēja uzmeistarot Saldus simbolu – biti. Otra pietura Saldū bija SIA ”Saldus maiznieks”, kurā
uzzinājām, kā top maizīte, piedalījāmies kukulīšu gatavošanā, iepazinām procesu un degustējām produkciju. Noslēgumā dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un piemiņas veltēm no Kursīšu bibliotēkas un programmas suvenīriem. Kopumā programmā iesaistījās 8 pieaugušie un 25 bērni un jaunieši. Programmu
organizēja Sanita Vītola, Sandra Kilevica un
Mārtiņš Lagzdons.
23.martā bibliotēkā notika Krustvārdu mīklu
risināšanas čempionāta 3.posma 7.kārta, kurai
uzticīgi 10 kursīšnieki. Šajā reizē vienas stundas
laikā bija jāatrisina 4 dažādas mīklas – zviedru,
klasiskā, riņkvārdu mīkla un rozete.
28.martā uz Lasītāju kluba tikšanos pulcējās
tā dalībnieki, lai runātu par romānu “Ceļmalas
puķes”, kuri visi klubiņa dalībnieki bija lasījuši.
Pirms tam, katrs, lasot šo romānu, veica piezīmes noteiktā formā, kuru izveidojusi literatūras
skolotāja Sanita Vītola, par romāna tēliem, notikumiem, savstarpējām attiecībām, notikumiem,
laikmeta atklāsmi un citiem romāna analizēšana
punktiem. Izraisījās diskusija par mūsu viedokļiem, attieksmi, jo domas nesakrita, katrs
izteica savu viedokli. Aktivitāte un uzdevums
patika. Tikšanās otrajā daļā pēc ilgiem laikiem
atkal tika organizēts “Randiņš ar nezināmo”.
Lasītāju kluba meitenēm būs randiņš ar nezināmo latvieti un ārzemnieku. Par satikšanos nākamajā tikšanās reizē dalīsimies iespaidos!
Mārtiņš Lagzdons.
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Piektdien skolā notika putnu diena.
Risina, eksperimentē, vēro un klausās dabā
Dienas jautājumā bija jāizveido putnu
Ina Bergmane. Mazajiem 5. stundas
laikā notika eksperiments dabaszinībās,
kuru vadīja sk. Tonija Spēlmane un 6.
klase.
Trešdien dienas jautājums lielajiem
un mazajiem bija par datoru skaitu
skolā. Gan lielie, gan mazie tika aicināti starpbrīžos pie sk. Inas Bergmanes,
kur bērni lika dažādas puzles uz interaktīvās tāfeles.
Ceturtdien dienas jautājums lielajiem bija par basketbola groza augstumu, basketbola laukumu un basketbola
spēlētāju skaitu vienā komandā. Mazajiem dienas jautājumā bija jāuzraksta
visātrākais jūras iemītnieks. Pa dienu
pie sk. Mārtiņa Lauberga lielajiem bērniem notika dambretes turnīrs. Mazajiem sk. Andra Rorbaha vadīja konkursu “Ko tu proti?”. Konkursā uzvarēja
komanda “Lauvas”, kurā bija Sanita,
Markuss, Emīls, Toms.

nosaukumi un jāuzraksta putns, kas dēj
vismazākās olas Latvijā, un putns, kas dēj
vislielākās olas Latvijā. Jautājumus bija
sagatavojusi bioloģijas skolotāja Irēna
Lagūna. Pie mums 1.-3. stundas laikā
viesojās ornitoloģe Zigrīda Jansone.
Bērni klausījās aizrautīgu stāstījumu par
Latvijas putniem, atpazina putnus, klausījās skolas apkārtnē putnu dziesmas. Paldies ornitoloģei par zināšanu nodošanu
mums!
Dienas jautājumos lielajiem uzvarēja
Alise C., Arta R., bet mazajiem uzvarēja
Kristjans B. un Irēna T.
Jāsaka paldies sk. Inai Bergmanei par
lielu ieguldījumu nedēļas organizēšanā,
plānošanā, kā arī visiem skolotājiem, kuri
iesaistījās šajā nedēļā. Mēs daudz ko iemācījāmies!
Arta Romane, mediju pulciņa r eportiere.

