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Saldus novada Kursīšu pārvaldes bezmaksas izdevums

Janvāris skolā
Gaiļa gada pirmais mēnesis paskrējis nemanotmācoties, piedaloties olimpiādēs, konkursos, tiekoties
ar izciliem cilvēkiem.
3.janvārī skolā notika e-twinning apmācības kursi
skolotājiem. Skolotāji mācījās, kā darboties dažādās
interneta vietnēs, guva ierosmes projektu realizēšanā.
13.janvārī Armands Kļava (sk. D.Rožkalne) piedalījās vēstures olimpiādē.
18.janvārī Armands Kļava un Alise Circene devās uz
konkursu O.Kalpaka muzejā “Airītes”. Alise stāsta:
“Tur bija 15 komandas, no sākuma mums pa pāriem bija
jāpilda darba lapas par Brīvības cīņām. Kad pabeidzām
pildīt, bija jāiet pa muzeju un jāaizpilda citas lapas.”
Konkursam palīdzēja sagatavoties sk. Dace Rožkalne.
18.janvārī mājturības skolotāja Aija Slūtiņa aizsūtīja
meiteņu darbus republikas atklātās Mājturības un tehnoloģiju olimpiādei tekstila tehnoloģijās „Gadalaiki –

2017, Februāris

ziema”. Olimpiādē piedalās Arta Romane, Inita Ketija Zvanītāja, Alise Circene.
20.janvāra pēcpusdienā mūsu skolas meitenes Arta Romane, Ance Griķe, Zane Signe Krasauska un Eva Buraka
devās uz Druvu, lai mācītos un piedalītos Talantu skolas
nodarbībā kopā ar psiholoģi Gundu Pūci. Nodarbības laikā
meitenes komunicēja ar citu skolu bērniem, darbojās grupās, kurās izspēlēja dažādas dzīves situācijas. Nodarbības
beigās izteicām savu viedokli par šo aizvadīto nodarbību.
24.janvārī skolā notika pētniecisko darbu 3.diena.
26.janvārī notika sākumskolas latviešu valodas olimpiāde. Olimpiādē uzvarēja Jānis Bušs, Kristjans Briedis,
Deimians Bicāns.
30.janvārī novada latviešu valodas olimpiādē Druvā piedalījās Zane Signe Krasauska, Arta Romane (sk. S.Vītola).
31.janvārī
1.-5.klases skolēni tikās ar rakstnieku
J.Zvirgzdiņu.
Informāciju sagatavoja A.P.Granta, A.Griķe, A.Romane
- mediju pulciņa dalībnieces.

Kursīšu pamatskolā viesojas Juris Zvirgzdiņš
31.janvārī Kursīšu pamatskolas Bērnu centriņā notika pasākums “Par lāčiem un ceļojumiem”. Pie mums
viesojās viens no pazīstamākajiem bērnu grāmatu rakstniekiem Juris Zvirgzdiņš.
1.–5. klases skolēniem tika dota iespēja tikties klātienē un uzdot jautājumus Jurim Zvirgzdiņam. Bet bija arī
uzdots uzdevums – bērniem bija jāpaņem līdzi savs lācītis. Un katra klase bija izveidojusi kopīgu grāmatu, kurā
tika aprakstīts un uzzīmēts katra bērna lācītis. Katram
bērnam pasākuma sākumā vajadzēja nosaukt sava lācīša
vārdu. Autora mīļākie lācīši ir Tobiass un no verdzības
izglābtais lācēns Čārlijs Lī.
Kā Juris Zvirgzdiņš sāka aizrauties ar rakstīšanu? Kā
pats Juris stāstīja - autors piecu gadu vecumā ar saviem
spēkiem izlasījis pirmās grāmatas, kuras citi skolēni
pēdējā skolas dienā ir iemetuši upē. Tā viņš sāka aizrauties ar lasīšanu. Tad radās ideja, viedoklis, ko varētu
ielikt savās grāmatās. Un tā sākās Jura Zvirgzdiņa rak-

