
 Tik daudz jautājumu,
 kā lai uz tiem atbild? 

Skolotāja šodien teica, ka
līdz nākamā mēneša

sākumam  būs jāievēro jauni
drošības noteikumi!



7.-12.klašu skolēni no 26. līdz 30.
oktobrim mācās attālināti. 

Uz skolu pēc skolēnu rudens
brīvdienām dodas 1.-6. klašu skolēni.

 Profesionālās izglītības iestādēs
mācību procesu nosaka tās dibinātājs. 

Skolēniem un pieaugušajiem klātienē
nenotiek interešu izglītības aktivitātes. 

Drīkst notikt individuālas nodarbības.

Atceramies par galvenajiem
pamatprincipiem

 - Ja esi saslimis, paliec mājās. 
 - Seko norādēm un ievēro nosacījumus.
 - Regulāri mazgā vai dezinficē rokas, vēdini telpas.
 - Visur, kur iespējams, ievēro 2 metru distanci.

No 17.oktobra līdz 6. novembrim
Sporta nodarbības drīkst notikt tad, ja tās notiek
ārpus telpām.  

Ja pirmsskolas grupiņā vai citā izglītības iestādes grupā
paralēli izglītības procesa nodarbībām tiek īstenota
interešu izglītības nodarbība tādā pašā bērnu sastāvā
vienas iestādes ietvaros, tad to var darīt.

 Ierobežojumu mērķis ir pēc iespējas mazināt jebkādu grupu pārklāšanos un nodarbības, uz kurām pulcējas bērni no dažādām iestādēm un grupām.



Mammu, kāpēc es pēc skolas nesatikšu savus
pulciņa biedrus? 

Tāpēc, ka no 17. oktobra līdz 6. novembrim mums jāpalīdz pasargāt 
Latviju un sevi no tālākas slimības izplatīšanās! 

Un to varam izdarīt tikai visi kopā!



Vai uz pulciņiem es vairs nekad nedrīkstēšu
doties? 

Nē, mums visiem ir mazliet jāpaciešas. Šie drošības pasākumi būs spēkā līdz 6. novembrim. Ja
izdosies apturēt slimības izplatīšanos, jau pavisam drīz varēsi doties uz pulciņu un satikt draugus.

Ja skolotāja varēs, tad sarunāsim Tev individuālu nodarbību. To mēs darīt drīkstam. 



Mana draudzene šodien teica, ka viņa tagad
nevarēs iet uz baseinu. Tā tiešām ir? 

Jā, tie sporta treniņi, kas notiek telpās, nedrīkstēs notikt. Bet ne jau pavisam. Pagaidām tikai līdz
6. novembrim. Bet, ja kādam Tavam draugam treniņi notiek individuāli ar skolotāju vai treneri,

tad drīkst. Drīkst arī tad, ja treniņš vai nodarbība notiek ārā vairākiem bērniem.  



Nu labi, uz pulciņu iet nedrīkstu, bet kā ar
skolu? Uz to varu? Man ļoti patīk mācīties.

Jā, arī pēc skolēnu brīvlaika Tu drīkstēsi doties uz skolu, jo mācies 2. klasē. Uz skolu drīkstēs
doties 1. līdz 6. klašu skolēni. Daudziem vecākiem ir grūti saplānot darbu un viņiem nav palīgu,
tāpēc ir labāk, ka mazajiem bērniem ir iespēja apmeklēt mācības. Bet svarīgi, lai Tu atceries - 

Tev ir kārtīgi jāmazgā rokas un jāizturas ļoti atbildīgi!



Ja mums pēc stundām ir zīmēšanas pulciņš,
mēs drīkstēsim zīmēt?

Jā, ja zīmēšanas nodarbība ir tiem bērniem, ar kuriem esi kopā
klasē katru dienu, tad zīmēšanas nodarbības drīkst notikt.



Mammu, es nedrīkstēšu iet uz pulciņu, bet
dziedāšanu drīkstu, jo tur esmu tikai ar skolotāju.

 Tu arī savā ansamblī dziedāsi? 

Nē, jo tāpat kā bērniem, arī man jāievēro drošības noteikumi un dažas nedēļas jāpaliek mājās
bez iešanas uz mēģinājumiem. Bet mēs ar ansambļa vadītāju sarunājām, ka dažus

mēģinājumus varēsim skatīties datorā. Tu varēsi paklausīties, ja vēlēsies. 



Man, ejot uz dziedāšanu, pie skolotājas būs jāvelk
maska? 