Skola uzsāk projekta “Senču mantojums no
paaudzes paaudzē Latvijas simtgadei!” realizāciju

Ģimenes dienas ietvaros skolā tiks
aicināti vecāki kopā ar saviem bērniem
izveidot kolāžas. Tiks organizētas darbnīcas, kur viņiem iemācīs to paveikt. Tiks
piedāvāti papildus laiki tiem vecākiem,
kuri nevarēs ierasties uz pasākumu. Rezultātā katra ģimene savas zīmes noformēs uz pakarināmas A4 kartona loksnes,
izveidojot kolāžas.
Kolāžas tiks izvietotas skolā izstādē,
bet pēc tam uzdāvinātas ģimenēm.
Latvisko raksta zīmju izveidošana
(septembris, oktobris)
Tiks izveidotas (izzāģētas no ūdensizturīga laminētā finiera, nokrāsotas un kātā
iestiprinātas) 8 lielās un 6 mazās ārā lietojamas latvisko rakstu zīmes, kuras tiks
novietotas skolas un pirmsskolas pagalmos.
Projekta
noslēguma
pasākums
“Ģimenes-Latvijas
pamats” (17.novembris)
Pasākuma ietvaros koncertā uzstāsies
skolēni un viņu ģimenes locekļi, tiks demonstrēta un izvērtēta projekta norise un
rezultāts. Uz koncertu tiks aicināta vietējā
sabiedrība.
Projekta vadītāja Irēna Lagūna.

No 27. līdz 31. martam skolā notika
dabaszinību un tehnoloģiju nedēļas aktivitātes.
Pirmdienas dežūrlīnijā sk. Ina Bergmane atklāja šo nedēļu. Pirmdienas dienas jautājums lielajiem bija - Cik ciparu 9
ir skaitļa virknē no viens līdz deviņi?
Dienas jautājums mazajiem - mīkla “No
zemes izauga, apģērba bagātu un nabagu”. Lielajiem katru starpbrīdi notika
matemātikas maratons, kura uzvarētājas
bija Arta, Zane, Linda un Alise C. Bet
mazajiem bija matemātikas pēcpusdiena
pie sk. Andras Rorbahas.
Otrdienas dienas jautājums lielajiem “Kāpēc zibeni mēs redzam vispirms un
pēc tam tikai dzirdam pērkona dārdus?”.
Mazajiem dienas jautājumā bija jāuzraksta šī gada dzīvnieks un augs. Neklātienes
konkursā lielajiem vajadzēja atrisināt
divas krustvārdu mīklas saistībā ar ķīmiju
un fiziku. Krustvārdu mīklu izveidoja sk.

Kursīšu pamatskolā uzsākām realizēt
projektu "Senču mantojums no paaudzes
paaudzē Latvijas simtgadei!", kuru finansē Saldus novada pašvaldība.
Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā cilvēki arvien vairāk laika pavada savas dzīves
virtuālajā vidē, tā arvien mazāk interesējoties par ģimeni, apkārt esošajiem cilvēkiem, procesiem, valsti.
Stiprinot Latvijas pamatvērtību – ģimenes, skolā tiks realizēts projekts, kura
procesa gaitā tiks iesaistīti 60 skolas skolēnu ģimenes, kā rezultātā, paaudzēm
darbojoties kopā, tiks izveidots digitālais
fotoalbums, ģimenes locekļu dzimšanas
datu zīmju kolāžas, latviskās rakstu zīmes.
Projektā ir paredzētas 5 aktivitātes,
kuras ir plānotas no 2017.gada 23.marta
līdz 17.novembrim.
Projekta aktivitātes:
Jauna
projekta
plānošana
(23.marts)
59 skolas skolēni ar audzinātājiem
tiks aicināti radīt idejas un plānot reālu

projektu; katra klase/apvienotās klases
prezentē 1 projekta ideju, par kuru
nobalso skolas kolektīvs. Tam tad arī
tiks meklēts finansējums.
Kursīšu skolas ģimeņu digitālā
fotoalbuma izveidošana (septembris,
oktobris)
1) Maijā katrai ģimenei tiks nosūtīta informācija ar aicinājumu piedalīties
projekta aktivitātē “Kursīšu skolas
ģimeņu digitālā fotoalbuma izveidošana”. Kuras ietvaros līdz septembra
vidum ir nepieciešams iesūtīt uz skolas
norādīto e-pastu 1 fotogrāfiju, kurā ir
redzamas dzimtas vairākas paaudzes,
kas atspoguļo Kursīšu skolas vērtības
- mērķtiecība, atbildība, cieņa.
2) Septembrī iesūta fotoattēlus un
izveido fotoalbumu.
Fotoalbumu ierakstīs DVD diskos
četros (skolai, pirmskolas grupām,
Kursīšu bibliotēkai, pagasta pārvaldei)
Ģimenes locekļu dzimšanas datu
zīmju kolāžas izveidošana (maijs,
septembris)