Kultūras notikumi janvārī
Janvārī Kursīšu pagasta amatiermākslas kolektīviem
piepulcējies jauns pieaugušo kolektīvs – vidējās paaudzes
dejotāji, kurus pirmajos dejas soļos ievadīs un dejas mācīs
Kristīne Barvida. Pirmajos mēģinājumos piedalījies gana
liels dejotāju skaits, jo sanāk mums astoņi pāri un vairākas
dāmas rezervē. Prieks par atsaucību un dejot prieku, lai
nepietrūkst apņemšanās un izturības, jo lielākoties visi dejotāji ir iesācēji vai ļoti minimālām priekšzināšanām. Mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 13.00.
19.janvārī Kursīšos ar J. Jaunsudrabiņa lugas “Jo pliks,
jo traks” iestudējumu režisores Intas Jonušas vadībā vieso-

stīšana. J.Zvirgzdiņš ar rakstīšanu sācis nodarboties 1982. gadā. Vispirms ar raidlugām un
tad ar grāmatām. Pirmā viņa grāmata bija “Reiz senos laikos
Kurzemē”. Autors kopš 1988. gada ir uzrakstījis jau 30 bērnu grāmatas.
Katrai autora grāmatai ir savs stāsts. Autoraprāt, katrā
bērnu grāmatā ir jābūt vairākām lietām - piedzīvojumam,
humoram un varbūt arī mazliet bēdām, jo bērniem jāmācās
saprast un atšķirt, sastapties arī ar bēdām, skumjām un nepatīkamām lietām, ne tikai ar skaistām pasākām un laimīgām
beigām.
Pasākums tika organizēts Kursīšu bibliotēkas – informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Paldies mūsu pagasta bibliotekāram M.Lagzdonam, skolas bibliotekārei S.Kilevicai un latviešu valodas skolotājām
par skolēnu iesaistīšanu pasākumā! Pasākums bija ļoti interesants, aizraujošs, pārdomām bagāts.
Arta Romane, mediju pulciņa reportiere.
jās Vadakstes amatierteātris. Izrāde bija kupli apmeklēta.
Jauno gadu pieaugušo amatiermākslas kolektīvi – amatieteātris “Kodols” un sieviešu vokālais ansamblis “Allegro” iesāka
ar kopīgu braucienu uz Nacionālā teātra izrādi “Sieviete”.
Brauciens bija kā paldies par darbu pagājušajā gadā, piedaloties kultūras pasākumos pagastā un veiksmīgu sadarbību.
23.janvārī agrā rīta stundā viesojās p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” vadība un atbildīgās
par kultūras jomu (Eva Rozīte-Ņikitina, Maija Rjabova, Zita
Bundzena un Zane Šteina), lai ar pagasta pārvaldes vadītāju
Viktoru Drukovski, kultūras darba organizatori Ilzīti Griķi,
bibliotēkas vadītāju Mārtiņu Lagzdonu pārrunātu novadā plānoto lielo kultūras pasākumu datumus, idejas un ieceres, iepazītos ar Kursīšu pagasta kultūras pasākumu plānu. Viesi ap-
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meklēja un iepazina telpas, kur notiek
kultūras pasākumi un bāzējas pašdarbības kolektīvi, bibliotēku. Turpmākajā
dienas gaitā tika apmeklēti Ezeres, Nīgrandes, Pampāļu pagasti.
28.janvārī Kursīšos notika nebijis
pasākums- spēle “Es mīlu Tevi, Latvija”, kurā sacentās divas komandas –
sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”

