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SVARĪGA INFORMĀCIJA, UZSĀKOT JAUNO DEJU SEZONU 

 

BJDK “Vēja zirdziņš” jaunās deju sezonas klātienes nodarbības sāksies šī gada 2. septembrī, 

atbilstoši mēģinājumu laikiem un saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 
 

✓ Apmeklējot Jelgavas Kultūras namu un BJDK “Vēja zirdziņš” nodarbības, bērni un 

pieaugušie aicināti ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai mazinātu Covid-

19 izplatību. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai nosacījumi var mainīties un var 

tikt noteikti jauni ierobežojumi, tāpēc visi ir aicināti būt saprotošiem un sekot līdzi 

jaunākajai informācijai. 
 

✓ Pamatojieties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.punktu, lai novērstu Covid-

19 infekcijas izplatību sabiedrībā, jāievēro šādi pamatprincipi: informēšana, 

distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.   
 

✓ Ievērojot piesardzības pasākumus un noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, 

lūdzam dejotājus un vecākus (aizbildņus) lieki nepulcēties Jelgavas Kultūras nama 

koplietošanas telpās un uz nodarbībām ierasties tikai īsi pirms to sākuma. Lai novērstu 

grupu krustošanos, drūzmēšanos un varētu izvēdināt nodarbību telpas, septembra 

mēnesī mēģinājumu process deju nodarbībās tiks pārtraukts 10 minūtes pirms 

mēģinājumu grafikā norādītā laika.  
 

✓ Vecāki (aizbildņi) lūgti mazāko grupu bērnus sagatavot nodarbībām kultūras nama 

1.stāvā (garderobe) vai norādītajās koplietošanas telpās un norādītajās telpās arī 

sagaidīt bērnus. Mazo dejotāju nokļūšana nodarbību telpā un atpakaļ pie vecākiem 

(aizbildņiem) tiks organizēta ar pedagogu palīdzību. 
 

✓ Neskatoties uz attālinātām komunikācijas iespējām, katras ģimenes iesaiste, 

līdzatbildība un sadarbība ar kolektīvu šobrīd ir ļoti svarīga. Izturoties atbildīgi, mēs 

visi kopā varam panākt, ka iespēja turpināt nodarbības klātienē saglabāsies visu 

sezonu. Vecāki (aizbildņi) aicināti atbildīgi izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un 

dejotāju ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm uz nodarbībām nelaist (par to 

informējot kolektīva pedagogus). Nekavējoties jāinformē kolektīva vadība, ja ģimenei 
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bijis kontakts ar Covid-19 saslimušo. Vienlaikus ģimenes aicinātas nedoties ārzemju 

braucienos, pat, ja valsts, uz kuru paredzēts braukt, nav sarkanajā sarakstā. 
 

✓ Aicinām dejotāju vecākus (aizbildņus) līdzdarboties sava bērna interešu izglītības 

procesā attālināti un tuvākajos mēnešos atturēties no deju nodarbību tieša 

apmeklējuma, saziņai ar kolektīva vadību izmantojot e-pastu vai mobilo tālruni. Ja 

tomēr nepieciešama klātienes tikšanās, tad iepriekš jāpiesakās sūtot ziņu uz kolektīva 

e-pastu un jāgaida apstiprinājuma ziņa par iespējamo tikšanās laiku un vietu.  
 

✓ Atgādinājums par higiēnu: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc 

sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes 

apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu 

virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās 

regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai 

(acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!” 
 

✓ Aicinām regulāri iepazīties ar BJDK “Vēja zirdziņš” aktuālo informāciju kolektīva 

mājas lapā www.vejazirdzins.lv . Saziņai ar kolektīva vadību izmantot e-pasta adreses 

vejazirdzinam@inbox.lv vai bjdkvejazirdzins@gmail.com , kā arī sazināties ar 

attiecīgo grupu atbildīgajām kontaktpersonām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AUDZ DEJĀ!” 
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