Darbojāmies starptautiskā lasīšanas projektā
Starptautiskās bērnu grāmatu dienas
priekšvakarā no 20.03.līdz 24.03. Kursīšu
pamatskola iesaistījās Lietuvas Republikas Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā „Baltu valstu literatūras nedēļa”.
Projekta mērķis – popularizēt lasīšanu,
radniecīgo tautu – Lietuvas un Latvijas –
literatūru, kultūru, sadarbību, uzlabot
skolēnu lasītprasmi. Projekta uzdevumi popularizēt baltu valstu literatūru, stiprināt vajadzību lasīt, organizēt starpkultūru
apmaiņas.
Visas nedēļas laikā skolēni skolas

bibliotēkas izstādē varēja iepazīties ar
lietuviešu rakstnieku darbiem un meklēt atbildes uz „dienas jautājumu”.
Projekta ietvaros, Kursīšu pamatskolas bibliotēkā tika organizēta literatūras stunda 5.klases skolēniem. Stundā skolēni lasīja un iepazina lietuviešu
tautas pasakas, salīdzināja ar latviešu
tautas pasakām, meklēja kopīgo un
atšķirīgo, izzināja un noteica, kādas
ētiskās vērtības vieno abu tautu pasakas. Stundas noslēgumā klausījās skolotājas Sanitas Vītolas, kura prot lietu-

viešu valodu, lasīto lietuviešu tautas pasaku "Pirtis dievui", kas skolēnu stundas
izvērtējumā saņēma visvairāk "paldies!".
Sākumskolas skolēni piektdienas rītā
darbojās ”lasīšanas darbnīcā”, kuru vadīja
skolas bibliotekāre S.Kilevica,- izvēlējās
katrs lietuviešu autora grāmatu, lasīja to,
stāstīja viens otram par izlasīto. Atraktīvi
darbojās grupās un, izmantojot grāmatiņu
„Lietuviu/ anglu kalbu- ŽODYNĒLIS”,
ar prieku un interesi mācījās saprast un
izrunāt dažādus vārdus lietuviešu valodā.
Arī vecāko klašu skolēni literatūras
stundās tika iesaistīti projekta aktivitātēs
un iepazina kaimiņvalsts kultūru un rakst-
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niekus. Viņiem tika dots uzdevums atrast
un apkopot informāciju par lietuviešu un
latviešu populārākajiem bērnu literatūras
rakstniekiem, par lietuviešu un latviešu
balvām literatūrā, par lietuviešu un latviešu projektiem lasītprasmes veicināšanā.
Kopīgiem spēkiem, palīdzot lietuviešu
valodas pratējiem, izspēlēja literāro galda
spēli "Knygosūkis". Nedēļa bija pasāku-

miem bagāta un interesanta. Skolēniem
bija pozitīva attieksme, radās interese
par radniecīgās tautas kultūru un literatūru. Noslēdzot projektu, skolēni, kuri
bija vispareizāk atbildējuši nedēļas laikā uz uzdotajiem dienas jautājumiem,
saņēma nelielas balviņas.
Kursīšu pamatskola saka lielu paldies Jonavas rajona skolu bibliotēku

Skolotāji mācās un iegūst pieredzi
Kamēr bērni pavasara brīvlaikā atpūtās, tikmēr skolotāji brauca uz dažādiem
kursiem un semināriem.
Brīvlaikā notika latviešu valodas skolotāju kursi par īpašvārdu pareizrakstību;
vizuālās mākslas skolotāju seminārs; sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Grobiņas atkritumu poligonu un koncertzāli “Lielais Dzintars”; direktoru seminārs par ugunsdrošību; Globālās izglītības izstāde; novada skolu
metodiskā diena “Globālā izglītība skolā

zaķi. Lieldienu zaķis mācīja cept arī saldās
maizītes. Pārsteidzošus iespaidus viņi guva
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur
varēja apskatīt jauno interjeru un arī jauno
mākslinieku darbus. Tad viņi devās uz Nacionālo teātri, lai noskatītos izrādi “Bišu māte
un vilkacis”.
Var teikt, ka skolotāji ir ļoti mācījušies
brīvlaikā, lai to visu vēlāk iemācītu arī
mums. Mēs varam priecāties par Kursīšu
pamatskolas skolotājiem.

– 21. gadsimtā”; pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs
“Par metodēm, spēlēm un interesantu
mācīšanos un tā saistību ar motivāciju,
sasniegumiem, rezultātiem un karjeras
izvēli” (metode „Stāstu stāstiem izstāstīju”)
14.martā skolotāji un arī tehniskie
darbinieki devās ekskursijā uz Rīgu. Pa
ceļam uz Rīgu iegriezās maizes ceptuvē
Arta Romane, mediju pulciņa r epor tie“Lāči”, kur divu stundu garumā iepazinās ar ceptuves darbu kopā ar Lieldienu re.

