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RAĢ stundu un ēdināšanas laiki 2018./2019.  mācību gadā 

 

 Stunda Starpbrīdis Klašu grupa/ ēdienreize  

1. 8.10-8.50 8.50-9.00 1.-3.klases u.c. klašu 

skolēni brokastis 

2. 9.00-9.40   

  9.40-9.50  

3. 9.50-10.30   

  10.30-10.50 4.un 5.klases pusdienas 

4. 10.50-11.30   

  11.30-11.50 1.-3.klases pusdienas  

5. 11.50-12.30    

  12.30-13.00 6.-8.klases pusdienas 

  12.30-12.40 

1.-5.un 9.-12.kl. 

starpbrīdis 

 

6.1. 12.40-13.20 

1.-5.un 9.-12.kl. 

 
 

  13.20-13.50 9.-12.klases pusdienas 

6.2. 13.00-13.40 

6.-8.klases 

 
 

  13.40-13.50 

6.-8.klases 
 

7. 13.50-14.30   

  14.30-14.40 1.-3.klases launags 

8. 14.40-15.20   

   15.20-15.30 

9.  15.30-16.10  

 

 Ņemot vērā garderobes šaurību un telpu ierobežojumus, ko 

pastiprina celtniecības process, aicinām skolā ierasties 

savlaicīgi – 15 minūtes pirms stundu sākuma! 

 Ņemot vērā to, satiksmes apgrūtinājumus celtniecības procesā, 

aicinām iespēju robežās uz skolu nākt kājām un izmantot 

sabiedrisko transportu. 

 Lūdzam rēķināties, ka automašīnas novietošana skolas tiešā 

tuvumā var nebūt iespējama! 

1.lpp. 

     RAĢ PAMATINFORMĀCIJA      
2018./ 2019. māc.g. 

Zvārdes ielā 1, LV-1004   rag@riga.lv www.rag.lv 

Tālruņi 

skolotāju istaba 67611932 Ēkas uzraugs 67687375 

lietvede 67612425 Bibliotēka 67474123 

Vadība   

Direktore 200. kab. Maija Kokare 67612425 

Direktores vietniece 1.-4.kl.   206. kab Joanna Buboviča 67611932 

Direktores vietniece 5.-9.kl., 

angļu valodas apguve 1.-12. 

208. kab. Daina Toropova 67612425 

Direktores vietniece 10.-12. 

dabaszinību apguve 5.-12. 

203. kab. Niāra Robalde 67610380 

Direktores vietniece 

audzināšanas darbs, pulciņi 

205. kab. Arta Nolberga   67611932 

Direktores vietnieks IKT 

jomā 

204. kab. Jānis Līmežs 67610392 

Direktores vietniece 

saimniecības darbā 

204. kab. Rita Meļķe 67610392 

Sporta organizators 203. kab. Gunārs Andersons 67610380 

Atbalsta personāls*   

*Individuālās  konsultācijas  pēc  telefoniskas  vienošanās  darba  dienās 

Medmāsa 207.kab Mārīte Pudāne 67304976 

Sociālā pedagoģe 1.-4.kl. 210.kab. Dace Pūpola               29988260   

Sociālā pedagoģe 5.-9.kl. 210.kab. Svetlana Berkmane 29697550 

Psiholoģe (PTP) 400.kab. Gita Lodziņa 29277099 

Logopēde mājiņa Irina Kanberga 29338017 

Speciālā pedagoģe 400.kab. Māra Kārkliņa 67612425 

 

Elektroniskā saziņa ar skolu notiek e-klasē.  

Lūgums atjaunot datus un piekļuvi e-klasei (ja tā nav vai tā zudusi)  

sadarbībā ar klases audzinātāju. 

 
 

mailto:rag@riga.lv


2.lpp. 
Mācību gads, brīvlaiki, eksāmeni, projekti 

 no līdz 

I semestris 3.septembra 21. decembrim 

Rudens brīvdienas 22. oktobra 26.oktobrim 

Ziemas brīvdienas 24. decembra 4. janvārim 

II semestris 1.-8., 10.-11.kl. 7. janvāra 31. maijam 

Pavasara brīvdienas 

1.- 11. kl. 

12.kl. 

 

11.marta 

18. marta 

 

15.martam 

22.martam 

Papildu brīvdienas 1.kl. 11.februāra 15.februārim 

Pēdējais zvans 9.,12.kl. 17.maijā 

Eksāmeni 9.kl. 20.maija 14. jūnijam 

Eksāmeni 12.kl. 11.marta 15.martam 

20.maija 21.jūnijam 

Projektu dienas 1.-8.klasēm   27.,28., 29. maijs 

Liecību izsniegšana 

1.-8., 10.-11.kl. 

