
Pārdomas par maija svētkiem “Paliec mājās” noskaņās 
 

Pavasaris ar sauli, ievu ziediem un pienenēm ir ielīksmojis mūs. 
Kādam no mums ir parādījies vairāk laika un iespējas biežāk iziet pastaigā un redzēt pavasara 
kņadu dabā, kādam ierobežojumi liedz iespēju tikties ar tuviniekiem un draugiem, vēl kādam 

daudz satraukumu par nākotni. Izaicinājumu un jaunu sajūtu maijs. Katru gadu tas ir 
savādāks – šogad šāds! 

Maijs ir mēnesis, kad svinam – Darba svētkus, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

dienu un kad mēs sveicam savas māmiņas Mātes dienā un kopā svinam Ģimenes dienu. Šie 
svētki tik skaisti viena otru papildina – cildinot mūsu katra dzīves pamatu un spēku. Tās ir 

dienas, kad mēs sveicam un mūs sveic. Tās ir dienas, kad mēs domājam par savām saknēm, 
iespējām un brīvību. 

COVID-19 mums ir licis domāt tieši par to pašu, bet mazliet citā rakursā – par to kas mums ir, 
kādas ir mūsu iespējas šajā laikā un kāda ir mūsu brīvība. 

Laikā, kad mācības ir jāapgūst attālināti, bet ģimene ir kļuvusi īpaši tuva – reizēm pat pārāk 
daudz un ilgi tuva. Mēs viens otru izjūtam un piedzīvojam nedaudz savādāk. Arī skolotājus, 
mācības un skolu mēs iepazīstam citā gaismā. Daudzas mammas un tēti ir intensīvi iesaistīti 
mācībās un bērnu 24/7 dzīves klātbūtnē, tas prasa daudz enerģijas, nervu šūnas, pacietības 

un mīlestības. 
Bērni piedzīvo iespēju, kad var neiet uz skolu, bet daudz kas ir jāizdara pašam, ka uz uzdoto 

jautājumu atbildi uzreiz saņemt nevar, pašiem jāorganizē savs laiks un darbu darīšanas 
grafiks, lai iekļautos termiņos. 

Pedagogiem izaicinājums pārveidot savu stundu plānu, komunikācijas veidus un skolēnu 
zināšanu novērtēšanas iespējas. 

Brīžiem liekas, ka skola un ģimene sāk saplūst – nu jau vairs ne domās, bet arī realitātē – 
katrs vingro savā istabā, bet kopā, pārbaudes darbu raksta pidžamā, bet kopā – kādam 

neticams sapnis, kādam grūts pārbaudījumus. 
Un tādi mēs visi tiekamies – katrs ar saviem uzdevumiem, mērķiem, iespējām un vēlmēm. 

Katrs savā ģimenē – skolā, darbā un mājās vienlaicīgi! 
Tik daudz izaicinājumu mums šajā pavasarī! 

Esam stipri, 
pasakām sev paldies par labi padarītu darbu un apgūtām jaunām prasmēm, 

pasakām paldies saviem tuvākajiem un mīļajiem 
UN ESAM VESELI UN LAIMĪGI AR TO, KAS MUMS IR UN PIEDER!!! 

  
 