Darbīgais marts Kursīšu pamatskolā
3.marts - Starptautiskā Labestības
stundu diena. Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija rosināja organizēt izglītības iestādēs Labestības stundas par tēmu:
„Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es
varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES.”
Mūsu skola atsaucās aicinājumam un
mums notika labestības stundas. Pirmās
stundas laikā mēs, visi skolēni un skolotāji, rakstījām izvēlētajam klasesbiedram
labus vārdus. Otrajā stundā katra klase
rakstīja savam izvēlētajam tehniskajam
darbiniekam labus vārdus, tos noformējot
uz skaistas labo vārdu puķes. Tāpat paldies kartītes uzdāvinājām cilvēkiem, kuriem mēs gribējām pateikties.
3.martā Kursīšu pamatskolas volejbolisti Ance Griķe, Rūdolfs Griķis, Didzis
Griķis, Aivars Pietuška, Kristers Krūmiņš, Armands Kļava, Krists Janševskis
un sporta skolotājs Mārtiņš Laubergs
devās uz Saldu, kur notika volejbola sacensības, kurās piedalījās pavisam 9 komandas. Bet bija jāspēlē savā starpā tikai
Cieceres skolai, Jaunlutriņu skolai, Zirņu
pamatskolai un Kursīšu pamatskolai.
Kursīšu sportisti tika finālā, fināls bija
24.martā. Finālā pirmo vietu ieguva Jaunlutriņu pamatskola, otro vietu ieguva
Ezeres pamatskola un trešo vietu ieguva
Rubas pamatskola. Mums vēl jātrenē
izturība.
21.marta pēcpusdienā uz skolu tika
aicināti skolēnu vecāki. Notika sarunas ar
skolotājiem un dažās klasēs vecāku sapulces. Uz tikšanos ar skolotājiem atnāca
tikai 7 vecāki!?
22.martā Saldū, “JIC Šķūnis”, notika
skolēnu pašpārvalžu seminārs, uz kuru
devās mūsu skolas 8.klases meitenes
A.Romane un Z.S.Krasauska. Meitenes

metodiskajai apvienībai par piedāvāto iespēju piedalīties šajā projektā, Kursīšu bibliotēkas – informācijas centra vadītājam
Mārtiņam Lagzdonam par sarūpētām lietuviešu autoru grāmatām un literāro spēli
"Knygosūkis" un visiem skolas skolēniem
par atsaucību un piedalīšanos. Ačiu!
Sandra Kilevica, Sanita Vītola, pr ojekta realizētājas.

Saldū. Bērni viesojās „Saldus radio” pie
vadītāja Mārtiņa Bergmaņa, kur uzzināja arī
daudz ko jaunu. Otra radošā aktivitāte notika J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, kuru mums vadīja pedagoģe Sandra
Leitholde.
29.martā mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē piedalījās un 1.vietu ieguva
8.klases
skolniece
A.Romane
(sk.
A.Slūtiņa). Apsveicam!
No 27.marta līdz 31.martam mūsu skola
piedalījās Jonavas (Lietuvas Republika)
organizētā starptautiskā lasīšanas projektā
„Baltu valstu literatūras nedēļa”.
No 27.marta līdz 31.martam skolā Tehnoloģiju MK (vad. sk. I.Bergmane) organizēja dažādus ar matemātiku, ķīmiju, fiziku,
bioloģiju, sportu, informātiku saistītus pasākumus, konkursus, aktivitātes.
31.martā
skolotāju
komanda
“Bohēmisti” (Irēna Lagūna, Dace Rožkalne,
Andra Rorbaha, Uģis Sauja, Mārtiņš Laubergs) piedalījās Saldus BJC organizētajā
pasākumā “Ak pavar, ak pavasar, ko tu ar
skolotāju dar…!”, pasākuma dreskods
“Puķu bērni”. Kā apsveikumu un savas komandas prezentāciju skolotāji bija sagatavojuši atraktīvi muzikālu priekšnesumu
“Pavasar, pavasar”. Pasākuma laikā komandas uz jautras nots sacentās dažādu āķīgu
uzdevumu veikšanā. Izcilas prasmes matemātikā demonstrēja angļu valodas skolotājs
U.Sauja. Pasākuma noslēgumā katra komanda ieguva savām aktivitātēm un zināšanām atbilstošo nomināciju. Mūsu skolas
komanda izcīnīja nomināciju “Prātīgākie
datu zinātāji”. Un mēs visi ar to lepojamies.

