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MAIJS, 2020 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   
· 
 

 1 

Darba svētki, 
Latvijas Republikas 
Satversmes 
sapulces 
sasaukšanas diena 

2 3 

 

4 

Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

diena 

 

5 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
· Vadības sanāksme 
par sestās 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējumu 
(plkst.12.30) 
 

6 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
 

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

 
 
 
·Mykoob aizpilde 
līdz 12.05.2020. 
 

8 
·Vadības sanāksme, 
darba plānošana 
plkst. 8.00 (19.kab.) 
 

·Attālināts mācību 
process 

 

 
 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla septītās 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.14.00) 
 
·Mykoob aizpilde līdz 
12.05.2020. 
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11 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
·Konsultāciju, 
eksāmenu norises 
telpu iekārtojuma un 
aprīkojuma 
pārbaude (plkst. 

11.00, atb. A. Trukane, 
J.Šidlovska,  
L. Trukšāne) 
 
·Viedokļa 
apzināšana par 
izlaidumu (attālinātā 
sadarbībā ar 
skolēniem un 
vecākiem) 
 
·Informatīvā 
sanāksme par 
septītās attālinātās 
mācību nedēļas 
izvērtējumu 
(plkst.12.30) 

12 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
·Mykoob aizpilde 
līdz 22.05.2020. 

 

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

 

 
·Mykoob aizpilde 
līdz 22.05.2020. 
 

14 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
·Mykoob aizpilde 
līdz 22.05.2020. 
 

15 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 

 

 

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

 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla astotās 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.14.00) 

16 
 

17 
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18 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
·Informatīvā 
sanāksme par 
astotās attālinātās 
mācību nedēļas 
izvērtējumu 
(plkst.12.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 

· Videokonference 
pedagogiem 
(plkst.10.00, 
piedalās visi 
pedagogi, atb. 
 I. Želinska,  
J. Šidlovska) 
 

20 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
·Mykoob aizpilde 
līdz 29.05.2020. 
 

·Konkursa FIZMIX 
fināls (norise – 

neklātienē, piedalās 
9.a klases skolēni, 
atb. M. Samuseviča) 
 

21 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 
 
·Mykoob aizpilde 
līdz 29.05.2020. 
 

· Videokonference 
pedagogiem 
(plkst.10.00, 
piedalās visi 
pedagogi, atb. 
 I. Želinska,  
J. Šidlovska) 
 

22 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 

 
·Pedagogu, atbalsta 
personāla devītās 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējums 

(iesniegt līdz 
plkst.14.00) 

23 
 

24 
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25 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process. 
 

 

 
·Informatīvā 
sanāksme par 
devītās attālinātās 
mācību nedēļas 
izvērtējumu 
(plkst.12.30) 
 

 

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

 
 
·KONSULTĀCIJA 
KLĀTIENĒ  
Angļu valoda 12.a, b 
kl. (plkst.10.00  – 
13.00; 3.stāva 
gaitenī), atb.  
E. Guruli, M.Liepkalne, 
I. Tribe 

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

 

 

·KONSULTĀCIJA 
KLĀTIENĒ  
Krievu valoda 12.a 
kl. (plkst.10.00  – 
13.00; 39.kab., atb.  

E. Guruli, Z. Sondore 
 

· Videokonference 
– pedagoģiskās 
padomes sēde 
(plkst.10.00, 
piedalās visi 
pedagogi, 
psihologs, sociālais 
pedagogs, 
bibliotekāre; atb. 
 I. Želinska,  
J. Šidlovska) 
 

28 
·Vadības sanāksme 
plkst. 8.30 (19.kab.) 
 
·Attālināts mācību 
process 
 

 
 
·KONSULTĀCIJA 
KLĀTIENĒ  
Angļu valoda 12.a, b 
kl. (plkst.10.00 – 
13.00; 3.stāva 
gaitenī), atb.  
E. Guruli, M.Liepkalne, 
I. Tribe 
 

·Pedagogu, atbalsta 
personāla desmitās 
attālinātās mācību 
nedēļas izvērtējums 
(iesniegt līdz 
plkst.15.00) 

29 
 
·1. - 11. klasēm 

pēdējā mācību 
procesa un mācību 
gada beigu diena  
 

 
 
·9. klasēm pēdējā 
mācību procesa 
diena (plkst.11.00 
videokonference, 
piedalās skolēni, 
klašu audzinātāji, 
skolas vadība) 

 
 

30 
 

 

31 
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 9. klasēm mācību process beigsies 29. maijā, bet mācību gads beigsies 12. jūnijā; 

 12. klasēm mācību process beigsies 15. maijā, bet mācību gads beigsies 7. jūlijā; 

 pārējām klasēm mācību process un mācību gads beigsies 29. maijā. 

 
 
 

 

 

 

 

 