Ilzītes Griķes vadībā un amatierteātris “Kodols” Mārtiņa Lagzdona vadībā. Spēli vadīja Inga Škabara ar palīgiem Agitu Bleideli un Gundegu Rozenbergu. Liels paldies viņām par
ieguldīto darbu un atsaucību. Spēlē
kā jau spēlē- dažādi uzdevumi :
dziesmu minēšana, personību skaidrošana, klusie telefoni un citi. Ko-

mandas bija sagatavojušas dziesmotus
un teatrālus apsveikums viena otrai.
Sīvā cīņā ar laimes rata griešanu uzvarēja Ilzītes Griķes komanda. Atraktīvā,
labsirdīgā un izzinošā gaisotnē pagāja
vairāk kā 2 stundas. Paldies kuplajam
līdzjutēju un skatītāju pulkam!

resenti, kuriem 45 minūšu
Notikumi janvārī bibliotēkā laikā bija jāatrisina 3 dažādas
mīklas – rozete, klasiskā,
10.janvārī bibliotēkā notika pasā- zviedru mīkla.
31.janvāra vakarā notika šī gada
kums “Ceļojumu piezīmes – Lanzarote un Fuerteventura salas”, kura laikā pirmā Lasītāju kluba tikšanā, kuras
Viesturs Upenieks dalījās iespaidos, tēma bija grāmatu blogi un blogeri.
fotogrāfijās, stāstos un interesantos Bibliotēkas vadītājs bija sagatavoatgadījumos no ceļojuma uz šīm Ka- jis prezentāciju-apskatu par grāmanāriju salām. Pasākums notika tu blogiem, to veidotājiem, varēja
UNESCO tīkla “Stāstu bibliotēkas” uzzināt par dažādiem lasīšanas izaktivitāšu ietvaros. 26.janvārī uz aicinājumiem, kurus pieņem blogeKrustvārdu mīklu minēšanas čempio- ri, kādas grāmatas lasa un par ko
nāta 3.posma 5.kārtu pulcējās 10 inte- vēl raksta, izņemot grāmatas. Nos-

katījāmies video sveicienu no Mairitas, kura lasa grāmatas un veido blogu – Marii grāmatplaukts (https://
gramatas.wordpress.com/).
Viņa
pastāstīja kāpēc veido blogu, ko nozīmē lasīšana un kādas grāmatas lasa,
kā arī ieteica dažas grāmatas lasīšanai. Lasītāju kluba dalībnieki vienojās
par savu Lasīšanas izaicinājumu –
visi izlasīt divas latviešu autoru grāmatas un par tām diskutēt.
Mārtiņš Lagzdons.

Ilzīte Griķe.

Sporta spēles “Dienvidi” rit pilnā sparā un tuvojas noslēgumam
2016.gada nogalē iesākās starppagastu
sporta spēles “DIENVIDI”, un, kā jau
ierasts, sacensības iesākās pie mums,
Kursīšos, ar zolītes sacensībām. Kopā no
astoņiem pagastiem piedalījās 85 dalībnieki. No Kursīšiem piedalījās 11 dalībnieki un individuāli – Fredis Štrauss –
2.vieta, Andis Krūmiņš – 46.vieta, Normunds Zemturis – 15.vieta, Sentis Siksna
– 12.vieta, Jānis Siksna – 43.vieta, Mārtiņš Circenis – 24.vieta, Kaspars Circenis
– 56.vieta, Romualds Bružs – 21.vieta,
Ilgonis Ķēniņš – 41.vieta, Jānis Plācis –
65.vieta un Edgars Galans – 52.vieta.
Zolītes kopvērtējumā Kursīšiem šogad
3.vieta (1.vieta – Vadakste, 2.vieta – Ruba, 4.vieta – Zaņa, 5.vieta – Pampāļi,
6.vieta – Ezere, 7.vieta – Jaunauce,
8.vieta – Nīgrande). Paldies visiem zolītes spēlētājiem un mūsu tiesnešiem –
Mārtiņam Lagzdonam un Ilzītei Griķei.
5.novembrī sacensības turpinājās ar
galda tenisu sievietēm. Sacensības notika
Vadakstē. 36 dalībnieku konkurencē kusīšniecēm vietas šādas – Zinaida Circene
– 18.vieta, Una Briekmane – 19.vieta,
Ivita Krūmiņa – 23.vieta, Kitija Griķe –
32.vieta, Marta Siksna – 5.vieta. Tenisa
kopvērtējumā – 1.vieta – Vadakste,
2.vieta – Nīgrande, 3.vieta – Kursīši,
4.vieta – Ezere, 5.vieta – Jaunauce,
6.vieta – Ruba.
12.novembrī kursīšnieki devās savu
godu aizstāvēt galda tenisā Vadakstē.
Kopvērtējumā vietu sadalījums pagastiem
– 1.vieta – Vadakste, 2.vieta – Ezere,
3.vieta – Nīgrande, 4.vieta – Kursīši,
5.vieta – Zaņa, 6.vieta – Ruba. Puišiem
individuāli – Kaspars Circenis – 2.vieta,
Mārtiņš Circenis – 31.vieta, Vladimirs

