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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

Pi
rm

di
en

a 1. latviešu val. 
2. matemātika 
3. sports 
4. sports 
5. mūzika 

1. matemātika 
2. krievu val. 
3. mūzika 
4. latviešu val. 
5. latviešu val. 
 

1. sports 
2. vizuālā m. 
3. latviešu val. 
4. mūzika 
5. sports 

1. krievu val. 
2. mūzika 
3. dabas zinības 
4. matemātika  
5. vizuālā m. 
 

1. matemātika 
2. mūzika 
3. angļu valoda 
4. dabas zinības 
5. krievu val. 
6. krievu lit. 

1. mūzika 
2. matemātika 
3. sociālās zin. 
4. vizuālā m. 
5. krievu val. 
6. latviešu val. 

1. vizuālā m. 
2. krievu val. 
3. matemātika 
4. angļu val. 
5. latviešu val. 
6. mūzika 
7. latviešu val. 

1. vizuālā m. 
2. sports 
3. krievu val. 
4. latviešu val. 
5. matemātika 
6. mūzika 
7. sports 

O
tr

di
en

a  1. vizuālā m. 
2. mājturība un tehn. 
3. matemātika 
4. latviešu val. 

1. latviešu val. 
2. latviešu val. 
3. krievu val. 
4. matemātika  

1.  krievu val. 
2. matemātika  
3. mājturība un tehn. 
4. sociālās zin. 
5. latviešu val. 
 

1. mājturība un tehn. 
2. matemātika 
3. krievu val. 
4. sports 
5. sociālās zin. 
6. latviešu val. 
 

1. krievu val. 
2. vizuālā m. 
3. latviešu val. 
4. matemātika 
5. matemātika 
6. krievu lit. 
 

1. matemātika 
2. matemātika 
3. sociālās zin. 
4.latviešu val. 
5. angļu val. 
6. krievu val. 

1. krievu lit. 
2. krievu val. 
3. matemātika 
4. matemātika 
5. latviešu val. 
6. ģeogrāfija 
 

1. matemātika  
2. latviešu val. 
3.  angļu val. 
4. krievu val 
5. latviešu val 
6. ģeogrāfija 
7. sociālās zin. 

T
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 1. krievu val. 

2. dabas zin. 
3. angļu val. 
4. latviešu val. 
5. sociālās zin. 
 

1. krievu val. 
2. sports 
3. mājturība un tehn. 
4. ētika 
5. dabas zin. 
 
 

1.  angļu val. 
2. matemātika  
3. latviešu val. 
4. krievu val. 
5. dabas zin. 
 

1. krievu lit.  
2. krievu val. 
3. latviešu val. 
4. sports  
5. angļu val. 
 
 

1. matemātika 
2. latviešu val. 
3. krievu val. 
4. angļu val. 
5. sports 
 

1. pasaules vēsture  
2. krievu val. 
3. Latvijas vēsture 
4. latviešu val. 
5. latviešu val. 
6. krievu lit. 
7. sports 

1. pasaules vēsture 
2. matemātika 
3. matemātika 
4. Latvijas vēsture 
5. sports 
6. latviešu val. 
7. krievu val. 

1. latviešu val. 
2. Latvijas vēsture 
3. matemātika 
4. krievu val. 
5. krievu lit. 
6. pasaules vēsture 
7. angļu val. 

C
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ur
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na

 1. krievu val. 
2. krievu val. 
3. matemātika 
4. dabas zin. 
5. ētika 

1. angļu val. 
2. sociālās zin. 
3. matemātika 
4. sports 
5. sports 

1. dabas zin. 
2. krievu val. 
3. angļu val. 
4. matemātika 
5. ētika 

1. dabas zin.  
2. matemātika  
3. matemātika  
4. latviešu val. 
5. angļu val. 
6. latviešu val. 
 

1. matemātika  
2. sports 
3. latviešu val.  
4. angļu val. 
5. dabas zin. 
6. mājturība un tehn. 
 

1. matemātika 
2. matemātika 
3. mājturība un tehn. 
4. dabas zin.  
5. latviešu val. 
6. krievu lit. 

1. bioloģija  
2. sports 
3. latviešu val. 
4. angļu val. 
5. bioloģija 
6. mājturība un tehn. 

1. mājturība un tehn. 
2. ķīmija 
3. ķīmija 
4. matemātika 
5. bioloģija  
6. bioloģija  
7. latviešu val 

Pi
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na
 1. klases stunda 

2. latviešu val. 
3. matemātika 
4. krievu val. 
 

1. klases stunda 
2. krievu val. 
3. vizuālā m. 
4. krievu val. 
5. matemātika 
 

1. klases stunda 
2. krievu val. 
3. krievu val. 
4. matemātika 
5. latviešu val. 

1. klases stunda 
2. vizuālā m. 
3. matemātika 
4. krievu val. 
5. sports 
 

1. klases stunda 
2. latviešu val 
3. sports 
4. sociālās zin.  
5. krievu val. 
6. informātika 

1. klases stunda 
2. krievu val. 
3. dabas zin.  
4. angļu val. 
5. informātika 
6. sports 

1. klases stunda 
2. matemātika  
3. sports 
4. informātika 
5. sociālās zin. 
6. krievu lit. 

1. klases stunda 
2. fizika 
3. fizika 
4. matemātika  
5. sociālās zin.  
6. krievu lit. 
7. ģeogrāfija 

04.01.2017.                Sastādija: D. Vasilevska 

 

 

 


