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RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

 

   27.08.2021.                                          Nr. VS86-21-47-rs                   

 

Par pamatizglītības humanitārā un sociālā 

virziena mazākumtautību programmas 

(programmas kods 21012121)  mācību 

priekšmetu un stundu plānu apstiprināšanu 
  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pantu, 17.panta otrās daļas 

3.punktu, Izglītības likuma 30.panta otrajā daļā noteikto, ka iestādes vadītājs organizē 

iestādes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot 

nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta pirmajā daļā, 

otrās daļas 1., 4. un 6.punktos un Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā, 36.panta pirmajā 

daļā, 41.panta 11., 12. daļās  noteikto, Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumu Nr.468 

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, Rīgas domes 05.07.2011. nolikuma 

„Rīgas 86.vidusskolas nolikums”  47.punkta 47.3., 47.12. apakšpunktos noteikto, ka skolas 

direktora pienākumi ir noteikt darbinieku pienākumus un tiesības un atbilstoši savai 

kompetencei izdot rīkojumus un dot norādījumus skolas darbiniekiem,  lai nodrošināt 

izglītības iestādes darbību, organizēt un īstenot izglītošanas procesu: 
 

1. Apstiprināt Rīgas 86.vidusskolas pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena 

mazākumtautību programmas (programmas kods 21012121)  mācību priekšmetu un stundu 

plānu 2021./2022.mācību gadam 3.a, 6.a klasei (1.pielikums). 

 

2. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev. 

 

Pielikumā: 1) Rīgas 86.vidusskolas pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena 

mazākumtautību programmas (programmas kods 21012121) mācību priekšmetu un stundu 

plāns 2021./2022.mācību gadam 3.a, 6.a klasei  uz 1 lpp. 
 

 

Direktore                                   A.Dmitrijeva 

 

 

Dmitrijeva 67247436 

 
 

 



1.pielikums  

Rīgas 86.vidusskolas     27.08.2021. rīkojumam  

Nr.VS86-21-47-rs   
 

 

Rīgas 86.vidusskolas pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību 

programmas (programmas kods 21012121) mācību priekšmetu un stundu plāns 

2021./2022.mācību gadam 3.a, 6.a klasei   

 

Izglītības jomas un mācību priekšmeti 3.a 6.a 

Valoda   

Latviešu valoda un literatūra 4 5 

Mazākumtautības valoda (krievu) 5 4 

Svešvaloda (angļu) 3 3 

Svešvaloda (vācu/franču)  1 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati   

Matemātika* 4 4 

Informātika  1 

Dabaszinības 1 2 

Bioloģija   

Fizika   

Ķīmija   

Ģeogrāfija   

Cilvēks un sabiedrība   

Latvijas vēsture  1 

Pasaules vēsture  1 

Sociālās zinības 1 1 

Ētika / Kristīgā mācība 1  

Mājturība un tehnoloģijas 1 1 

Sports 2 2 

Māksla   

Literatūra  2 

Mūzika 1 1 

Vizuālā māksla 1 1 

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze 

nedēļā 

24 30 

 

Apgūst latviešu 

valodā 

Apgūst mazākumtautības valodā Apgūst latviešu valodā vai 

latviešu valodā un 

mazākumtautības valodā 

(bilingvāli) 

Piezīmes 

*Apgūst latviešu valodā: 3.klasē - 2 mācību stundu nedēļā,  6.klasēs – 3 mācību stundas.  


