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MAIJS, 2021 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

26.04.2021. 
·Eksāmenu norises 
telpu iekārtojuma 
un aprīkojuma 
pārbaude (plkst. 

12.00, atb. A. 
Trukane, J.Šidlovska,  
L. Trukšāne) 

  
· 
 

  1 

Darba svētki, 
Latvijas 
Republikas 
Satversmes 
sapulces 
sasaukšanas 
diena 

2 

 

3 
 
Darba diena 
pārcelta uz 
08.05.2021. 
 

4 

Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

diena 

 

5 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Informatīvā 
sanāksme plkst. 
11.35 (18.kab. un 
ZOOM) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
·Pārtikas pakas  
(plkst. 14.00-16.00) 

6 
· Vadības sanāksme par  
mācību procesa 
izvērtējumu 
(plkst.12.30) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
 

·Pārtikas pakas  
(plkst. 7.00-16.00) 

7 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 
 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla  veiktais 
attālinātā mācību 
procesa izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.14.00)  
·Mykoob un 
tiešsaistes grafika 
aizpilde līdz 
14.05.2021. 

8 

·COVID-19 TESTS 

(plkst. 8.00 – 9.30): 
- 12. klašu 
skolēniem, kuri 
kārtos CE; 
-pedagogiem, kuri 
iesaistīti CE norisē; 
-skolas 
pedagogiem, kuri 
būs novērotāju 
statusā CE; 
12.kl.audzinātājiem; 
-soc. pedagogam; 
- skolas vadībai. 
 
 
·Vadības sanāksme, 
darba plānošana 
plkst. 11.00 
(19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

9 
 

MĀTES DIENA 
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10 
·Vadības 
sanāksme plkst. 
8.30 (19.kab.) 
 
·Informatīvā 
sanāksme plkst. 
11.35 (18.kab. un 
ZOOM) 
 

·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
 
 

11 
·CE angļu valodā  
12. klasēm 
 (rakstu daļa) 
3. stāva  gaitenī 

 
·Informatīvā 
sanāksme par 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējumu 
(plkst.13.30) 
 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
 

12 
·CE angļu valodā  
12. klasei 
(mutvārdu  daļa) 
3. stāvā, 28.kab.  

 

 
·Vadības sanāksme 
plkst. 15.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
 
·DROŠĪBA. 
Tiešsaistes 
pasākums 1. - 7.kl. 
skolēniem par 
drošību pie 
ūdenstilpēm. 
 
 
 
 
 
 
 

13 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
 

14 

·COVID-19 TESTS 

(plkst. 8.00 – 9.30): 
- 9. klašu skolēniem, 
kuri kārtos CE; 
-pedagogiem, kuri 
iesaistīti CE norisē; 
- skolas vadībai. 

 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 

·Attālināts mācību 
process 
 
·Mykoob aizpilde līdz 
21.05.2021. 
 

·12. klasēm pēdējā 
mācību procesa 
diena (plkst.12.00 
videokonference, 
piedalās skolēni, 
klašu audzinātāji, 
skolas vadība, 
skolas padome, 
vecāki) 

 

 
 

15 16 
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·DROŠĪBA. 
Tiešsaistes 
pasākums 8. - 12.kl. 
skolēniem par 
drošību pie 
ūdenstilpēm. 
 
·OLIMPISKĀ DIENA. 
Tiešsaistes 
pasākums visām 
klašu grupām. 
 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla  veiktais 
attālinātā mācību 
procesa izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.14.00)  

17 
·Vadības 
sanāksme plkst. 
8.30 (19.kab.) 
 
·Informatīvā 
sanāksme plkst. 
11.35 (18.kab. un 
ZOOM) 
 
·Attālināts mācību 
process. 

 

·Pārtikas pakas  
(plkst. 14.00-16.00) 

18 
·CE latviešu valodā 
12. klasēm 

3.stāva  gaitenī 

 
 

 
·Informatīvā 
sanāksme par 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējumu 
(plkst.13.30) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 
·Pārtikas pakas  
(plkst. 7.00-16.00) 

19 
·CE latviešu valodā 
9. klasei 
3.stāvā,  28.kab. 

 

 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

20 
·CE latviešu valodā 9. 
klasei 
3.stāvā,  28.kab. 

