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PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA PATNIS 

 
● meklē un savā ikdienā iestrādā inovatīvus ceļus izglītībā 
● īsteno augstu sadarbības kultūru 
● mudina skolēnus būt radošiem un atvērtiem 
● apvieno skolotājus, kuri strādā ar prieku, saredz un spēj 

attīstīt savu skolēnu talantus, un kopā ar skolēniem 
mācās daudzveidīgas domāšanas, sadarbības un 
spriedumu veidošanas tehnikas. 

 
 
Šajā ceļvedī no A līdz Ž Jūs varat uzzināt svarīgāko 

2022./2023. mācību gada informāciju par mūsu skolas 
ikdienu, mācību procesu, pedagogiem, pakalpojumiem u.c.  

 
 

 
 

 

 

Cienījamie vecāki! 
Katru gadu 1. septembrī sākas kāds jauns stāsts – jauns mācību 

gads, jauns stundu saraksts, jaunas skolotājas un jauni draugi. 
Novēlu katram „patnim” uzrakstīt savu stāstu šajā mācību gadā – 
jaunu, krāsainu, piedzīvojumiem bagātu un gudrībām pilnu. 
 
 

Privātās vidusskolas „Patnis”  
direktore Agnese Pūtele  



 

Vecāku ceļvedis 
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A. SKOLA ĪSTENO 
skolēna individualitātei atbilstoši sabalansētu atbalstu un kontroli, 

turklāt veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos. 
Lai to sasniegtu, katrā vecumposmā secīgi tiek pārkārtotas 

prioritātes un pedagoģiskie uzsvari. Sākumskolā (1. - 3. klasē) skolas 
prioritāte ir bērna radošā potenciāla un mācīšanās iemaņu 

veicināšana. 
Skolēns:  

• iemācās sistemātiski mācīties skolotāja vadībā un uzraudzībā,  
• apzinās savu vērtību (saprot, ka ir spējīgs uz viedokli), 

• pierod uztvert mācīšanos par pašsaprotamu savas ikdienas 
sastāvdaļu.  

No 2019./2020. māc.g. 
● 1. klasē mācību satura un angļu valodas integrēta apguve  

(bilingvāls mācību process) – līdz 50% mācību saturs tiek apgūts 
angļu valodā. 

● Lai veicinātu padziļinātu angļu valodas apguvi,  
✔ angļu sarunvalodas apguve 1. – 12. kl. 

✔ IXL platformas izmantojums matemātikas un dabaszinību 
apguvē 1. – 6. kl., un 7.-12.kl. padziļināta angļu valodas 

apguve (Cambridge B2, C1), ievērojot katra skolēna 
izaugsmes dinamiku 

● Skola un programmas ir akreditētas līdz 2024.gadam. 

B. PRIVĀTĀ MĀKSLU SKOLA KULTŪRAS PATNIS 
 

Privātā mākslu skola Kultūras Patnis darbojas kopš 
2016./2017.mācību gada. Mākslu skola piedāvā apgūt 

profesionālās ievirzes programmas mūzikā un mākslā. 
MŪZIKAS NODAĻA 

Mūzikas nodaļa darbojas jau 5 gadus. Te bērnam ir iespēja 
attīstīt savas muzikālās spējas un apgūt dažādu mūzikas 

instrumentu spēli. Tā ir akreditēta līdz 2026. gadam. 
Mūzikas nodaļā tiek realizētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas un interešu izglītības programmas šādās 
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specialitātēs: 

● Fagota spēle (vēlamais uzsākšanas vecums 9 - 10 gadi) 
● Klavierspēle 

● Flautas spēle 
● Ģitāras spēle 

● Sitaminstrumentu spēle 
● Saksofona spēle 

● Klarnetes spēle 

● Vijoles spēle 
● Kora klase – dziedāšana, ansamblis, koris 

Elektroniskā pieteikšanās skolas mājas lapā 
https://www.patnis.lv/par-ms  

Tālr.uzziņām: 29190397 Ilze Ērkšķe  
e-pasts: kulturaspatnis@patnis.lv 

   Gaidām jaunos mūziķus! 
MĀKSLAS NODAĻA 

Mākslas nodaļa darbojas kopš 2021./2022.m.g., un tajā tiek 
realizēta profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli 

plastiskā māksla (akreditēta līdz 2027.gadam) un interešu 
izglītības programma: 

● Profesionālās ievirzes izglītības programmas ilgums 5 gadi. 
● Audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmā 

uzņemam no 8 gadu vecuma (ar priekšzināšanām no 7 gadu 
vecuma), interešu izglītībā no 1.klases. 

