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                                                                                                                                           ..........................................Arnis Ratiņš                                                                                                                                                                     
                                                                                                                     3.09.2018. 

      Stundu saraksts Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolā  2018./2019.m.g. 

Pirmdiena 

 laiks/klase  
1.klase 

  
2.klase 

  
3.klase 

 
4.klase 

  1. 2.               1.             2. 1. 2. 21015611 

1. 8.45 – 9.25 latviešu val. latviešu val.     matemātika matemātika angļu val. 

2. 9.30 – 10.10 matemātika matemātika dabaszinības  angļu val. matemātika sociālās zin. sociālās zin. sociālās zin. 

3. 10.15 – 10.55 dabaszinības dabaszinības latviešu val.  angļu val. latviešu val. sociālās zin. sociālās zin. sociālās zin. 

4. 11.00 – 11.40 dabaszinības dabaszinības matemātika  mājturība mājturība mājturība mājturība mājturība 

5. 12.00 – 12.40   vizuālā m.  latviešu val. latviešu val. sports sports sports 

6. 13.00 – 13.40   vizuālā m.  latviešu val.  sports sports sports 

7. 13.45 – 14.25          

8. 14.30 – 15.10          
 



Otrdiena 

 laiks/klase  
1.klase 

  
2.klase 

  
3.klase 

 
4.klase 

  1. 2.               1.             2. 1. 2. 21015611 

1. 8.45 – 9.25 angļu val. latviešu val. krist./ētika    latviešu val. angļu val. angļu val. 

2. 9.30 – 10.10 latviešu val. angļu val. matemātika  krist./ētika krist./ētika latviešu val. angļu val. latviešu val. 

3. 10.15 – 10.55 krist./ētika krist./ētika angļu val.  latviešu val. vizuālā m. angļu val. latviešu val. latviešu val. 

4. 11.00 – 11.40 mūzika mūzika mājturība  matemātika angļu val. angļu val. latviešu val. matemātika 

5. 12.00 – 12.40 matemātika matemātika mūzika  sports sports latviešu  val. latviešu val. latviešu val. 

6. 13.00 – 13.40     sports sports    

7. 13.45 – 14.25          

8. 14.30 – 15.10          

   

 

Trešdiena 

 laiks/klase  
1.klase 

  
2.klase 

  
3.klase 

 
4.klase 

  1. 2.               1.             2. 1. 2. 21015611 

1. 8.45 – 9.25 latviešu val. latviešu val. latviešu val.    matemātika matemātika matemātika 

2. 9.30 – 10.10 latviešu val. latviešu val. matemātika  matemātika matemātika matemātika matemātika matemātika 

3. 10.15 – 10.55 matemātika matemātika latviešu val.  sociālās zin. sociālās zin. dabaszinības dabaszinības dabaszinības 

4. 11.00 – 11.40 mājturība mājturība mūzika  latviešu val. latviešu val. dabaszinības dabaszinības dabaszinības 

5. 12.00 – 12.40   dabaszinības  vizuālā m. latviešu val. mūzika mūzika mūzika 

6. 13.00 – 13.40     vizuālā m. vizuālā m. mūzika mūzika mūzika 

7. 13.45 – 14.25          
 

 



Ceturtdiena 

 laiks/klase  
1.klase 

  
2.klase 

  
3.klase 

 
4.klase 

  1. 2.               1.             2. 1. 2. 21015611 

1. 8.45 – 9.25 matemātika matemātika   matemātika  matemātika matemātika angļu val. 

2. 9.30 – 10.10 sociālās zin. sociālās zin. latviešu val.  dabaszinības dabaszinības literatūra angļu val. matemātika 

3. 10.15 – 10.55 latviešu val. latviešu val.^ matemātika  dabaszinības dabaszinības angļu val. literatūra  literatūra  

4. 11.00 – 11.40 mūzika latviešu val. sociālās zin.  angļu val. latviešu val. vizuālā m. vizuālā m. vizuālā m. 

5. 12.00 – 12.40 latviešu val. mūzika sports  latviešu val. matemātika vizuālā m. vizuālā m. vizuālā m. 

6. 13.00 – 13.40   sports   latviešu val.    

7. 13.45 – 14.25          

8. 14.30 – 15.10          

 

Piektdiena 

 laiks/klase  
1.klase 

  
2.klase 

  
3.klase 

 
4.klase 

  1. 2.               1.             2. 1. 2. 21015611 

1. 8.45 – 9.25   latviešu val.   angļu val. latviešu val. latviešu val. latviešu val. 

2. 9.30 – 10.10 vizuālā m. vizuālā m. matemātika  matemātika angļu val. latviešu val. latviešu val. latviešu val. 

3. 10.15 – 10.55 vizuālā m. vizuālā m.   latviešu val. matemātika matemātika matemātika matemātika 

4. 11.00 – 11.40     mūzika mūzika latviešu val. latviešu val. latviešu val. 

5. 12.00 – 12.40 sports sports latviešu val.  mūzika mūzika    

6. 13.00 – 13.40 sports sports        

7. 13.45 – 14.25          

8. 14.30 – 15.10          

 

 

 