atkal no jauna izzināja un apstiprināja
zināšanas, ka, lai piedalītos un kaut ko
sasniegtu, ir vajadzīgas komunikācijas
spējas un sadarbība, kā arī drosme iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Izspēlējām
dažādas spēles, bet pati interesantākā
bija tā, kurā bija jāsadalās 3 komandās
un katrai komandai bija sava kāršu kava. Sadarbojoties ar savas komandas
dalībniekiem, jāizdomā taktika, kā ātrāk
sakārtot kārtis augošā secībā pēc to simboliem. Meitenēm ļoti patika šis seminārs.
23.martā mūsu skolā notika pētniecisko darbu (PD) prezentācija. Mūsu
skolā nu jau otro gadu notiek PD rakstīšana un prezentēšana. Šogad rakstīšana
notika mēnesī vienu dienu, un tā kopumā tās bija piecas dienas. PD bija jāprezentē savā klasē. Klases audzinātājs
novērtēja to ar maksimāli 30 punktiem.
Skolēniem darbs bija padarīts un veiksmīgi prezentēts.
23.martā visa skola sapulcējās zālē,
lai katra klase piedāvātu savas idejas
skolas projekta realizēšanai. Pavisam
tika piedāvātas 6 idejas: tīkla šūpoles,
sporta inventāra papildināšana, lauku
lapenīte, vairāku dienu pārgājiens, krāsainā skola, brīvo brīžu aktivitātes. Lai
izlemtu, kurš projekts ir vairāk pieprasīts, patīkamāks, notika balsošana. Katram bērnam izsniedza uzlīmīti, bet noteikums bija tāds ,ka nevar balsot par
savu projektu. Projektam atvēlētā nauda
ir 300 eiro. Balsojot uzvarēja 7.klases
Ziņas
apkopoja
A.Romane,
projekts - lauku lapenīte. 7.klase šo
Z.S.Krasauska, A.P.Granta, A.Griķe,
projektu realizēs kopā ar vecākiem.
24. martā Druvā notika Talantu sko- Airita Kurakova, mediju pulciņa r epor la, uz kuru brauca Eva Buraka un Arta tieres.
Romane. Šoreiz divas radošas aktivitātes Personības attīstības skolai notika
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mazulītim izšķilsies
Ģimenes locekļiem jārēķinās ar to, ka
Skolotājs logopēds iesaka — 6 mēnes
pirmie zobi.
bērns var sabīties no skaļām balsīm, no
Turpināsim sekot līdzi dr. Anitas Plūmes ieteikumiem un novērojumiem par
mazuļa 6. dzīves mēnesi.
To es jau spēju.
Mierīgās dienas ir beigušās. Daudzi
bērni šajā vecumā jau mēģina rāpot, jo ir
apguvuši pamat prasmi: guļot uz vēdera,
stabili balstīties uz izstieptām rokām.
Satvert priekšmetus un pārņemt tos no
vienas rokas otrā. Vēlas pats sākt ēst,
mēģinot atņemt pudelīti vai karotīti.
Bērns sēž vai tūlīt sēdēs.
Dienas ritms.
Parasti dienā ir viens garāks gulēšanas
laiks un divi trīs īsie nomidži spēka atgūšanai.
Nakts miegs varētu ilgt aptuveni astoņas deviņas stundas.
Arī ēdienreizēs (tas gan atkarībā no
piebarošanas biežuma un no tā, kad sākas
papildu maltītes) pamazām ienāk lielo
bērnu dzīves rituāli: savs krēsliņš pie
kopējā galda, pašam sava karote, pašam
savs priekšautiņš.
Ja bērniņš ir kustīgs un rāpo, daudz
vairāk kaloriju tiks iztērēts enerģijai, tāpēc būs itin labi, ja svara pieaugums nesasniegs arī puskilogramu.
Un galvenais, iespējams, ka tieši šo-

Māmiņai un tētim.
Mazo rāpotāju var pamudināt kustēties vairāk - nedot iekāroto rotaļlietu
pēc pirmā pieprasījuma, bet rosināt
pašam pārvietoties pusmetru līdz klucītim vai grabulītim.
Iegādājieties mantas, kuras rada
skaņu, ja nospiež pogu vai kustina kādu detaļu. Tas palīdz mazajam apgūt
cēloņu un seku secību.
Dodiet viņam iespēju patstāvīgi ēst
ar rokām, piedāvājot ēdienu ērti satveramos gabaliņos, piemēram, gurķi,
cīsiņu vai maizi.
Kad mazulis guļ uz muguras, turiet
viņam priekšā pietiekami augstu mantiņu, lai viņam būtu vēlēšanās pacelt
galvu, lai to satvertu.
Ļaujiet mazulim šļakstināties vannā, jo kāju kustības nostiprina muskuļus un sagādā lielu prieku.
Mācāmies saprasties.
Iepriekšējā mēnesī sāka veidoties
atšķirīga izturēšanās pret dažādiem
cilvēkiem. Tuvojoties pusgada dzimšanas dienai, bērns diezgan skaidri parāda, kurš no apkārtējiem viņam ir tīkams, un atšķirīgi reaģē arī uz dažādām
balss intonācijām.

