
Informācija skolēniem un vecākiem  

par 2019./2020. mācību gada nobeigumu 

1. Mācības klātienē šajā mācību gadā vairs neatsāksies! 

2. Mācību gads beigsies 2020. gada 29. maijā. 

3. Liecības vietā skolēni e- klases pastā saņems sekmju izrakstu, kurā ir mācību gada 

nobeiguma vērtējumi visos mācību priekšmetos un direktora rīkojums par skolēna 

pārcelšanu uz nākamo klasi.   

Skolēna liecība glabāsies skolā līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām, kad 

mācības tiks atsāktas klātienē.  

4. Izņēmumi: 

4.1.   6. klašu skolēni, ievērojot aizsardzības pasākumus, liecību varēs saņemt 29. 

maijā pēc klases audzinātājas izveidota saraksta; 

 

4.2.   1.-5.klašu skolēni, kuri maina izglītības iestādi vai citos īpašos gadījumos, 

kad liecības saņemšana nav atliekama uz vēlāku laiku, liecību varēs saņemt 

pie skolas sekretāres, saskaņojot ierašanās laiku pa tālruni 63022236. 

 

5. Mācību (arī daiļliteratūras) grāmatu nodošana bibliotēkā notiks pēc skolā izveidota 

saraksta: 

 18. maijs, pirmdiena  

pl. 9.00 – 11.30 pl. 11.30 – 13.00 pl. 14.00 – 16.20 

1.E 1.A  (14 skolēni) 1.F 

 19. maijs, otrdiena  

pl. 9.00 – 11.30 pl. 11.30 – 13.00 pl. 14.00 – 16.20 

1.D 1.A  (15 skolēni) 2.F 

 20. maijs, trešdiena  

pl. 9.00 – 11.30 pl. 11.30 – 12.40 pl. 13.30 – 15.50 

1.C 1.B  (13 skolēni) 2.C 

 21. maijs, ceturtdiena  

pl. 9.00 – 11.10 pl. 11.10 – 12.20 pl. 13.20 – 15.50 

2.E 1.B  (13 skolēni) 2.D 

 22. maijs, piektdiena  

pl. 9.00 – 11.30 pl. 12.30 – 15.00  

2.A 2.B  

 25. maijs, pirmdiena  

pl. 9.00 – 12.00 pl. 13.00 – 16.00  

6.A 6.B  

 26. maijs, otrdiena  

pl. 9.00 – 12.00 pl. 13.00 – 16.00  

6.C 6.D  

 27. maijs, trešdiena  

pl. 9.00 – 12.00 pl. 13.00 – 16.00  

6.E 6.F  

 28. maijs, ceturtdiena  



pl. 9.00 – 11.00 pl. 11.00 – 13.10 pl. 14.00 – 16.30 

3.A 3.B 3.E 

 29. maijs, piektdiena  

pl. 9.00 – 10.50 pl. 10.50 – 12.40 pl. 13.30 – 16.00 

3.D 3.F 3.C 

 1.jūnijs, pirmdiena  

pl. 10.00 – 12.30 pl. 13.30 – 16.00  

4.F 4.D  

 2. jūnijs, otrdiena  

pl. 9.00 – 11.10 pl. 11.10 – 12.20 pl. 13.20 – 15.50 

4.E 4.C  (13 skolēni) 4.B 

 3. jūnijs, trešdiena  

pl. 9.00 – 11.20 pl. 11.20 – 12.30 pl. 13.30 – 16.00 

4.A 4.C  (13 skolēni) 5.C 

 4. jūnijs, ceturtdiena  

pl. 9.00 – 11.20 pl. 11.20 – 13.10 pl. 14.00 – 16.10 

5.D 5.A 5.B 

 5. jūnijs, piektdiena  

pl. 9.00 – 11.30 pl. 12.30 – 15.00  

5.E 5.F  

 

Grāmatu nenodošanas gadījumā var tikt kavēta liecības un jaunu mācību 

grāmatu saņemšana! 

6. 2020. gada 28. maijā un 29. maijā, tūlīt pēc grāmatu nodošanas bibliotēkā, tikai 3. 

klašu ( nākamie 4. klašu)  visi skolēni dodas uz 119. kabinetu skolā fotografēties 

skolēna e- apliecībai.  

 

7. Pārejot uz nākamo klasi, 2.-6. klašu skolēni jaunas mācību grāmatas saņems klasē 

pirmajā skolas dienā- 1. septembrī. 

 

8. Jaunie pirmklasnieki mācību grāmatas saņems skolas bibliotēkā klases audzinātājas 

vadībā pirmās mācību nedēļas laikā. 

 

9. Skolas mājas lapā pēc 20. maija  skolēni un vecāki varēs iepazīties ar jaunajā mācību 

gadā nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu sarakstu katrai klasei, kurus bērnam 

nodrošina vecāki. 

10. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi* notiks no 2020. gada 2. jūnija līdz 

11.jūnijam attālināti. Pēc pēcpārbaudījumu kārtošanas skolēni e- klases pastā 

saņems sekmju izrakstu, kurā ir mācību gada nobeiguma vērtējumi visos mācību 

priekšmetos un direktora rīkojums par skolēna pārcelšanu uz nākamo klasi. 

Skolēna liecība glabāsies skolā līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām, kad 

mācības tiks atsāktas klātienē vai arī tiks izsniegts 4.2. punktā norādītajā kārtībā. 

 

11.  Šovasar skolā nenotiks ikgadējās vasaras aktivitātes skolēniem. 



12.  Lūdzu skolēniem un vecākiem līdz 29. maijam ierasties skolā un paņemt no klases 

telpas vai ģērbtuves individuālās lietas, ja tādas vēl atrodas skolā. Iekļūšana skolā 

katru darba dienu no plkst. 8.00-18.00. 

Paldies par izturību un kopā paveikto darbu jaunajos apstākļos!  

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā! 

Lūdzu, sekot informācijai skolas mājas lapā:  www.j4ssk.lv 

 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga, 2020. gada 11.maijā. 

Tālrunis: 63024449 

* Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās 

izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 38. punkts: 

“ 38. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi izglītojamam ir obligāti visos mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu 

vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir bijis zemāks par četrām 

ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts mācību priekšmetu un mācību stundu plāna īstenošanas ietvaros.” 

http://www.j4ssk.lv/

