
                                                                                                                   
  APSTIPRINĀTS 

                                                                                               ar Audriņu pamatskolas direktores 
2019. gada 2.septembra rīkojumu Nr.2 

Audriņu pamatskolas stundu saraksts 

speciālās pamatizglītības  programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  
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1. 2. 4. 5. 8. 9. 
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 1. krievu val. 

2. angļu val. 

3. mūzika 

4. latviešu val. 

5. sports 

 

1. krievu val. 

2. angļu val. 

3. mūzika 

4. latviešu val. 

5. dabaszinības 

 

1. latviešu val. 

2. ētika 

3. krievu val.  

4. angļu val. 

5. sports 

6. dabaszinības 

1. krievu val. 

2. sports 

3. mājturība un tehn. 

4. latviešu val. 

5. krievu val. 

6. latviešu val. 

 

1. latviešu val. 

2. ģeogrāfija  

3. latviešu val. 

4. sports 

5. latviešu val. 

6. mūzika 

7. krievu val. 

8. krievu val. 

1. latviešu val. 

2. ģeogrāfija  

3. latviešu val. 

4. sports 

5. latviešu val. 

6. mūzika 

7. krievu val. 

8. krievu val. 
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  1. matemātika  

2. mājturība un tehn. 

3. latviešu val. 

4. krievu val. 

5. sociālās zin. 

 

1. matemātika 

2. ētika 

3. latviešu val. 

4. mājturība un tehn. 

5. sociālās zin. 

 

1. matemātika 

2. vizuālā m. 

3. krievu val. 

4. matemātika 

5. latviešu val. 

1. mājturība un tehn.  

2. vizuālā m. 

3. matemātika 

4. dabaszinības 

5. matemātika  

6. sociālās zin. 

1. ģeogrāfija 

2. pasaules vēsture 

3. latvijas vēsture 

4. vizuālā m. 

5. mājturība un tehn.(m) 

6. matemātika 

 

1. ģeogrāfija 

2. pasaules vēsture 

3. latvijas vēsture 

4. vizuālā m. 

5. mājturība un tehn.(m) 

6. matemātika 
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 1. krievu val. 

2. matemātika 

3. laviešu val. 

4. dabaszinības 

5. latviešu val. 

1. krievu val. 

2. matemātika 

3. laviešu val. 

4. dabaszinības 

5. krievu val. 

1. dabaszinības  

2. latviešu val.  

3. krievu val. 

4. sociālās zin. 

5. angļu val. 

 

 

1. informātika 

2. angļu val. 

3. mājturība un tehn. 

4. latviešu val. 

5. matemātika  

6. latviešu val. 

 

1. angļu val. 

2. mājturība un tehn. 

3. matemātika 

4. angļu val. 

5. latviešu val. 

6. matemātika  

7. dabaszinības 

8. latviešu val. 

1. angļu val. 

2. mājturība un tehn. 

3. matemātika 

4. angļu val. 

5. latviešu val. 

6. matemātika 

7. dabaszinības 

8. latviešu val. 
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 1. dabaszinības 

2. matemātika 

3. vizuālā m. 

4. sports 

 

 

1. sports 

2. matemātika 

3. vizuālā m. 

4. sports 

 

1. matemātika 

2. matemātika  

3. mūzika  

4. krievu val.  

5. latviešu val. 

6. sports 

 

1. ģeogrāfija 

2. literatūra 

3. mūzika 

4. krievu val. 

5. sports 

6. krievu val. 

1. mājturība un tehn. 

2. mājturība un tehn. 

3. sports 

4. krievu val. 

5. literatūra 

6. vizuālā m. 

 

1. mājturība un tehn. 

2. mājturība un tehn. 

3. sports 

4. krievu val. 

5. literatūra 

6. vizuālā m. 
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 1. matemātika 

2. mājturība un tehn. 

3. klases stunda 

4. krievu val. 

 

1. matemātika 

2. mājturība un tehn. 

3. klases stunda 

4. krievu val. 

5. latviešu val. 

 

 

1. matemātika 

2. literatūra 

3. klases stunda 

4. mājturība un tehn. 

5. mājturība un tehn. 

 

1. angļu val. 

2. matemātika 

3. klases stunda 

4. dabaszinības 

5. matemātika  

 

1. angļu val. 

2. ģeogrāfija 

3. klases stunda 

4. matemātika  

5. dabaszinības 

6. sociālās zin.  
7. matemātika 

1. sociālās zin.  

2. ģeogrāfija 

3. klases stunda 

4. matemātika  

5. dabaszinības 

6. sociālās zin.  
7. matemātika 

02.09.2019.           Sastādija: D. Vasilevska 