trokšņa. Iespējams kāds bērniņš apkārtējos izbrīnīs ar skaidri pateiktu vārdu. Speciālisti uzskata - tas esot neapzināti. Paliekam katrs pie savām domām, bet mazulis pļāpā aizvien vairāk. Savā nodabā
gulšņādams, viņš virknē zilbju ķēdītes un
skaņas. Mums, lielajiem, atliek vien klausīties un piedalīties sarunā.
Kas viņam patīk.
Stāvēt un pietupties, kad jūs viņu turat. Sūkāt kāju pirkstus vai pēdu. Mest
zemē mantas un vērot, kā tās krīt un kā
skan atsitoties. Sist ar karoti pa galdu (pa
roku vai kādu priekšmetu). Vērot citus
bērnus. Apskatīt paša foto. Turēties pie
mantas, ja grasāties to atņemt. Visu stūķēt mutē un dusmoties, ja manta par lielu.
Šķirstīt grāmatas un pētīt attēlus. Sarunāties ar savu mammu un tēti.
Nākamajā numurā meklējiet gudrības
par mazuļa dzīves 7. mēnesi.
Dr. Anitas Plūmes, Maijas Streiķes,
Gundegas Blumbergas padomus no grāmatas „ Šūpulītis+ kalendārs / dienasgrāmata pirmajām 365 dienām mazuļa dzīvē
un vērtīgi padomi māmiņām” izrakstīja
skolotāja logopēde Aija Slūtiņa.

Aicinām piedalīties erudīcijas spēlē bibliotēkās
„Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”
No šī gada 7. aprīļa līdz 27. aprīlim
Kursīšu bibliotēka aicina piedalīties erudīcijas spēlē „Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes!” un nobalsot par
skaistāko un mākslinieciski interesantāko
Latvijas Bankas klajā laisto 2016. gada
kolekcijas monētu. Izzināt Latvijas monētas aizraujošā erudīcijas spēlē zinību resursā letonika.lv www.letonika.lv/spele
bibliotēku apmeklētājiem piedāvā sabiedrība Tilde un Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Banku.
Uzvarētāji savā īpašumā saņems vērtīgas
balvas.
2016. gadā izlaistas septiņas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un cilvēkiem: “Pasaku monēta
II. Eža kažociņš”, “”Baltars”. Porcelāns”,
“Nacionālais uzņēmējs”, “Zelta saktas.
Ripsakta”,
“Janis
Rozentāls”,
“Ziemassvētku kaujas”, “Zeme”. Viens
no kolekcijas monētu uzdevumiem ir
stāstīt un atgādināt cilvēkiem Latvijā un

ārzemēs par būtiskiem notikumiem
Latvijas vēsturē, sasniegumiem kultūrā
un ievērojamām personībām, tādēļ arī
erudīcijas spēlē piedāvāsim izglītojošus jautājumus, rosinot dalībniekus
meklēt informāciju gan par šo monētu
tapšanu un to māksliniekiem, gan par
tajās atspoguļotajām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Atbildes būs atrodamas
latvisko zinību krātuves letonika.lv
resursos un Latvijas Bankas interneta
vietnē. Sīkāka informāciju par spēles
noteikumiem iegūstama spēles nolikumā vai arī jautājot bibliotēkā.
Spēlē „Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes!” sacensība, kā
jau ierasts, norisināsies gan individuālajā – bibliotēku lietotāju starpā, gan
bibliotēku līmenī. Bibliotēku reģistrētie lietotāji varēs cīnīties par vērtīgām
balvām, taču spēlē piedalīties aicināts
ikviens interesents, pārbaudot savas
zināšanas un meklējot pareizās atbil-

Ikviens tiek aicināts balsot sabiedrības aptaujā
"Latvijas gada monēta 2016"
Latvija var lepoties ar savas naudas
dizainu un sasniegto vairāk nekā 20 gadu
laikā. Kopumā vairāk nekā 50 izcilāko
Latvijas mākslinieku ir darinājuši Latvijas naudas zīmes – monētas un banknotes. Latvijas nauda ir iekļauta Latvijas
Kultūras kanonā.

Viens no sudraba un zelta kolekcijas monētu uzdevumiem ir pastāstīt un
atgādināt cilvēkiem Latvijā un ārzemēs par būtiskiem notikumiem Latvijas vēsturē, sasniegumiem kultūrā,
personībām un filozofiskām kategorijām. Katras monētas vēstījums ir lako-

