
Audriņu pamatskolas mācību priekšmetu  stundu saraksts       APSTIPRINĀTS 
      1. semestrim 2017. / 2018. m. g.          ar Audriņu pamatskolas direktores 

               2017. gada 2. oktobra rīkojumu Nr.19 
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kods 21015621 

P
ir

m
d

ie
n

a
 1. krievu val. 

2. latviešu val. 

3. angļu val. 

4. mūzika 

5. sports 

 

1. krievu val. 

2. latviešu val. 

3. angļu val. 

4. sports 

5. mūzika 

1. krievu val. 

2. matemātika 

3. latviešu val. 

4. latviešu val. 

5. sociālās zin. 

1. krievu val. 

2. sports 

3. latviešu val. 

4. matemātika  

5. sports 

6. latviešu val. 

 

1. matemātika 

2. angļu val. 

3. sports 

4. dabaszinības 

5. sociālās zin. 

6. sports 

1. angļu val. 

2. matemātika 

3. krievu val. 

4. sociālās zin. 

5. krievu val. 

6. latviešu val. 

7. mūzika 

1. matemātika 

2. sociālās zin. 

3. latviešu val. 

4. angļu val. 

5. krievu val. 

6. ģeogrāfija 

7. sports 

1. krievu val. 

2. latviešu val. 

3. ģeogrāfija 

4. literatūra 

5. matemātika 

6. angļu val. 

7. ģeogrāfija 

8. mūzika 

1. latviešu val. 

2. literatūra 

3. ģeogrāfija 

4. sociālās zin. 

5. latviešu val. 

6. krievu val. 

7. sports 

8. mūzika 
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  1. krievu val. 

2. dabaszinības 

3. latviešu val. 

4. matemātika 

4. sociālās zin. 

1. krievu val. 

2. mājturība un tehn. 

3. latviešu val. 

4. matemātika 

4. sociālās zin. 

 

1.  ētika 

2. dabaszinības 

3. mūzika 

4. krievu val. 

5. matemātika  

1. mājturība un tehn. 

2. matemātika 

3. dabaszin. 

4. krievu val. 

5. mūzika 

1. matemātika 

2.  krievu val. 

3. literatūra 

4. mūzika 

5. latviešu val. 

 

1. latviešu val. 

2. latviešu val. 

3. mājturība un tehn. 

4. Latvijas vēsture 

5. krievu val. 

6. pasaules vēsture 

1. matemātika  

2. matemātika 

3. Latvijas vēsture 

4. latviešu val. 

5. pasaules vēsture 

6. mūzika 

 

1. Latvijas vēsture 

2. pasaules vēsture 

3. latviešu val. 

4. literatūra 

5. mājturība un 

tehn.(m.)  
6. matemātika 

1. literatūra  

2. pasaules vēsture 

3.  matemātika 

4. matemātika 

5. mājturība un tehn. 

6.latviešu val. 

7. Latvijas vēsture 
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 1. krievu val. 

2. matemātika 

3. vizuālā m. 

4. latviešu val. 

5. dabaszinības 

 

1. krievu val. 

2. matemātika 

3. vizuālā m. 

4. latviešu val. 

5. krievu val. 

 

1. krievu val. 

2. angļu val. 

3. latviešu val. 

4. vizuālā m. 

5. dabaszinības 

 

 

1. krievu val.  

2. matemātika 

3. sociālās zin. 

4. vizuālā m.  

5. angļu val. 

 

 

1. latviešu val. 

2. matemātika 

3. matemātika 

4. krievu val. 

5. informātika 

6. krievu val. 

 

1. matemātika  

2. krievu val. 

3. latviešu val. 

4. dabaszinības 

5. literatūra 

6. informātika 

7. sociālās zin. 

1. matemātika 

2. vizuālā m. 

3. angļu val. 

4. informātika  

5. latviešu val. 

6. literatūra 

7. krievu val. 

1. angļu val. 

2. fizika 

3. fizika 

4. latviešu val. 

5. sociālās zin. 

6. latviešu val. 

7. matemātika 

1. fizika 

2. fizika 

3. krievu val. 

4. matemātika 

5. sociālās zin. 
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 1. latviešu val. 

2. matemātika 

3. krievu val. 

4. mājturība un 

tehn. 
 

 

1. latviešu val. 

2. matemātika 

3. krievu val. 

4. sports 

5. sports 

1. matemātika 

2. krievu val. 

3. sports 

4. mājturība un 

tehn. 

5. latviešu val. 

1. krievu val.  

2. matemātika  

3. literatūra  

4. dabaszin. 

5. angļu val. 

 

1. matemātika  

2. mājturība un tehn. 

3. dabaszinības 

4. latviešu val.  

5. latviešu val. 

6. angļu val. 

 

1. sports 

2. latviešu val. 

3. matemātika 

4. angļu val.  

5. matemātika 

1. bioloģija  

2. sports 

3. literatūra 

4. bioloģija 

5. mājturība un tehn. 

6. latviešu val. 

7. krievu val. 

1. sports 

2. bioloģija 

3. bioloģija 

4. angļu val. 

5. ķīmija 

6. matemātika 

7. ķīmija 

8. mājturība un 

tehn.(z.) 

1. latviešu val. 

2. sports 

3. bioloģija 

4. matemātika 

5. ķīmija  

6. ķīmija  

7. latviešu val. 

8. bioloģija 
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 1. klases stunda 

2. matemātika  

3. sports 

4. ētika 

 

1. klases stunda 

2. matemātika  

3. dabaszinības  

4. ētika 

 

1. klases stunda 

2. krievu val. 

3. sports 

4. angļu val. 

5. matemātika 

1. klases stunda 

2. sports 

3. matemātika 

4. vizuālā m. 

5. latviešu val. 

 

1. klases stunda 

2. krievu val. 

3. literatūra 

4. sports  

5. vizuālā m. 

6. angļu val. 

1. klases stunda 

2. matemātika  

3. vizuālā m. 

4. dabas zin.  

5. sports 

6. literatūra 

1. klases stunda 

2. matemātika  

3. matemātika 

4. latviešu val. 

5. angļu val. 

6. sports 

1. klases stunda 

2. latviešu val. 

3. matemātika 

4. krievu val.  

5. sports  

6. vizuālā m. 

7. krievu val. 

1. klases stunda 

2. ģeogrāfija 

3. angļu val. 

4. matemātika  

5. krievu val.  

6. vizuālā m. 

7. angļu val. 

02.10.2017.                Sastādija: D. Vasilevska 

 


