Informācija par 12.klašu izlaidumu 2020.gada 25.jūlijā- 2 varianti
1. Labos laika apstākļos( saulains, skaidrs, lēns vējš) izlaidumi notiek:
plkst.12.00 Bauskas pilskalna estrādē- 12.A klasei:
✓ vecāki un viesi sēžas pilskalna estrādes skatītāju vietās, ievērojot 2 m distanci( izņemot 1
mājsaimniecībā dzīvojošos),
✓ absolventi un skolotāji pulcējas ap 11.45 laukumā pie kafejnīcas( bij.restorāns “Mūsa”),
✓ absolventi stājas pa 2( 2 m distance), 6 jaunieši pie karogiem,
✓ skolotāji stājas pa 2( 2 m distance),
✓ plkst.11.55 sāk gājienu uz pilskalna estrādi, secība: direktore +skolotāji , jaunieši ar Latvijas
karogu, jaunieši ar skolas karogu, klases audzinātāja, absolventi pa 2( visos virzienos 2 m
distance),
✓ skolotāji pirmie ieiet estrādes teritorijā un nostājas pie skatītāju solu 1.rindas,
✓ absolventi un klases audzinātāja kāpj uz estrādes skatuves un nostājas pie krēsliem, karognesēji
skatuvei pa vidu,
✓ Latvijas Valsts himna, pēc himnas visi apsēžas, karognesēji karogus novieto tiem paredzētajā vietā,
✓ Pasākuma norise ~ līdz 13.30, ziedu pasniegšana pasākuma laikā ik pa 6 absolventiem,
ievērojot visus drošības un piesardzības noteikumus.

plkst.15.00 Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukumā- 12.B klasei.
✓ vecāki un viesi sēžas tribīnēs un klāt novietotajos solos, ievērojot 2 m distanci( izņemot 1
mājsaimniecībā dzīvojošos),
✓ absolventi un skolotāji pulcējas ap 14.50 laukumā pie stadiona ieejas vārtiem,
✓ absolventi stājas pa 2( 2 m distance), 6 jaunieši pie karogiem,
✓ skolotāji stājas pa 2( 2 m distance),
✓ plkst.14.57 pēc uzaicinājuma ieiet sporta stadionā, secība: direktore +skolotāji , jaunieši ar
Latvijas karogu, jaunieši ar skolas karogu, klases audzinātāja, absolventi pa 2( visos virzienos 2
m distance),
✓ skolotāji pirmie sporta stadionā un nostājas pie skatītāju tribīņu 1.rindas,
✓ absolventi un klases audzinātāja iet sporta laukumā un nostājas pie krēsliem, karognesēji malā,
✓ Latvijas Valsts himna, pēc himnas visi apsēžas, karognesēji karogus novieto tiem paredzētajā vietā,
✓ Pasākuma norise ~ līdz 16.00, ziedu pasniegšana pasākuma beigās pēc absolventu
priekšnesuma, ievērojot visus drošības un piesardzības noteikumus.

2. Nelabvēlīgos/mainīgos laika apstākļos(lietus, auksts vai stiprs vējš, negaiss utt.) :
Plkst.12.00 SC Mēmele 12.A klasei,
Plkst.15.00 SC Mēmele- 12.B klasei.
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

vecāki un viesi sēžas tribīnēs, ievērojot 2 m distanci( izņemot 1 mājsaimniecībā dzīvojošos),
absolventi un skolotāji pulcējas SC Mēmele foajē,
absolventi stājas pa 2 vai pa 1( 2 m distance), 6 jaunieši pie karogiem
skolotāji stājas pa 2 vai pa 1( 2 m distance),
3 min.pirms pasākuma sākuma pēc uzaicinājuma ieiet sporta zālē, secība: direktore +skolotāji ,
jaunieši ar Latvijas karogu, jaunieši ar skolas karogu, klases audzinātāja, absolventi pa 2 vai
pa 1( visos virzienos 2 m distance)
skolotāji pirmie ieiet sporta zālē un nostājas pie krēsliem, kas viņiem paredzēti,
absolventi un klases audzinātāja iet sporta zālē un nostājas pie krēsliem, karognesēji “skatuves”
vidū,
Latvijas Valsts himna, pēc himnas visi apsēžas, karognesēji karogus novieto tiem paredzētajā vietā,
Pasākuma norise ~ 1 stunda, ziedus zālē pasniedz tikai vecāki, pārējie viesi ziedus
absolventiem pasniedz pasākuma beigās pēc absolventu priekšnesuma, ievērojot visus drošības
un piesardzības noteikumus( ja pēc pasākuma ārā ir labs laiks, tad ziedu pasniegšana notiek ārā).
Pasākumā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
Būsim saprotoši un atbildīgi par savu un apkārtējo veselību!