Trunčenkovs – 13..vieta, Edgars Galans – 20.vieta, Sandis Voldiņš –
17.vieta, Artūrs Lukovskis – 25.vieta,
Sergejs Trunčenkovs – 25.vieta, Niks
Buraks – 43.vieta, Dāvis Kinčs –
31.vieta, Toms Kormis – 31.vieta, Rūdolfs Griķis – 37.vieta, Inguss Blinds –
43.vieta.
26. novembrī Zaņā DIENVIDU
ietvaros norisinājās basketbola spēles
daiļā dzimuma pārstāvēm. Uz šo sporta
veidu no astoņiem pagastiem bija ieradušies pieci, tāpēc komandas spēlēja
katra ar katru un vietu sadalījums ir
šāds – 1. vieta – Ezere, 2. vieta – Nīgrande, 3.vieta – Kursīši, 4.vieta – Ruba, 5. vieta – Vadakste. Kursīšu komandā spēlēja – Agnija Blinde, Zinaida Circene, Baiba Korme, Ginta Susekle, Anete Siliņa, Evita Madžule, Anna
Andersone, Marta Siksna un Dita Kinča.
Basketbols vīriešiem norisinājās
Zaņā 3.decembrī. Piedalījās sešas komandas, kuras tika iedalītas divās
apakšgrupās. Kursīšu komanda sakrita
grupā ar Zaņas un Ezeres komandām,
kur spraigās cīņās kursīšnieki tomēr
piekāpās kaimiņu pagastiem, tāpēc
grupā palika pēdējie. Pēc tam mūsu
komanda sacentās ar otras apakšgrupas
pēdējo vietu, kur saspringtā spēlē puiši
par diviem punktiem piekāpās Vadakstes pagasta spēlētājiem, Vietu sadalījums – 1.vieta – Ezere, 2.vieta –
Nīgrande, 3.vieta – Ruba, 4.vieta –
Zaņa, 5.vieta – Vadakste, 6.vieta –
Kursīši. Komandā spēlēja : Sentis Siksna, Mārtiņš Circenis, Kaspars Circenis, Toms Kormis, Inguss Blinds, Ulvis