des uz spēles jautājumiem. Pašas bibliotēkas savstarpēji sacentīsies trijās kategorijās – pagastu bibliotēkas, mazpilsētu bibliotēkas un reģionu galvenās bibliotēkas,
un tiks vērtētas pēc aktivitātes, popularizējot Gada monētas aptauju vietējā sabiedrībā, rosinot bibliotēku apmeklētājus
nobalsot par sev tīkamāko 2016. gada
kolekcijas monētu un piedalīties erudīcijas
spēlē. Veiksmīgākie spēles dalībnieki
balvās saņems Latvijas Bankas 2016. gadā
izlaistās kolekcijas monētas, savukārt aktīvāko bibliotēku pārstāvji tiks aicināti uz
Gada monētas 2016 noslēguma pasākumu
25. maijā Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, kā arī saņems Latvijas Bankas,
Kultūras informācijas sistēmu centra un
sabiedrības Tilde sarūpētās balvas.
Mārtiņš Lagzdons.
nisks un ietilpīgs. Tas tapis intensīvā radošā darbā, ko vada Latvijas Bankas monētu
dizaina komisija, kurā kopā ar Latvijas
Bankas speciālistiem darbojas Latvijā
pazīstami mākslas un kultūras eksperti un
mākslinieki.
Latvijas Banka sadarbībā ar vairākiem
partneriem no 7. aprīļa līdz 27. aprīlim
rīko tradicionālo sabiedrības aptauju
"Latvijas gada monēta", kas ir gada
notikums Latvijas monētu mākslā. Nacio-
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nālā banka aicina ikvienu izteikt savu
viedokli, kura no iepriekšējā gadā izlaistajām kolekcijas monētām uzrunā ar māksliniecisko risinājumu, ir emocionāla,
oriģināla un tematiski saistoša. Aptauja
un svinīgā apbalvošana 25. maijā ir novērtējums mākslinieku veikumam un
apliecinājums tam, kādas tēmas un mākslinieciskie risinājumi sabiedrībai ir vispievilcīgākie.
2016. gadā izlaistas septiņas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas
kultūru, vēsturi un cilvēkiem: "Pasaku
monēta II. Eža kažociņš" (video stāsts),
""Baltars". Porcelāns" (video stāsts),
"Nacionālais uzņēmējs" (video stāsts),
"Zelta saktas. Ripsakta" (video stāsts),
"Janis Rozentāls" (video stāsts), "Ziemassvētku kaujas" (video stāsts), "Zeme"
(video stāsts).
"Latvijas gada monēta 2016" partneri
– Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
(LNMM), sabiedrība "Tilde" un Kultūras
informācijas sistēmu centrs. Aptauju informatīvi atbalsta Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas
Universitāte, Biznesa augstskola Turība,
Banku augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, Ventspils Augstskola, Rīgas
Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, Daugavpils
Universitāte, Vidzemes Augstskola, VAS
"Latvijas Pasts" un portāls "Delfi".
LNMM ekspertu komisija, kurā darbojas LNMM direktore Māra Lāce, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska un Kolekciju un
zinātniskās izpētes nodaļas "Arsenāls"
vadītāja Elita Ansone, noteiks mākslinieciskā izpildījuma ziņā izcilāko monētu.
Īpašas balvas pasniegs arī sabiedrības
"Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu
centrs, kā arī Latvijas numismātu sabiedrība.
Balsošanas laikā Latvijas Banka sadarbībā ar sabiedrību "Tilde" un Kultūras
informācijas sistēmu centru piedāvā pār-

baudīt savas zināšanas par monētu mākslu erudīcijas
spēlē
"Izzini Latvijas
monētās iekaltās
kultūrzīmes"
interneta datubāzē letonika.lv.
Savu
izvēli
ikviens var izdarīt Latvijas Bankas
interneta
vietnē
www.bank.lv/aptauja
un
www.draugiem.lv/latvijasbanka
vai
aizpildot anketu Latvijas Bankas ēkās
K. Valdemāra ielā 2A un K. Valdemāra
ielā 1B, Rīgā, kā arī Latvijas Bankas
Liepājas filiālē Teātra ielā 3, Liepājā.
Tāpat balsošanas anketas būs izvietotas virknē kultūras iestāžu un monētu
tirdzniecības vietu (Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja pamatekspozīcijas un
izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā,
izstāžu zālē "Arsenāls" Rīgā, reģionu
galvenajās bibliotēkās, kā arī grāmatu
nama "Valters un Rapa" veikalos Aspazijas bulvārī 24, Rīgā, un tirdzniecības
centrā "Domina" un monētu tirdzniecības vietās SIA "TAVEX", SIA "IMIS",
SIA "Silver Trust" ("Latviancoins.lv"),
SIA "E-Lats", SIA "Money Express
Credit" un SIA "Rīga Numis" ("Rīgas
numismātikas salons")).
Aptaujas rezultāti tiks paziņoti noslēguma pasākumā 25. maijā un divu
dienu laikā publicēti Latvijas Bankas
interneta vietnē www.bank.lv. Noslēguma pasākumā notiks izloze starp balsošanas dalībniekiem; balvās kolekcijas
monētu, kas izlaistas 2016. gadā.
Par "Latvijas gada monētu 2015"

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
līdz 30.04.2017.
kursīšnieka Mārtiņa Lagzdons kolekcijas izstāde

“Par piemiņu no izrādes” –
dažādu teātra izrāžu programmu kolekcija

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
05.04.-30.04.2017.
ceļojošā izstāde

“Saldus Sv. Jāņa baznīca ”

KAPU SAKOPŠANAS TALKAS
Grietēnu kapsētā - 20.apr īlī plkst. 9.00
Sauļu kapsētā — 21.aprīlī plkst. 9.00
Aicina kapu uzraugs Guntis Circenis!

