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Otrdien, 7. septembrī:
•	 Pie Uzņēmēju un amatnieku gada 

balvas pretendentiem.
•	 Snēpelnieks Kārlis Freimanis un teātris.
•	 Kas jauns 

Pelčos.
•	 Lappuse 

vecākiem.
•	 Ko redzēsim 

ielu mākslas 
festivālā.
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Izrāviens 
uz Kipru: 
var 
ceļot arī 
kovidlaikā.

Eiropas 
kultūras 
galvaspilsētas 
iestrādes. 
„Vajadzētu nevis 
darbam uzvilkt krustu, bet 
integrēt, varbūt ne tik vērienīgi. 
Lielu daļu var ielikt kalendārā,” 
saka Kristīne Zvirbule. 

Skolēnu deju kolektīvs Austra 
svinēs piecus gadus.

Jauniešu biedrība 
Sprādziens 
Kuldīgas vecajā 
rūpniecības tirgū 
vēlas neformālās 
izglītības, atpūtas 
un digitālo inovāciju centru. 

Līderu gods Vārmes florbolistiem.

Tika vēlēts pielāgoties pārmaiņām, būt 
draudzīgiem un, protams, gūt labas 
sekmes. ,,Atcerieties, ka skolas laiks 
ir skaistākais, priecīgākais un bezrūpī-
gākais,” teica Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vidusskolas direktore 
Valda Gaure, kad 12. klase tradicionāli 
ieveda pirmklasniekus.

Visur novadā mācību gads sācies 
klātienē. Kā atzīst izglītības nodaļas 
vadītājas vietniece Lilita Mačtama, 
nav iemesla, lai tā nebūtu, – skolas 
sakoptas, tiek ievēroti Covid-19 iero-
bežošanas pamatprincipi: atbildība un 
regulāra informēšana, distance, higiēna 

un veselības uzraudzība, testi un mas-
kas. Potēti ir ap 80% pedagogu – dažās 
skolās vairāk, citās mazāk. Tie, kuri 
nav potējušies, nodod testu, lai mācības 
notiktu droši. Skolēnu testēšana mūs-
pusē – bez ievērojamiem incidentiem. 
Tik raiti tas nenotika Viduskurzemes 
pamatskolā-attīstības centrā, jo tur 
mācās bērni ar veselības problēmām, 
taču mācības ir sāktas.

Gandrīz visur Zinību diena svinēta 
ārā. Šogad mazliet neierastāk Centra vi-
dusskolai – audzēkņi un pedagogi pul-
cējās Pilsētas estrādē, jo skolā notiek 
remonts. Vakar visi devās uz klasēm, 

kas pilsētā ierīkotas sešās vietās. Tāpat 
bērnu un jauniešu centra pulciņi notiks 
pagaidu telpās trīs citās vietās, kamēr 
tiek remontēta ēka 1905. gada ielā. 

Bez laba vēlējumiem un dāvanām 
šogad katrs pirmklasnieks no pašvaldī-
bas saņēma arī lineālu, kurā iegravēts 
viņa vārds. 1. klasē novadā mācīsies                                                                           
300 bērnu, kopējais skolēnu skaits vēl 
nav precizēts. Visiem būs brīvpusdie-
nas, kā arī bezmaksas sabiedriskais 
transports, lai nokļūtu uz skolu un 
mājās.

Daina Tāfelberga
Jāņa Siliņa foto

Mācības sāk ar 
prieku un cerību
,,Liels prieks atkal redzēties klātienē, un 
ceram tā turpināt ilgi,” tā Zinību dienā bija 
visbiežāk dzirdētā frāze gan jaunā mācību 
gada svinīgajos pasākumos pie skolām, 
gan citās sarunās.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pirmklasniekus Artūru Ernstsonu, Markusu Liepkalnu un citus ieved 12. klases 
audzēknes Lineta Zīberga, Diāna Rudakova un Krista Šneidere.