21. decembrī un 31.maijā 

Citām klasēm gada noslēguma pārbaudes darbi un to norises laiks tiks 

paziņots līdz 21.decembrim 

 

VECĀKU DIENAS: iespēja tikties ar visiem priekšmetu skolotājiem    

pēc iepriekšēja pieraksta (elektroniski)  

6.novembrī, 15. janvārī un 26.martā 

  1. klašu vecāki tiek aicināti uz vecāku dienām pēc īpaša grafika 

Vecāku kopsapulces (zālē) un pēc tam klašu sapulces:  

1.klasēm 12. septembrī plkst. 18.00  

5. klasēm 11. septembrī plkst. 18.00  

10.klasēm 11.septembrī plkst.19.00  

2.-12. klasēm klašu sapulces pēc audzinātāju izvēles septembrī vai 

oktobrī un 2.pusgadā. Vecāki tiek informēti e-klases pastā. 

 

CELTNIECĪBA: Līdz 2020.gada septembrim Rīgas Angļu ģimnāzijai 

tiks uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un 

palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, 

mācību un atpūtas zonas. Aktuāli ierobežojumi: slēgti ieejas vārtiņi 

skolas teritorijā no dzelzceļa puses; apgrūtināta automašīnu novietošana 

un satiksme; izmantojamas velosipēdu novietnes skolas priekšpusē un 

sānos (ne iekšpagalmā). 

3.lpp 
NOTEIKUMI: Aicinām www.rag.lv iepazīties ar RAĢ iekšējās kārtības 

noteikumiem, personu datu aizsardzību un  instrukciju par drošību RAĢ un 

tās teritorijā celtniecības periodā, pārrunāt noteikumus ar saviem bērniem un 

apliecināt to ar parakstu (veidlapa izsniegta skolēniem). 

 

KAVĒJUMI: Ja skolēns kavē skolu, vecāki par skolēna kavējumu 1.dienā 

informē klases audzinātāju līdz pl. 10.00 (telefona zvans, SMS, vecāku 

attaisnota kavējuma pieteikums e klasē).  

Vecāki paši var attaisnot ne vairāk kā 5 kavētas mācību dienas semestrī 

(1.-4. klašu skolēniem veicot ierakstu dienasgrāmatas beigās, pārējiem – 

vecāku rakstītas attaisnojuma zīmes (papīra formātā vai e-klasē). 

Plānotus attaisnojamus skolas kavējumus saskaņot 2 nedēļas pirms tam, 

iesniedzot iesniegumu klases audzinātājam vai lietvedībā! 

 

ĒDINĀŠANA: 1.-12. klasei tiek nodrošinātas valsts un pašvaldības finansētas 

(1,42 € apmērā) kompleksās pusdienas (noteiktajos laikos). Ēdināšu nodrošina 

SIA Baltic Restaurants Latvia.   

RAĢ ēdnīca piedāvā brokastis (0.78 €) pl. 8.50-9.00, launagu 1.-3.klasēm 

(0,57 €) plkst. 14.30. Ja skolēns, kurš ēd brokastis vai launagu, ir saslimis, 

vecāks var atteikt ēdienreizi tās dienas rītā  no pl.8.00-9.00 pa tālr. 25636841. 
*Neapmeklētās dienas netiek atrēķinātas no iemaksātās summas, ja bērns nav atteikts no 

brokastīm vai launaga norādītajā laikā.                                                           

Samaksa par brokastīm un/ vai launagu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu 

(par mēnesi) vai ēdnīcas kasē pirmdienās (vecāku noteikts periods), norādot 

bērna vārdu, uzvārdu, klasi, par kādu ēdienreizi maksā un maksājuma 

periodu.  

Rekvizīti maksājumam: SIA Baltic Restaurants Latvia, RN: LV40003556833 

Banka: AS SEB banka, Norēķinu konts: LV29 UNLA 0050 022353397 

 

E-KARTE ir skolēna apliecība un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) 

sabiedriskajā transportā.  

Skolēna e-karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. 

Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. klasē un 10. klasē. Tāpat jauna 

Skolēna e karte jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai 

kuriem mainās personas dati. 

 Lai Skolēna e karte pildītu skolēna apliecības funkciju, uz tās RAĢ direktores 

parakstam un aktuālajai uzlīmei. 

http://www.rag.lv/