● Mākslas nodaļā audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, 
mākslas valodas pamatus, darbu materiālā, kompozīciju, 

dizaina pamatus, animācijas pamatus, veidošanu, arhitektūras 
pamatus. Elektroniskā pieteikšanās skolas mājas lapā 

https://www.patnis.lv/makslu-skola/maksla/pieteiksanas  
  Tālr.uzziņām: 26130729 Astra Rubene  

  e-pasts: kulturaspatnis@patnis.lv 
     Gaidām jaunos māksliniekus! 

 

https://www.patnis.lv/par-ms
mailto:kulturaspatnis@patnis.lv
https://www.patnis.lv/makslu-skola/maksla/pieteiksanas
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C. VECĀKU INFORMATĪVĀS DIENAS notiek KATRA 

MĒNEŠA PĒDĒJĀ TREŠDIENĀ (7.-12.kl.arī meneša pēdējā 

ceturtdienā) 

● Vecākiem ir iespēja tikties un izrunāties ar ikvienu skolotāju vai 

administrāciju.  

● Vismaz 2 reizes gadā VECĀKIEM NOTIEK SARUNAS AR 

KLASES AUDZINĀTĀJU PAR SAVU BĒRNU. Par šīm tikšanās 

reizēm vecākus informēs klases audzinātāji personīgi.  

● Visus jautājumus, kas nav atliekami līdz Vecāku dienai, vecāki 
aicināti risināt uzreiz e-klase.lv vai kontaktējoties ar: 

1. klases audzinātāju, 

2. priekšmeta skolotāju, 
3. direktores vietnieci, 

4. direktori. 
PIRMĀ VECĀKU SAPULCE: 

Septembra 2.nedēļā - 8.septembrī. Laiku iepriekš saskaņo klases 
audzinātājs. Vecāku sapulces laikā vecāki tiek informēti arī par 

iesniegumiem, kuri jāparaksta. 
Iesniegumus mājās nogādās bērni: 

● par bērna patstāvīgu došanos mājās (1. - 6.kl.), 
● par bērna fakultatīvo nodarbību apmeklējumu un pulciņu izvēli 

(1. - 12. kl.) 

D. VĒRTĒŠANA: 
● 1.- 3.kl. summatīvie vērtējumi tiek izteikti, izmantojot STAP.  
● 4. - 12. klases skolēni tiek vērtēti visos mācību priekšmetos 

ballēs un procentos. 

KATRA SKOLĒNA INDIVIDUĀLAIS MĀCĪBU PLĀNS. 

● No 2020./2021. māc.g. ikvienā skolā mācās pēc jaunā satura 
un mācību pieejas (Skola2030 koncepcija), kas skolēnos attīstīs 

21. gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās 

zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves 
situācijās. Pamatizglītības standarts nosaka pamatprincipus, 

lai skolēni iegūtu labu un laikam atbilstošu izglītību arī 
2030.gadā un tālākā nākotnē. Jaunā pieeja piedāvās skolēniem 
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tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultātā viņi spēs lietot 

zināšanas, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās, risinot 
problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās.  

● Būtiski, ka mūsu skolā jaunās pieejas koncepcijas tiek 
īstenotas jau vairākus gadus. 

IKDIENAS INFORMĀCIJA: 
● Par konkrētu skolēnu informācija tiek apkopota E-KLASE.LV. 

Vecāki e-klase.lv vēstules automātiski saņem arī privātajā e-

pastā.  

● No e-klase.lv pasta tiek sūtīta arī informācija par notikumiem 

skolā kopumā - skolas aktualitātes un pieejas pasākumu 
fotogrāfijām. E-klases “jaunumos” atradīsiet aktuālo jaunāko 

informāciju par mācību darbu un ikdienas aktualitātēm. 
● Vecāki var pieslēgt arī e-klase.lv bez maksas gan e-pasta, gan 

sms atskaites, piemēram, saņemt sms formātā sava skolēna 
vērtējumu. Patnī skolēniem un vecākiem tiek nodrošināts e-

klases ģimenes komplekts. E-klase.lv ģimenes komplekta maksa 

ir iekļauta skolas mācību maksā.  