Nē, jo Tavā nodarbībā skolotāja būs divatā ar Tevi un masku Jums vilkt nevajadzēs.  Skolotāja
būs parūpējusies par visiem drošības nosacījumiem. Viņa arī Tev izstāstīs un atgādinās par
roku mazgāšanu. Maskas vilksim mēs ar tēti un lielais brālis. Visiem, kuriem ir vairāk par 

13 gadiem, tagad daudzās vietās jāvelk maskas, jo ir saslimuši ļoti daudz cilvēku. 



Bet, mamm, kāpēc brālis nedrīkstēs iet uz skolu
un viņam jāmācās pēc brīvdienām mājās? 

Tas ir tāpēc, ka tie bērni, kuri mācās no 7. - 12. klasei, vienu nedēļu mācīsies mājās, jo šobrīd ļoti
daudzās skolās ir saslimuši skolotāji un skolēni. Lielajiem bērniem ir nedaudz vieglāk mācīties

mājās un skolotāji viņiem noteikti palīdzēs. Un, ja skolā būs palikuši tikai mazākie bērni, vīrusam
paliks neinteresanti un viņš, iespējams, ātrāk aizies prom. 



Skolā šodien dzirdēju, ka tā slimība esot
izdomāta. Tā Jānim esot teicis viņa tētis.

Atceries, ka pirms divām dienām mums zvanīja Tava krustmāte, kuru gribējām satikt brīvdienās?
Mēs to nevarēsim, jo viņa tagad ir slimnīcā, kur dakteri viņai palīdz ārstēties, lai viņa atkal būtu

vesela. Ja tā slimība būtu izdomāta, tad mēs brīvdienās varētu doties ciemos un Tavai krustmātei
nevajadzētu dakteru palīdzību, lai elpotu. Tagad turam īkšķus, lai viņa izveseļojas.



Es ļoti gribu satikt krustmāti. Viņa man
vismīļākā. Kā mēs varam viņai palīdzēt?

Tagad ļoti svarīgi mums visiem ievērot noteikumus un būt atbildīgiem. Par krustmātes veselību
parūpēsies dakteri. Bet es un tētis tagad, ejot uz veikalu, liksim masku. Arī, braucot ar autobusu,

sargāsim apkārtējos. Ir svarīgi, lai Tu, Tavi draugi un viņu vecāki būtu atbildīgi un zinātu, kā
pareizi rīkoties. Tas palīdzēs nesaslimt vēl daudziem citiem, kuriem šī slimība ir ļoti, ļoti bīstama. 



Bet ko darīs tētis? Pie viņa uz pulciņu nāca tik
daudz bērnu. Viņam tagad vairs nebūs darba? 

Tavs tētis ar citu bērnu vecākiem sarunās, ka nodarbības var notikt arī tā, ka
tētis sēž pie datora un bērni ir savās mājās. Tētim būs arī daži bērni, kas ies pie
viņa mācīties pa vienam. Ja viss būs kārtībā, tad pēc dažām nedēļām visi varēs

atgriezties tēta nodarbībās. 



Es jau vairs neko nesaprotu. 
Kas mums tagad visiem ir jādara? 

Jāpasargā sevi un citus! 
Un jābūt pacietīgiem. Ja visi centīsies un būs atbildīgi, tad pavisam drīz mēs atkal varēsim darīt

visas lietas. Iet uz pulciņiem, nolikt maskas skapī un samīļot krustmāti, kura saslimusi.  



 Ir grūti, ierobežojumi nomāc, ārā paliek tumšs, sākam saprast, ka arī mūsu paziņu lokā ir
kāds saslimušais, kāds ar nebeidzamu degsmi mēģina pārliecināt par to, ka slimība
neeksistē, tomēr, vai tiešām gribam izmēģināt "veiksmi" un pārbaudīt, kā būtu, ja mēs neko
nedarītu!? 

Atcerieties arī to, ka bērni mācās no mums.  Mācās mācīties, mācās pieņemt noteikumus,
mācās būt atbildīgi un mācās attieksmi! 

Mēs ļoti ceram, ka jau pavisam drīz mēs atkal tiksimies pulciņos, sporta nodarbībās un arī
lielākie bērni atgriezīsies skolā pēc tam, kad nedēļu pēc brīvlaika būs mācījušies mājās. 

ATCERIETIES 

Paldies, ja esi atbildīgs. Paldies, ka vēlies, lai 6. novembrī mēs atkal varam būt kopā klātienē. 