Kupačs un Mārtiņš Laubergs.
10.decembrī bija pienācis laiks atkal
Kursīšu pagastam DIENVIDU ietvaros
organizēt šaušanas sacensības. Kopā no
astoņiem pagastiem piedalījās 72 vīrieši un
56 sievietes. Kopvērtējumā vīriešiem, trāpīgākie izrādījās Ezeres pagasta šāvēji,
2.vietā – Vadakstes puiši, 3.vietā – Zaņa, 4.
vietā – Kursīši, 5.vieta – Ruba, 6.vieta –
Nīgrande, 7.vieta – Jaunauce, 8.vieta –
Pampāļi. Individuāli - Atvars Polis –
14.vieta, Mārtiņš Circenis – 16.vieta, Vladimirs Trunčenkovs – 18.vieta, Sergejs Trunčenkovs – 35.vieta, Rūdolfs Griķis –
35.vieta, Toms Kormis – 42.vieta, Jānis
Siksna – 51.vieta, Andris Kormis –
56.vieta, Jānis Circenis – 64.vieta, Edgars
Gorbunovs – 69.vieta. Sievietēm kopvērtējumā – 1.vieta – Zaņa, 2.vieta – Nīgrande,
3.vieta – Ezere, 4.vieta – Vadakste, 5.vieta
– Kursīši, 6.vieta – Pampāļi, 7.vieta – Ruba. Kursīšniecēm individuāli: Marta Siksna
– 13.vieta, Zinaida Circene – 14.vieta,
Laima Tiļļa – 16.vieta, Anna Andersone –
22.vieta, Baiba Korme – 42.vieta, Mudīte
Siksna- 43.vieta, Agnija Blinde – 47.vieta,
Evita Madžule – 52.vieta, Ance Griķe –
54.vieta. Liels paldies Ainaram Lapam par
palīdzību šaušanas sacensību organizēšanā!
17.decembrī mūsu puiši devās uz Nīgrandi un spraigi cīnījās volejbolā. Piedalījās septiņas komandas, kuras tika dalītas
divās apakšgrupās. Kursīšnieki izlozēja
vietu apakšgrupā, kurā bija četras komandas. Lai gan bija ļoti saspringta un nervu
kutinoša spēle pret Nīgrandi, puišiem tomēr
nepaveicās un ar vienu uzvaru apakšgrupā
Kursīšu komanda savā apakšgrupā ierindojās trešie. Spēlē ar otras apakšgrupas trešo
vietu puiši tomēr saņēma pēdējos spēku un

NR. 2 (125 )

KURSĪŠNIEKS

3


uzvarēja, kopvērtējumā ierindojoties
5.vietā. Komandā startēja – Kaspars Circenis, Sentis Siksna, Toms Kormis, Vladimirs Trunčenkovs, Artūrs Lukovskis,
Rūdolfs Griķis, Inguss Blinds, Andris
Kormis, Oskars Tiļļa, Zigmunds Galans
un Kristers Krūmiņš. Komandu kopvērtējumā – 1.vieta – Ezere, 2.vieta – Nīgrande, 3.vieta – Vadakste, 4.vieta – Zaņa,
6.vieta – Ruba, 7.vieta – Pampāļi.
Laikā, kad DIENVIDU sacensībām
ieturēta pauze, Nīgrandes pagasts, kā jau
ierasts, 25.decembrī uzrīkoja Ziemassvētku turnīru Nīgrandes pagasta iedzīvotajiem un to radiem. Apvienotā Kursīšu,
Zaņas un Nīgrandes komanda “VISI RADI”, kuras sastāvā – Kaspars Circenis,
Toms Kormis, Artūrs Lukovskis, Linda
Saulcerīte Ļutkus, Marta Siksna, Emīls
Gangnuss, Roberts Samats, Janis Bogužs
un Ivo Levenovičs, trijos sporta veidos
(volejbols, futbols un florbols) izcīnīja
visas trīs pirmās vietas, kas ļāva sacensību kopvērtējumā pārliecinoši uzvarēt.
DIENVIDU sacensības Jaunajā gadā
atsāka meitenes volejbolā. Sacensības
norisinājās 7.janvārī Vadakstē. Bija ieradušās 7 pagastu komandas, kuras, kā ierasts, tika dalītas divās apakšgrupās. Kursīšu meitenēm bija jāspēlē grupā, kur tika
izlozētas četras komandas. Tieši tāpat kā
puišiem – ar vienu uzvaru nepietika, lai
cīnītos par medaļām un tāpēc meitenes
savā grupā ierindojās 3.vietā. Savukārt
tālāk bija jācīnās ar otras apakšgrupas
trešo vietu, kur jau veiksme nestāvēja
blakus un meitenes piekāpās Rubas pagasta volejbolistēm un kopvērtējumā ierindojās 6.vietā. 1.vieta – Nīgrande,