 

 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 
·Mykoob aizpilde līdz 
29.05.2021. 

21 
·CE matemātikā  
12. klasēm 

3.stāva  gaitenī 

 

 

·Vadības sanāksme 
plkst. 14.00 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla  veiktais 
attālinātā mācību 
procesa izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.14.00)  

22 
 

23 
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24 
· Vadības 
sanāksme plkst. 
8.30 (19.kab.) 
 
·Informatīvā 
sanāksme plkst. 
11.35 (18.kab. un 
ZOOM) 
 

·Attālināts mācību 
process. 
 
·VĒRTĒJUMU 
IZLIKŠANA  

 

25 
Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 
·Informatīvā 
sanāksme par 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējumu 
(plkst.14.00) 
 
·VĒRTĒJUMU 
IZLIKŠANA  

 

26 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 

 
·VĒRTĒJUMU 
IZLIKŠANA  
(līdz plkst. 15.00) 
 

 
 
MĀCĪBU GRĀMATAS 
NODOD 1. – 4. 
KLASES 
(no plkst. 7:00 līdz 
19:00) 

27 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 

· Pedagoģiskās 
padomes sēde 
(plkst.15.00, piedalās 
visi pedagogi, 
psihologs, sociālais 
pedagogs, bibliotekāre; 
atb. I. Želinska,  
J. Šidlovska 
18.kab., ZOOM) 
 
MĀCĪBU GRĀMATAS 
NODOD 5. – 9. KLASES 
(no plkst. 7:00 līdz 19:00) 

28 

·COVID-19 TESTS 

(plkst. 8.00 – 9.30): 
- 11. klašu 
skolēniem, kuri 
kārtos CE; 
-pedagogiem, kuri 
iesaistīti CE norisē; 
-skolas pedagogiem, 
kuri būs novērotāju 
statusā CE; 
-11.kl.audzinātājiem; 
-soc. pedagogam; 
- skolas vadībai. 
 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 
·Attālinātā mācību 
procesa 
2020./2021.māc. g. 
izvērtējums: 
-individuāls; 
-metodiskās jomas 
(iesniegt līdz 
plkst.15.00) 
 
MĀCĪBU GRĀMATAS 
NODOD 10. – 12. 
KLASES 
(no plkst. 7:00 līdz 
19:00) 

29 
 
 

30 
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31 

Pēdējās mācību procesa un/vai mācību gada beigu dienas pasākums  
“Sakām, PALDIES, Tev!”  
1.-8., 10.-11.  klašu skolēniem;  
9.,12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem; 
9. klašu skolēniem (pēdējā mācību diena); 
pedagogiem un vecākiem 
- ZOOM plkst. 10.00 – 11.00 

 

·Pārtikas pakas    1. - 12.klasēm:                                      
31.05.2021, plkst. 14.00-16.00;            
01.06.2021.plkst.  7.00-16.00. 

11. KLAŠU SKOLĒNIEM: 
28.05.2021. COVID-19 TESTS plkst. 8.00 – 9.30 (skolā, 1. stāva 

vestibilā); 

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI notiks klātienē (3.stāvā, 26. un 
28.kabinetā); 
03.06.2021. INFORMĀTIKA (teorijas daļa), plkst. 10.00 – 13.00; 
07.06.2021. ĢEOGRĀFIJA (rakstiski), plkst. 10.00 – 13.00; 
09.06.2021. EKONOMIKA (rakstiski), plkst. 10.00 – 13.00. 

PAR IZLAIDUMIEM: 
 
9.B klases skolēniem – 12.06.2021. plkst. 12.00; 
9.A klases skolēniem – 12.06.2021. plkst. 14.00; 
 
12.B klases skolēniem – 12.06.2021. plkst. 16.00; 
12.A klases skolēniem – 12.06.2021. plkst. 18.00. 
 

Izlaiduma norises veids tiks izziņots vēlāk. 

 
PAR UZŅEMŠANU 10. KLASĒ 2021./2022. MĀC.G.: 
 
14.06.2021. dokumentu iesniegšana uz 10. klasi plkst. 9.00 – 13.00. 

            

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā. 

9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 31. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā 

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 189). 

12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā. 

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 

2021. gada 31. maijā. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/321938-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-14-janvara-noteikumos-nr-28-noteikumi-par-2020-2021-macibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma...