E. KAVĒJUMI: 
JA JŪSU BĒRNS IR SASLIMIS vai KAVĒ SKOLU kādu citu 

attaisnojošu iemeslu dēļ, lūdzam to savlaicīgi (līdz 1. mācību 
stundas beigām) paziņot klases audzinātājai e-klase.lv vai sms 

telefonā, vai ārkārtas gadījumos zvanīt. Attaisnojums skolēna 

kavētajām stundām līdz 3 dienām ir brīvā formā vecāku rakstīta 
zīme. Ja stundas tiek kavētas ilgāk par 3 dienām, ir 

nepieciešama ārsta zīme. 

F. SPORTA STUNDAS NOTIEK GAN ĀRĀ, GAN TELPĀS, tāpēc 

lūdzam vecākus savlaicīgi sarūpēt bērnam piemērotu sporta 
apģērbu nodarbībām sporta laukumā un sporta zālē, kā arī 

sporta apavus iekštelpās un ārā. 
Skolas iekšpagalmā ir iekārtota atsevišķa zona ar vingrošanas 

rīkiem. Lai arī bez skolotāja klātbūtnes skolēniem tur nav atļauts 
uzturēties, aicinām arī Jūs pārrunāt ar bērniem ar drošību 

saistītos jautājumus uz vingrošanas līdztekām. 
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G. ĀRPUS SKOLAS TERITORIJAS: 
● Starpbrīžos un pēcpusdienas bloka laikā 1. - 6. klases skolēniem 

atļauts iziet ārpus skolas teritorijas tikai vecāku vai skolotāja 
pavadībā. Došanās uz veikalu starpbrīžos nav atļauta. 

● DODOTIES MĀJĀS. Bērns patstāvīgi var doties mājās, ja 

vecāks ir par to rakstiski brīdinājis skolēna klases audzinātāju 

iesnieguma formā. 
H. PAGARINĀTĀ GRUPA 1.-6. KLAŠU SKOLĒNIEM: 

● Pagarinātā diena sākumskolā un pamatskolā (no plkst. 15.00 
līdz plkst. 19.00) tiek noformēta abonementa formā, veicot 

maksājumu par visu mēnesi 60 EUR/mēn. Kultūras Patņa 
audzēkņiem pēcpusdienas maksa - 30EUR/mēn. Tajā ir 

iekļauti atsevišķi skolas pulciņi un launags. Maksas pulciņi ir 
baseina apmeklējums, Kultūras Patņa profesionālās ievirzes 

nodarbības. Konsultāciju laiks (no plkst. 15.10 līdz plkst. 
16.00) ir iekļauts skolas ikmēneša maksā.  

● Skolēnu vecāki savu bērnu piesaka pulciņiem, aizpildot 
iesnieguma veidlapu septembra pirmajā nedēļā un iesniedzot to 

klases audzinātājai. 

● Skolēnus, kuri uzturēsies skolā pēcpusdienā, pieskata 
pēcpusdienas skolotāja/-i visās klašu grupās. 

● Mācību grupas kopā ar klašu audzinātājiem notiek 1. - 4. klasei 
no plkst. 14.20 līdz plkst. 15.00.  

● 1 – 6. kl. klases mācību konsultācijas notiek saskaņā ar 
konsultāciju grafiku, kurš tiks publicēts skolas mājas lapā 

septembra otrajā nedēļā. Konsultāciju apmeklējumu skolēns 
saskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju personīgi. 

● Pēcpusdienās 1.- 6. klašu skolēnus brīvajā laikā pieskata klases 
audzinātājs no plkst. 14.20 līdz plkst. 15.00, pēcpusdienas 

skolotāji - no plkst.15.00 līdz plkst.19.00.  

I. PAGARINĀTĀS GRUPAS PIEDĀVĀJUMS (22./23.): 
Skolēniem pēcpusdienā ir iespēja apmeklēt šādas nodarbības: 

● futbols, 

● datordarbnīca, 
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● baseins (50 EUR/mēn., ¾ no mēneša maksas brīvlaikā; baseins 

tiks nodrošināts, ja pieteiksies vismaz 15 interesenti), 
● Kultūras Patņa nodarbību klāsts: 

skolēniem par papildu samaksu ir iespēja apmeklēt individuālās 
instrumentu (klavieres, blokflauta, ģitāra, vijole, saksofons, 

bungas) spēles un vokālās nodarbības. 