2.vietā – Ezere, 3.vietā – Vadakste,
4.vietā – Zaņa, 5.vieta – Ruba, 7.vieta –
Pampāļi. Kursīšu komandā spēlēja –
Zinaida Circene, Ivita Krūmiņa, Marta
Siksna, Agnija Blinde, Baiba Korme,
Linda Sulcerīte Ļutkus, Evita Madžule,
Anna Andersone un Ginta Susekle.
14. janvārī DIENVIDU ietvaros bija
paredzētas sacensības zemledus makšķerēšanā, kuras diemžēl tika atceltas,
jo Pampāļu dīķis nebija kārtīgi aizsalis.
Toties nedēļu vēlāk, 21. janvārī,
Kursīšu puiši telpu futbolu šogad devās
spēlēt uz Nīgrandes pagasta Kalnu sporta zāli. Septiņu komandu konkurencē
atkal Kursīšu komanda tika ielozēta
grupā, kur ir četras komandas. Grupā ar
Ezeri, Nīgrandi un Vadaksti, diemžēl
Kursīši pārspēja tikai Vadakstes komandu. Apakšgrupā ierindojās trešajā
vietā, kas lika atkal tikties ar otras grupas trešo vietu. Vietu sadalījums –
7.vieta – Vadakste, 6.vieta – Pampāļi,
5.vieta – Kursīši, 4.vieta – Ezere,
3.vieta – Nīgrande, 2.vieta – Ruba,
1.vieta – Zaņa. Kursīšu komandā startēja – Kaspars Circenis, Toms, Kormis,
Sentis Siksna, Mārtiņš Suseklis, Mārtiņš Circenis, Zigmunds Galans, Kaspars Blinds, Vladimirs Trunčenkovs un
Dāvis Kinčs.
Jau otro gadu starppagastu sporta
spēļu DIENVIDU ietvaros norisinās
šautriņu mešanas sacensības, kuras rīko
Rubas pagasts. 28. janvārī 20 dalībnieki
(10 sievietes un 10 vīrieši) no Kursīšu
pagasta devās izmēģināt savu veiksmi
sajās sacensībās. Rezultāti individuāli ir
sekojoši – no 69 dalībniecēm – Ance

Sakolotājs logopēds iesaka — 4
Turpināsim sekot līdzi dr. Anitas Plūmes ieteikumiem un novērojumiem par
mazuļa 4. dzīves mēnesi.
To es jau spēju. Pamazām sakas
dzīve kustībā. Daudzi aktīvisti, gulot un
muguras, mēģina pagriezties uz vēdera.
Dažiem izdodas noturēt līdzsvaru, guļot
uz vēdera un atbalstoties tikai uz viena
apakšdelma, bet ar otru rociņu stiepjoties
pēc rotaļlietas. Nu jau var itin labi izklaidēties. Bērniņš tver pasniegto rotaļlietu
vai roku arī tad, ja guļ uz muguras.
Dienas ritms. Dienas r itms lielākoties jau ir iegājis sliedēs: daudzi zīdaiņi
vēlas ieturēt maltīti tikai sešas- septiņas
reizes diennaktī; daži ir tik mīļi, ka naktī
nolemj neēst, un ļauj vecākiem pagulēt;
lielākā daļa bērniņu guļ 14-16 stundas.
Taču, ja jūsu bērniņš rīkojas citādāk, tik
un tā mēģiniet sadzīvot. Mazulis joprojām aug strauji. Caurmēra dati ir šādi:
vismaz divi centimetri garumā un 700800 gramu smagumā.
Mācāmies saprasties. Bēr niņš pr iecīgs pēta pasauli. Viņš pēta rotaļlietas,
cilvēkus, priekšmetus gan tuvumā, gan
tālumā. Bērns smejas un gavilē, taču jā-

