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Mācību stundu saraksts 2016/2017.m.g.  
(programmas kods 21015611) 

Diena N.p.k. 
Stundu 

laiki 
1.klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

P
ir

m
d

ie
n

a
 

0. 810 - 850             vizuālā māk. vizuālā māk. matemātika 

1. 905 - 945 latviešu val. viz.māk. viz.māk. latviešu val. latviešu val. angļu val matemātika fizika fizika 

2. 950 -1030 viz.māk. latv.val. latviešu val. viz.māk. matemātika sociālās zin. informātika fizika fizika 

3. 1040  - 1120 dabaszin. matemātika matemātika dabaszin. mājtur./tehn matemātika mājtur./tehn mājtur./tehn angļu valoda 

4. 1135 - 12 15 matemātika dabaszin. dabaszin. matemātika mājturtehn. sports mājtur./tehn mājtur./tehn matemātika 

5. 1230- 1310   soc.zin. soc.zin. soc.zin. sports mājtur./tehn matemātika sports mājtur./tehn. 

6. 1315 - 1355         matemātika mājtur./tehn sports matemātika mājtur./tehn 

7. 1405 - 1445                   

 

O
tr

d
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n
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0. 810 - 850               Latvijas  v mūzika 

1. 905 - 945 latviešu val. matemātika  matemātika latviešu val. mūzika latviešu val. latviešu val. latviešu val. Latvijas vēst. 

2. 950 - 1030 latviešu val. sports sports latviešu val. matemātika mūzika Pasaules v. pasaules v. latviešu val. 

3. 1040 - 1120 soc.zin. latviešu val. latviešu val. soc.zin. mūzika mūzika literatūra literatūra pasaules  v. 

4. 1135 - 12 15 matemātika latviešu val. latviešu val. matemātika latviešu val. Pasaules v. mūzika mūzika latviešu val. 

5. 1230 - 1310 klases st. klases st. klases st. klases st. matemātika literatūra  Latvijas v. latviešu val. angļu valoda 

6. 1315 - 1355       matemātika literatūra Latvijas v. sociālās zin. matemātika literatūra 

7. 1405 - 1445                   

 

T
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0. 810 - 850           latviešu val. angļu val. matemātika ģeogrāfija 

1. 905 - 945 angļu val. angļu val. latviešu val. latviešu val. latviešu val. sociālās zin. ģeogrāfija ģeogrāfija bioloģija 

2. 950 - 1030 latviešu val. latviešu val. angļu val. angļu val. dabaszin. dabaszin. bioloģija bioloģija vizuālā māk. 

3. 1040 - 1120 viz.māk. mūzika  mūzika viz. māk. dabaszin. informātika bioloģija bioloģija matemātika 

4. 1135 - 12 15 mūzika viz.māk. viz.māk. mūzika angļu val. dabaszin. matemātika angļu val. bioloģija 

5. 1230 - 1310     angļu val. angļu val. vizuālā māk. vizuālā māk. ģeogrāfija ģeogrāfija sports 

6. 1315 - 1355         
 

matemātika angļu val. sociālās zin. ģeogrāfija 

7. 1405 - 1445                   

 

C
et
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0. 810 - 850             sociālās zin. matemātika latv.val. 

1. 905 - 945 matemātika latviešu val. latviešu val. matemātika sociālās zin. angļu val. latviešu val. ķīmija ķīmija 

2. 950 - 1030 mājturība dabaszin. dabaszin. mājturība sports krievu val. matemātika sports latviešu val. 

3. 1040 - 1120 dabaszin. matemātika matemātika dabaszin. matemātika sports latviešu val. latviešu val. krievu val. 

4. 1135 - 12 15 sports ētika ētika sports informātika matemātika literatūra literatūra krievu val. 

5. 1230 - 1310 latviešu val. mājturība  mājturība latviešu val. latviešu val. matemātika krievu val. krievu val. literatūra 

6. 1315 - 1355           latviešu val. krievu val. ķrievu val. matemātika 

7. 1405 - 1445                   

8. 1455 - 1535                   
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0. 810 - 850               sociālās zin. matemātika 

1. 905 - 945 ētika matemātika angļu val. angļu val. latviešu val. matemātika krievu val. krievu val. sports 

2. 950 - 1030 matemātika sports sports matemātika literatūra krievu val. angļu val. ķīmija ķīmija 

3. 1040 - 1120 sports latviešu val. latviešu val. sports angļu val. angļu val. matemātika angļu val. krievu val. 

4. 1135 - 12 15 latviešu val. mūzika  mūzika latv.val. angļu val. literatūra matemātika angļu val. sociālās zin. 

5. 1230 - 1310 mūzika  matemātika  matemātika mūzika matemātika latviešu val. sports matemātika angļu valoda 

6. 1315 - 1355       latviešu val. klases st. klases st. klases st. klases st. klases st. 

7. 1405 - 1445                   

Mācību stundu skaits nedēļā:  22 +1 23+1 24+1 26+1 28+1 30+1 32+1 34+1 34+1 