J. SKOLAS MAKSA (22./23.MĀCĪBU GADĀ) 
● 580 EUR ir mēneša mācību maksa līdz plkst. 15.00. 

● 500 EUR depozīts pēdējā sadarbības mēneša segšanai. 
● Skolas mācību maksa tiek samazināta par attiecīgās pašvaldības 

līdzfinansējumu, kurā bērnam ir deklarēta dzīvesvietas adrese, 
kā arī par valsts mērķdotācijas lielumu. 

K. ĒDINĀŠANA: 
● Turpinām iepriekšējos mācību gados izveidoto ēdināšanas 

sistēmu. Lai veicinātu skolēnus ēst pilnvērtīgu uzturu skolas 

ēdnīcā, SKOLĒNA ĒDINĀŠANA TIEK APRĒĶINĀTA PĒC 

FIKSĒTĀ IZGLĪTOJAMĀ SKOLAS APMEKLĒJUMA E-

KLASE.LV ŢURNĀLĀ. Šis aprēķins tiek pievienots pie ikmēneša 

skolas pakalpojumu rēķina. 

● Mūsu skola nodrošina sabalansēta uztura ēdienkarti visiem 
skolēniem, arī tiem, kuri uzturā nelieto gaļu vai tās 

izstrādājumus. 
● Ja ģimene nolemj, ka bērns skolā neēd, tad vecākiem mācību 

gada sākumā par šo lēmumu ir jāiesniedz klases audzinātājai 
iesniegums. 

● Skola piedāvā skolēniem pilnvērtīgu ēdināšanu trīs reizes 
dienā– brokastis, pusdienas un launagu. Ēdināšana mūsu 

skolā ir par atsevišķu samaksu: 
● Brokastis un pusdienas Gregora ielā – EUR 5 / dienā, Barona 

ielā EUR 6/dienā 
● 1.-4.kl. Rīgas un valsts līdzfinansējums EUR 2,15 – dienā 

● Launaga cena – iekļauta pēcpusdienas maksā, ja skolēns 
uzturas pēcpusdienā skolā  
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● Ar iknedēļas ēdienkarti ikviens var iepazīties e-klasē (reģistrētie 

lietotāji), ka arī skolas informatīvā ziņu dēļa. 

L. EKOSKOLA  
22./23.m.g. aizrit 6. Ekoskolas gads. Projekta koordinatore - Aija Grazde.  
Plašāka informācija skolas mājas lapā sadaļā Ekoskola. 

    

    

M. E-KARTE: 
● Kas ir nepieciešams, lai 1. klases skolēns saņemtu e-karti? 

Skolēnu e-karti var pieteikt elektroniski mājas lapā www.eriga.lv, 

ko veic katra bērna vecāki. Pēc noformēšanas karte  tiek 

piegādāta skolā ar kurjeru. Klases audzinātājs aicinās to saņemt. 

● Ko darīt, ja 2.-9. kl. skolēns ir pazaudējis e-karti? 

Skolēns saņem skolas administrācijā izziņu, kas apliecina, ka 

viņš ir Patņa audzēknis, un tuvākajā Rīgas satiksmes klientu 

apkalpošanas centrā atjauno savu e-karti. 

● Ko darīt, ja skolēns ir pārnācis no citas skolas? 

E-kartes var noformēt elektroniski mājas lapā www.eriga.lv 

N. Ziņas PAR PROFILAKTISKAJĀM POTĒM, kas veiktas 

pie ģimenes ārsta, jāiesniedz klases audzinātājai (jāuzrāda 

ieraksts potēšanas pasē). Gadījumā, ja vecāki izvēlas bērnu 
nepakļaut LR noteiktajam vakcinācijas plānam, tad tas 

rakstiskā formā jāpaziņo klases audzinātajai. No 2019./2020. 

mācību gada mūsu skolā nav skolas medmāsas, tāpēc visus 
jautājumus organizēti risina šādā kārtībā: klases audzinātāja 

(un ikviens pedagogs), direktores vietniece, skolas direktore. Visi 
pedagogi ir apguvuši pirmās palīdzības kursu, kā rīkoties 

ikdienas un ārkārtas situācijās.  