patur prātā, ka mazulītim
rotaļas un apkārtnes apguve ir smaga slodze, viņš
ātri nogurst. Ja plaukstiņas strauji tiek
savilktas dūrītēs, bet rociņas pievilktas
pie krūtīm un strauji atmestas sāņus, ja
bērniņš novērš skatienu un piever acisir laiks atpūtai. Vai pamanījāt, ka jūsu
atvasīte jau prot ar lūpām taisīt burbuļus? Dažiem bērniem tas izdodas, pirms
viņi kļuvuši četrus mēnešus veci.
Māmiņai un tētim. Var uzvilkt vai
piestiprināt grabuli pie mazuļa rokas un
ierādīt, ka, kustinot rociņu, to var pakratīt, lai rastos troksnis. Labi iesaistīt spēlēs ar vilkšanu un stiepšanu, jo roku
lietošana ir svarīga šajā vecumā. Var
pilnveidot slēpšanās spēles - apsedziet
savu galvu ar šalli, mazajam redzot, un
tad ļaujiet to noņemt un atrast jūs. Kopā
un spoguļa priekšā der spēlēt sejas slēpšanu aiz grāmatas vai avīzes. Var slēpt
mantas zem sedziņas un ļaut tās sameklēt - tikai dariet to mazulim redzot, jo
tas, ko viņš neredz, vienkārši neeksistē,
jo domāšana nav tik attīstīta. Ierādiet
šļakstīšanos ar kājām un rokām vannā.
Spēlējiet ņemšanas un došanas spēles,
lai attīstītu pirkstiņu iztaisnošanas un
saspiešanas iemaņas.

Siksna – 69.vieta, Laima Tiļļa – 63.vieta,
Agnija Blinde - 54.vieta, Anna Andersone
– 51.vieta, Ivita Krūmiņa – 45.vieta, Evita
Madžule - 29.vieta, Zinaida Circene –
27.vieta, Mudīte Siksna – 22.vieta, Marta
Siksna – 10.vieta, Teiksma Bērziņa –
1.vieta. Kursīšu pagasta vīriešiem (kopā
71 dalībnieks) – Zigmunds Galans –
60.vieta, Sentis Siksna – 46.vieta, Toms
Kormis – 33.vieta, Vladimirs Trunčenkovs
– 32.vieta, Rūdolfs Griķis – 30.vieta, Jānis
Circenis – 29.vieta, Sergejs Trunčenkovs
– 23.vieta, Jānis Siksna – 13.vieta, Edgars
Gorbunovs – 7.vieta, Kaspars Circenis –
1.vieta. Kopvērtējumā Kursīšu sievietēm –
4.vieta, vīriešiem – 3.vieta.
Nedēļu vēlāk 4.februārī Kursīšu vīrieši
brauca uz Nīgrandi, kur norisinājās florbola sacensības. Kā jau šogad ierasts – piedalījās 7 komandas, kuras tika dalītas divās apakšgrupās. Ar spraigām, bet ne uzvaru nesošām cīņām, Kursīšu pagasta komanda savā apakšgrupā, ierindojās 3.vietā,
kas paredz, ka cīņa turpinājās ar otras
apakšgrupas 3.vietu. Vietu sadalījumi florbola sacensībās sekojoši – 7.vieta – Vadakste, 6.vieta – Pampāļi, 5.vieta – Kursīši, 4.vieta – Ruba, 3.vieta – Nīgrande,
2.vieta – Ezere, 1.vieta – Zaņa. Kursīšu
komandā spēlēja – Kaspars Circenis,
Toms Kormis, Dāvis Kinčs, Vladimirs
Trunčenkovs, Jānis Circenis, Artūrs
Lukovskis, Viktors Smelters, Sandis Voldiņš, Kristers Krūmiņš, Maksims Trunčenkovs, Krists Janševskis, Zigmunds Galans,
Edvīns Galans, Didzis Griķis, Jānis Upenieks, Rūdolfs Griķis.
Kaspars Circenis.
Kas viņam patīk. Pētīt visu, ieliekot
to mutē. Šūpoties uz visām pusēm, sēžot
jums klēpī. Dzirdot skaņu, lūkoties apkārt
un mēģināt atrast vietu, no kurienes tā
nāk. Klausīties mūziku. Tikt turētam stāvus un atbalstīties uz pilnas pēdas. Pētīt
grāmatas vai avīzes (jāuzmanās, jo no
avīzēm nāk nost krāsa), galvenokārt apgūstot lapu pāršķiršanas māku.
Turpiniet neprārtraukti sarunāties ar
mazuli, stāstīt viņam par apkārtesošajām
lietām, to krāsām, pielietojumu. Tas veicinās bērna runas un valodas attīstību. Palīdziet mazulim iepazīt pasauli, to izgaršojot, izsmaržojot,iztaustot.
Nākamajā numurā meklējiet gudrības
par mazuļa dzīves 5. mēnesi.
Sargājiet sevi un savus mīļos, savas
mājas mieru!
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.
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SVEICAM JUBILEJĀS
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni! .
Februārī nozīmīgas jubilejas svin
55 gadus
Modris Circenis
Modris Mālmeistars