tika atzīta "Pasaku monēta I. Pieci kaķi"
(monētas lapa; video stāsts), kuras grafisko
dizainu veidojusi pazīstamā bērnu grāmatu
ilustratore Anita Paegle, bet ģipša modeli –
Jānis Strupulis.
Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka
sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par gada
monētu atzītas "Laika monēta", "Barons
Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta",
"Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", Riharda Zariņa "Sudraba pieclatnieks",
"Šūpuļa monēta" un "Kurzemes baroks".
Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi
98 lata un 20 eiro kolekcijas monētu. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies
vairāk nekā 50 Latvijas mākslinieku.
Latvijas monētas ir augstu novērtētas
visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas
godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla World Coin
News organizētajā konkursā "Gada monēta"
(Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma
galveno balvu nominācijā "Gada monēta".
2015. gadā šajā konkursā par labāko nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" (Best Contemporary Event) tika
atzīta sudraba kolekcijas monēta "Baltijas
ceļš".
Latvijas Bankas preses dienests

Lielā Talka 2017 Kursīšos
2017.gada 22.aprīlī plkst. 9.00
Kursīšu estrādes teritorijā
Sakopsim Kursīšu pagasta estrādes
teritoriju, ieskaitot vecā kultūras
nama apkārtni - zāģēsim vecos
kokus, grābsim, dedzināsim zarus un lapas utt. Līdzi ņemt cimdus, grābekļus, pieaugušie var nākt
talkā arī ar savu motorzāģi u.c. darbarīkiem.
Īpaši aicinām talkā pievienoties aktīvus jauniešus,
sportistus, kas vasar ā vēlas spor tot, aktīvi kustēties skaistā un sakoptā vidē.
Noslēgumā cepsim desas un priecāsimies par labi
padarītu darbu.

Kapu uzraugs Guntis Circenis izsaka pateicību V.Rozentālei, Ā.Grizānei, L.Kārkliņai,
M.Statēvičai un V.Kuģevicai par aktīvu
dalību Bruzilu kapu sakopšanas talkā.
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SVEICAM JUBILEJĀS
Ik katru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis Viņu dāvātais maigums un smaids!
Aprīlī nozīmīgas jubilejas svin
50 gadus
Rasuta Birzniece
Armands Gnēze
Ainis Plācis
Daiga Zīlīte
65 gadus
Imants Blumbergs
Maruta Circene

55 gadus
Agris Zeniņš
60 gadus
Leons Želvis
75 gadus
Andris Plūme
88 gadus
Gunārs Kuģevics

LĪDZJŪTĪBA
Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Juri Circeni
(04.12.1960.-01.03.2017.),
Agri Griķi
(13.05.1948.-07.03.2017.)
smilšu kalniņā pavadot!

22.aprīlī plkst. 21.00
Jaunajā zālē

PAVASARA BALLE
Spēlē grupa “EJA”

Ieeja 3.00 EUR
Galdiņus iepriekš pieteikt pie kul.darb.org. I.Griķes.
mob. 28328320

Teātra svētki Kursīšos
Komēdija „Balle sākas” un skanīgas dziesmas

2017.gada 22.aprīlī
plkst.19.00
Kursīšu Kultūras centra Jaunajā zālē
Piedalās amatierteātris “Kodols”, sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”.

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku attīstības konsultante Inese Māla
20. aprīlī un 17. maijā būs Kursīšu pagasta pārvaldē plkst. 9.00-12.00
Iespēja aizpildīt elektroniski platībmaksājumu
pieteikumu, konsultēties par lauksaimniekiem
aktuāliem jautājumiem, un citām tēmām.
Mob.tālr. – 28685672, epasts inese.mala@llkc.lv

Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā
20.04.2017. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 3.posma 8.kārta
Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā

25.04. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās —
aktivitāšu kokteilis

“Randiņa” iespaidi, loesjē darbnīca, spēle “Stāstu
stāstiem izstāstīju”

Kursīšu bibliotēkā 18.aprīlī plkst.19.00
Pasākums „Baudīt dzīvi un grāmatas”
tikšanās ar rakstnieku, literatūrzinātnieku

Arno Jundzi

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!

Kursīšu bibliotēkā 29.aprīlī
plkst.15.00
Pasākums „Ceļojumu piezīmes
— Kenija”
stāstos, fotogrāfijās dalīsies kursīšniece Dace Spēlmane

17. aprīlī plkst. 13:00
Lieldienu jampadracis
Kursīšu Kultūras centra
Jaunajā zālē
Priekšnesumi - Kursīšu
VPDK “Kursītis”, Rubas bērnu deju kolektīvs un
Kursīšu bērnu vokālais ansamblis “Notiņas”
Lieldienu lustes ar Zaķi un Kaķi. Līdzi ņemam
krāsotas olas un labu garastāvokli!

Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un ticamību atbild raksta autors!