O. SKOLAS TRADĪCIJAS: 
Zinību diena – to nosaka Noteikumi par 2022./2023. mācību gada 
un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku. 
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1.klases skolēniem līdzi aicinām vecākus, lai svinīgi atklātu 

mācību gadu; kamēr skolēni piedalās savās pirmajās klases 
stundās, vecāki var nesteidzīgi pavadīt laiku kopā ar citiem 

vecākiem laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00). 
Topošo pirmklasnieku pikniks – kopīgs pasākums skolēniem un 
vecākiem ar klases audzinātāju, lai iepazītos un patīkami 
noskaņotos skolas ikdienai. Ielūgumi tiek nogādāti  pa pastu. 
Pikniks notiek nedēļu pirms 1. septembra svētkiem. 
Sporta diena - skolēni, apvienojoties komandās, skolas pagalmā 
piedalās dažādās sporta disciplīnās un stafetēs.  
Miķeļdienas gadatirgus - skolēni pēc mācību stundām ap plkst. 
16.00 skolas pagalmā tirgo viens otram, vecākiem un draugiem 
pašu gatavotas veltes, valūta – konfektes. 
Futbola turnīrs - maijā visu klašu skolēni savās apakšgrupās 
cīnās par skolas futbola čempiona titulu un kausu. 
Mācību gada noslēguma pasākums - kādā no pēdējām mācību 
gada dienām atzīmējam lieliski aizvadīto mācību gadu. 
Un citas tradīcijas – Dzejas dienas, Skolotāju diena, Rudens 
klases ekskursijas, Labo darbu nedēļa, Rīcības  dienas utt. 

(sīkāk https://www.patnis.lv/skola/pasākumi) 

P. UZĽEMŠANA 
Pie līguma slēgšanas līdzi ābūt šādiem dokumentiem: 

● Parakstīts un aizpildīts skolas iesniegums, 
● Vecāka/aizbildņa personu apliecinošs dokuments, 

● Skolēna dzimšanas apliecība (pase nederēs) 
● Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u, var būt no 

bērnudārza). 

Q. NO 2018./ 19.M.G. BILINGVĀLA SATURA APGUVE 
Valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības saturu skolēni 
1. un 2. klasē apgūst gan valsts valodā, gan bilingvāli. Paralēli 

obligātajam mācību saturam ir piedāvāts 8 mācību priekšmetus 
apgūt bilingvāli (latviešu un angļu valodā): matemātika, kas  ir 

integrēta ar sociālajām zinībām (1.-3.kl.), dabaszinības, ētika, 
mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, mūzika, datormācība, 

IXL matemātikas un dabaszinību apguvē. 
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R. NEPĀRTRAUKTS MĀCĪBU PROCESS – ROBEŢU 
NOJAUKŠANA 

Ikdienas mācību darbs 1.-6.klasē sadalīts 3 blokos: pirmais - 
mācību darba posms, otrs - dinamiskā pauze/pusdienas, trešais- 

mācību darba posms. Ja mācību darba posmā starp stundām ir 5 
min. pauze, to skolotājs var brīvi variēt pēc saviem ieskatiem. 

Skolā nav zvana. Skolotājs pabeidz mācību stundu tās loģiskajā 
daļā. 

S. SKOLAS SADARBĪBAS PARTNERI 
Institūcijas, ar kurām  noslēgti sadarbības līgumi. 

Sadarbību īsteno pamatizglītības programma un vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

● IXL platforma 
● Baltic council 

● Vides izglītības fonds 
● Edurio  

● E-klase 
● uzdevumi.lv 

● soma.lv 
● letonika.lv 

● skolo.lv 
IXL platforma 

IXL ir viena no vispopulārākajām mācīšanās platformām pasaulē. 
Tā sniedz ieskatu ASV izglītības standartā. Katru gadu to izmanto 

11 miljoni skolēnu. Skolēniem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas 
un prasmes matemātikā, angļu val., dabaszinībās, sociālajās 

zinībās. Platforma piedāvā personalizētu atbalstu, lai veicinātu katra 
skolēna izaugsmi. 