83 gadus
Skaidrīte Meļķerte
92 gadus
Velta Rītiņa

LĪDZJŪTĪBA
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

Skumjās esam ar piederīgajiem,

Jaņinu Baltiņu
(26.02.1952 - 21.01.2017)
Mirdzu Zīlīti
(16.01.1934 - 24.01.2017)
smilšu kalniņā pavadot!

17.februārī plkst. 21.00
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

VALENTĪNDIENAS
BALLE
Spēlē “Brekšu Pekši””

Ieeja 4.00 EUR
Galdiņus iepriekš pieteikt pie kul.darb.org. I.Griķes
mob. 28328320

KINO DIENA KURSĪŠOS!
Kursīšu kultūras centra Jaunajā zālē

21.februārī plkst. 16.00
Animācijas filma bērniem “Vilks
aitas ādā” (1.00 euro)

21.februārī plkst. 18.00
Latviešu filma pieaugušajiem “Svingeri” (3.00 euro)
Vecuma ierobežojums +16
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
Līdz 28.02.
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāde
"Mākslinieks J. Rozentāls"
Par raksta saturu un tajā pausto faktu pareizību un
ticamību atbild raksta autors!

Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā
23.02.2017. plkst.16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 3.posma 6.kārta
Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā
līdz 28.02.2017.
kursīšnieces Jautrītes Līdakas kolekcijas izstāde

“Krūzes un krūzītes” – dažādu krūzīšu kolekcija

Kursīšu pamatskolā 14.02. plkst.13.00
Pasākums „Fantāzija un fantastika”
tikšanās ar jauniešu rakstnieci
Lauru Dreiži
Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros
ar VKKF finansiālu atbalstu!

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
28.02.2017. plkst. 18.30

pasākums „Gan jau viss būs labi”,
tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu.

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros
ar VKKF finansiālu atbalstu!

Kursīšu bibliotēkā-informācijas
centrā

16.02.2017. plkst. 18.00

Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā

“Ielas garuma stāsts: Striķu iela Saldū”

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums.

Iepazīsim pilsētas tirgus laukumu un Striķu ielu.
Savulaik tirgus laukums bijis nozīmīgs ne tikai miesta
veidošanā, te notikuši pilsētniekiem ļoti svarīgi pasākumi. Striķu iela, vecākā Saldus iela, glabā daudz nostāstu par seniem un ne tik seniem notikumiem.

Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā

17.02. plkst. 9.00

Būs iespēja iegādāties
jaunas grāmatas par izdevīgām cenām. Aicināti
visi interesenti!

