
Stundu saraksts Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolā 2015./2016.m.g. 

(saraksts pēc obligātā mācību plāna,iezīmējot fakultatīvās nodarbības un individuālās stundas) 

Pirmdiena 

 laiks/klase 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 
  1. 2.  21015611 1. 2. 21015611 1. 2. 

1. 8.45 – 9.25 sociālās z. sociālās z. dabaszinības dabaszinības matemātika matemātika matemātika latv. val. angļu val. 

2. 9.30 – 10.10 latv. val. latv. val. latv. val. latv. val. angļu val. latv. val. angļu val. dabaszinības dabaszinības 

3. 10.15 – 10.55 matemātika matemātika latv. val. latv. val. latv. val. vizuālā m. latv. val. angļu val. latv. val. 

4. 11.00 – 11.40 dabaszinības dabaszinības matemātika matemātika sociālās z. latv. val. sociālās z. matemātika matemātika 

5. 12.00 – 12.40 vizuālā m. vizuālā m. sports sports latv. val. dabaszinības latv.val. sociālās z. sociālās z. 

6. 13.00 – 13.40   sports sports     dabaszinības 
 

Otrdiena 

 laiks/klase 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 
  1. 2.  21015611 1. 2. 21015611 1. 2. 

1. 8.45 – 9.25 angļu val. angļu val. ētika/ krist. ētika/ krist. mūzika latv. val. mūzika latv. val. latv. val. 

2. 9.30 – 10.10 ētika/ krist. ētika/ krist. matemātika matemātika dabaszinības mūzika dabaszinības matemātika angļu val. 

3. 10.15 – 10.55 matemātika matemātika vizuālā m. vizuālā m. latv. val. ētika/ krist. latv. val. angļu val. mūzika 

4. 11.00 – 11.40 latv. val. latv. val. vizuālā m. vizuālā m. matemātika matemātika matemātika mūzika matemātika 

5. 12.00 – 12.40   latv. val. latv.val. ētika mājturība ētika latv. val.   
 

 

 



Trešdiena 

 laiks/klase 1.klase 2.klase 3. klase 4. klase 
  1. 2.  21015611 1. 2. 21015611 1. 2. 

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

2. 9.30 – 10.10 matemātika matemātika mūzika mūzika matemātika latv. val. matemātika mājturība angļu val. 

3. 10.15 – 10.55 mūzika mūzika matemātika matemātika latv. val. angļu val. latv. val. latv. val.  latv. val. 

4. 11.00 – 11.40 latv. val. latv. val. dabaszinības dabaszinības vizuālā m. matemātika vizuālā m. matemātika matemātika 

5. 12.00 – 12.40 sports sports dabaszinības dabaszinības vizuālā m. dabaszinības vizuālā m. vizuālā m. vizuālā m. 

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

 

Ceturtdiena 

 laiks/klase 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 
  1. 2.  21015611 1. 2. 21015611 1. 2. 

1. 8.45 – 9.25 latv. val. latv. val. klases st. klases st. latv. val. latv.val. angļu val. latv. val. latv. val. 

2. 9.30 – 10.10 matemātika matemātika matemātika matemātika mūzika  angļu val. mūzika latv. val.  latv. val. 

3. 10.15 – 10.55 latv. val. latv. val. angļu val. angļu val. matemātika matemātika matemātika dabaszinības mūzika 

4. 11.00 – 11.40 mājturība mājturība latv. val. latv. val. latv. val. mūzika  matemātika  matemātika 

5. 12.00 – 12.40     sports sports sports mūzika mājturība 

6. 13.00 – 13.40     sports sports sports klases st. klases st. 

 

 

 

 

 



Piektdiena 

 laiks/klase 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 
  1. 2.  21015611 1. 2. 21015611 1. 2. 

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

2. 9.30 – 10.10 mūzika mūzika matemātika matemātika latv. val. angļu val. latv. val. latv. val. latv.val. 

3. 10.15 – 10.55 dabaszinības dabaszinības mājturība mājturība matemātika latv. val. matemātika angļu val. latv. val. 

4. 11.00 – 11.40 vizuālā m. vizuālā m. sociālās z. sociālās zin. dabaszinības sociālās z. dabaszinības sociālās z. sociālās z. 

5. 12.00 – 12.40 klases st. klases st. latv. val. latv. val. mājturība vizuālā m. mājturība sports sports 

6. 13.00 – 13.40     klases st. klases st. klases st. sports sports 

 

 

Diagnosticējošie darbi un novada mācību olimpiādes 

klase norises laiks norises vieta 

3. klase 4.01. – 2.03. Jaunpiebalgas vidusskola 

3., 4. klase 9.03. Liepas pamatskola 

1., 2. klase 20.04. Liepas pamatskola 

3.klase 8.04. Valmiera(piedalās 
Vidzemes reģiona skolas) 

pētnieciskā konferencīte 5.04. Amatas pamatskola 

 

 


