
5.a 5.c 6.a 7.a 8.a 9.a 10.a 11. a 12. a
P 15.09.

O 16.09. matemātika fizika

T 17.09.

C 18.09.
krievu 

val.matem.
angļu val.

P 19.09. matemātika matemātika

P 22.09. Latv.vēst. bioloģija

O 23.09. viz.māksla matemātika viz.māksla Lat.pas.vēst.

T 24.09. literatūra krievu val. bioloģija Kulturoloģija

C 25.09. literatūra latv.val. latv.val. angļu val.fizika ķīmija matem.literat.

P 26.09. informātika informātika matem. matem. informātika

P 29.09. latv.val.soc.z. latv.val.inform. latv.val.
bioloģ.inform.2.

gr.
bioloģija polit.tiesības

O 30.09. literatūra literat.soc.z. dabaszin. latv.val. krievu val. krievu val. literatūra Kulturoloģija

T 01.10. angļu val. angļu val.fizika Pasaules vēst. bioloģija kr.val.matem. krievu val.fizika

C 02.10. dabaszinības Pasaules vēst. angļu val.

P 03.10. dabasz.soc.zin. Latv.vēst.fizika kulturoloģija

P 06.10. fizika

O 07.10. krievu val. Pasaules vēst. ķīmija fizika Lat.pas.v.

T 08.10. Pasaules vēst. angļu val. ķīmija bioloģ.

C 09.10. matemātika krievu val. literatūra ķīmija

P 10.10. matem. matemātika matem.Latv.vēst. latv.val.

P 13.10. informātika inform.angļu v. matem.mūzika Lat.pas.v.angļu v.

O 14.10. informātika1.gr. viz.māksla latv.val.kr.val. latv.val. latv.val.

T 15.10. matemātika .literat. angļu val.

C 16.10.
informāt.angļu 

val.
informātika2.gr. informāt.1.gr. mūzika
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P 17.10. informātika  informātika bioloģija matemātika

P 20.10. latv.val.soc.z. latv.val. latv.val.angļu v. Latvijas vēsture angļu val. angļu val. informātika
polit.ties. 

Bioloģ.

O 21.10. literatūra literatūra latv.val. bioloģija

T 22.10. literatūra krievu val.
angļu val.krievu 

val.
literatūra

Lat.pas.vēst.Kultu

r.
Lat.pas.v.

C 23.10. matemātika
Pas.vēst.angļu 

v.
latv.val. ķīm.angļu v.liter. angļu val.

P 24.10. matemātika

P 03.11. informāt. 2.gr. matemātika informātika kulturoloģija

O 04.11. soc.zin. Pas.vēst. matem. viz.māk. Lat.pas.v.

T 05.11. matemātika Pas.vēst.angļu v.

C 06.11. angļu val. matemātika krievu val.

P 07.11. Latv. vēst. kulturoloģija

P 10.11. latv.val. latv.val. latv.val. fizika

O 11.11.
dabaszin.inform.1

.gr.
ķīm. krievu val.fizika krievu val.

T 12.11. matemātika angļu val.kr.val.
Latv.vēst.angļu 

v.
bioloģ.latv.val. latv.val.matem. fizika latv.val.

C 13.11. informātika matemātika informātika2.gr. latv.val.angļu v. fizika angļu val. latv.val.

P 14.11. bioloģija bioloģija latv.val. matemātika matemātika

T 19.11. Pasaules vēst. literatūra

C 20.11. dabasz.inform. informātika informātika ķīmija krievu val.

P 21.11 dabaszinības
latv.val.mājt.tehn.

m.

S 22.11.

P 24.11. soc.zin.inform. informātika informātika informātika ķīmija

O 25.11. literatūra literatūra matem. matemātika fizika latv.val.matem. Lat.pas.v.

T 26.11. angļu val.soc.z. literatūra
Lat.pas.vēst.Kultu

r.

C 27.11.
Pasaules 

vēsture
angļu val.

P 28.11. matemātika matemātika mājt.tehn.meit. polit.tiesības

P 01.12. ANGĻU VAL. fizika ķīmija angļu val.



O 02.12. informātika1.gr. krievu val.
krievu 

val.matem.fiz.
Latv.pas.vēst.

T 03.12. angļu val. Pas.vēst.angļu v.

C 04.12. informātika literat.inform.2.gr.
ang.val.inform.

1.gr.
literatūra ķīmija

P 05.12. angļu val. Pasaules vēst.

P 08.12. soc.zin. mūzika Lat.pas.vēst.

O 09.12. dabaszinības soc.zin. ķīmija fizika latv.val.
bioloģ.fizika 

viz.m.

T 10.12. mājt.tehn.meit.

angļu 

val.mājt.tehn.me

it.

Pasaules vēst. soc.zin.latv.val. bioloģ.soc.zin. bioloģ.ķīm. Liter. matemātika fizika

C 11.12. literat.dabasz. literatūra literat.Pas.vēst. ķīm.latv.val. krievu val.mūz.
Lat.pas.v.kr.val.fiz

ik.
krievu val.literat. krievu val.literat.

P 12.12. dabaszinības
bioloģ.mājt.teh

n.m.
bioloģija matem.Latv.v. matemātika latv.val. latv.val.

P 15.12. latv.val.matem. latv.val.matem. soc.zin.latv.v. informāt.2.gr. angļu val. literatūra inform. angļu val.inform. polit.ties.bioloģ.

O 16.12. soc.z. matem.Latv.v. matemātika matem.Latv.v.

T 17.12. angļu val. Kulturoloģija angļu val.

Lat.pas.v.matem.Kultur.