Baltic Council 
BCIE ir vienīgais eksāmenu centrs Latvijā, kur var kārtot šādus 

starptautiskus eksāmenus kā IELTS, Cambridge English (Young 
Learner’s, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, TKT), ACCA, 

Aptis, Open University un University of London neklātienes 
eksāmenus, kā arī ir UCAS informācijas centrs, kas piedāvā 



 

Vecāku ceļvedis 
 

 

 

Uzziniet vienmēr jaunāko informāciju mūsu mājaslapā www.patnis.lv 

vai sekojiet Patnim  
Privātā vidusskola "Patnis" un Privātā vidusskola "Patnis" 7.-12. 

 

palīdzību ar iestāšanos Lielbritānijas universitātēs Latvijā, Lietuvā 

un Igaunijā. BCIE vada iestāšanās eksāmenus ārzemju 
privātskolām un koledžām (BUSSATS, UKiset), kā arī sniedz 

detalizētu informāciju par eksāmeniem, eksāmenu datumiem, 
cenām un sagatavošanās kursiem.  

 

S. MENTORINGS 
Patnī īstenojam mentoringa jeb karjeras ievirzes programmu. 

Tiekamies ar dažādu jomu profesionāļiem (klātienē vai MS Teams 
vieslekcijās), tādējādi gūstot atziņas par studiju un karjeras dzīves 

ceļiem. Nodarbībās veicam pašizpēti, pildām personības un karjeras 
testus, mācāmies izvirzīt mērķus, veidot savu CV un motivācijas 

vēstules. Mūsdienās piedāvājumu klāsts reizēm ir nomācoši plašs, 
tāpēc uzskatām, ka ir vērtīgi jau savlaicīgi skolēnus virzīt karjeras 

pasaulē. 

Š. SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE   
Viena no mūsu prioritātem ir iekļaujoša, droša un labvēlīga vide. 
Tāpēc par skolas vidi rūpējas arī skolēni paši - iespēja būt līderim, 

sadarboties un apgūt organizatoriskas un prasmes. Skolēnu 
pašpārvaldē, kurā darbojas 1-2 klases pārstāvji, plānojam dažādas 

aktivitātes, akcijas, konkursus un citus pasākumus, lai ikdienu un 
skolas dzīvi padarītu krāšņāku, kā arī lai veicinātu piederības izjūtu 

mūsu kopienā. Mūsu ikdienai var sekot līdzi virtuāli mūsu sociālo 
tīklu profilos.  

T. GARDEROBE 

1.-6.kl. skolēns, ienākot no rīta skolā (vārtu kods: 2457, durvju 
kods: 2019#), virsdrēbes novieto atvērtā tipa garderobē. 1.- 2.kl. 

skolēnus sagaida skolotāja. Pēc tam skolēns dodas uz savu klases 
telpu pie klases audzinātājas. Vecāki skolā neienāk. 

Sporta stundām skolēni pārģērbjas klasē (lielākajām klasēm ir 
labiekārtotas ģērbtuves).  

7.-9.kl.skolēni virsdrēbes novieto atvērta tipa garderobē skolas 
3.stāvā. Ieeja skolā ir caur pagalmu (vārtu kods: 0147#). 

U. SKOLĒNU PLĀNOTĀJI ir ieteicami 
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Ū. 2022./ 2023. mācību gadā paredzētās skolēnu 
brīvdienas: 
Mācību gadā ir divi semestri 
 Pirmais semestris: 

● no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim; 
● 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei: no 2023. gada 9. janvāra līdz 

31. maijam; 
● 9. klasei: no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam; 

● 12. klasei: no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam. 
Brīvlaiki 

● Rudens brīvdienas: no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. 
oktobrim; 

● Ziemas brīvdienas: no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 
6. janvārim; 

● Pavasara brīvdienas: no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam. 
● Vasaras brīvdienas 1.–8. klasei un 10.–11. klasei: no 2023. 

gada 1. jūnija līdz 31. augustam. 
  

● Papildu brīvdienas, kuras nosaka skola 1.klasei, ir otrajā 
semestrī - 2023.gada 6.- 10.februārī 

  
Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar 

paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav 
iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes 

vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 
mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei. 

 

V. SKOLAS KONTAKTI atrodami skolas mājas lapā 

www.patnis.lv/skola 
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Veiksmīgu JAU  28. PATŅA Mācību gadu!  

   

 
 

 


