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KONTAKTI 

Saziņa ar skolas darbiniekiem notiek e-klasē 

Izziņu pieteikumi un iesniegumi iesniedzami epastā: rag@riga.lv 

Materiālu vai dokumentu nodošana darbiniekiem: paskastē galvenās ieejas vējtverī 

Materiālu vai dokumentu saņemšana Operatīvajā dienestā 101.telpā 

 

Lūgums sadarbībā ar klases audzinātāju atjaunot datus un piekļuvi e-klasei (ja tā nav vai tā 

zudusi). 

 

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

Tālruņi 

Skolotāju istaba Nr.1 

Skolotāju istaba Nr.2 

Skolotāju istaba Nr.3 

67474436 

67611932 

67474435 

Ēkas uzraugs 67687375 

Lietvede (201.kab.) 67612425   

Vadība 

Direktore 200. kab. Maija Kokare 67612425 

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

Direktores vietniece 5.-9.kl., 

svešvalodu apguve 1.-12. 

210. kab. Daina Toropova 67612425 

Direktores vietniece 10.-12 320. kab. Nelda Jaunzeme 67474437 

Direktores vietniece audzināšanas 

darbs, pulciņi 

400. kab. Arta Nolberga   67611932 

Direktores vietnieks IKT jomā 204. kab. Jānis Līmežs 67610380 

Operatīvais dienests, 

administrators,  

direktores vietniece 

101.kab.  

 

Agnese Sarkane 

 

25626156 

Direktores vietniece saimniecības 

darbā 

203. kab. Rita Meļķe 67610392 

Sporta kompleksa vadītājs 203.kab. Raimonds Bobiļevs 67610392 

Sporta organizators 119. kab. Gunārs Andersons Saziņa e-

klasē 

Atbalsta personāls*   

*Individuālās  konsultācijas  pēc  telefoniskas  vienošanās  darba  dienās 

Medmāsa 207.kab Mārīte Pudāne 67304976 

Sociālā pedagoģe 1.-4.kl. 214.kab. Evija Šveicere Saziņa e-

klasē 

Sociālā pedagoģe 5.-9.kl. 214.kab. Svetlana Berkmane 29697550  

Psiholoģe (O,T,C) 6.-12.kl. 407.kab. Santa Saleniece Saziņa e-

klasē 

Psiholoģe (P,T,P) 1.-5.kl. 407.kab. Estere Treimane 20007357 

Logopēde Muiža Irina Kanberga 29338017  

Speciālais pedagogs Muiža Māra Kārkliņa Saziņa e-

klasē Karjeras konsultante  Muiža  Madara Sarkane  

 

mailto:rag@riga.lv
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NOTEIKUMI 

Iekšējās kārtības noteikumi: https://www.rag.lv/dokumenti/ieksejas-kartibas-noteikumi/ 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības  

ierobežošanu: https://www.rag.lv/f/Covid_ieksejie_noteikumi_RAG-2021.pdf 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība: https://www.rag.lv/dokumenti/macibu-sasniegumu-

vertesanas-kartiba/ 

 

STUNDU LAIKI: https://www.rag.lv/stundu-laiki/ 

STUNDU SARAKSTS: https://www.rag.lv/stundu-saraksts/ 

Mācību stundas ar indeksu “KM” (kombinētās mācības) ir sinhroni vai asinhroni īstenotas 

mācības tiešsaistē, kas papildina klātienes mācības; skolēni tajās plānotos uzdevumus veic 

pašvadīti. 

Informāciju par plānotām izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā nākamajai dienai 

publisko līdz plkst. 14.00 https://www.rag.lv/aizvietosana/ 

Neplānotas izmaiņas tiek risinātas darba organizācijas ietvaros 

 

MĀCĪBU GADS, BRĪVLAIKI: https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-

20212022nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku 

EKSĀMENI: https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-

laiku-2021-2022-macibu-gada 

 

IEEJA SKOLĀ 

Ieeja skolā pa centrālajām durvīm visu dienu  (no 07.30-9.00 un starpbrīžos arī pa pagalma 

durvīm), izeja tikai pa centrālajām durvīm. Skolēnu vecāki, aizbildņi un ģimenes locekļi mācību 

procesa laikā Skolā neienāk un neuzturas. Pēc pagarinātās dienas grupas nodarbībām skolēnus 

izņem, piezvanot pag.d.grupas skolotājai un sagaidot bērnu pagalmā. Skolēni līdz pirmās mācību 

stundas sākumam noliek virsdrēbes un apavus skolas garderobē savai klasei paredzētajā 

nodalījumā. Skolā apaviem jābūt tīriem, ieteicams lietot maiņas apavus. Garderobē skolēni 

neatstāj naudu, mobilo tālruni u.c. personīgās lietas, par atstātajām lietām atbildību uzņemas pats 

skolēns. Kārtību garderobē uzrauga garderobiste. 3.-12.klašu skolēniem tiek piešķirts skapītis 

mācību piederumu glabāšanai. 

 

VECĀKU SAPULCES (NOTIEK ATTĀLINĀTI) 

Klašu sapulces pēc audzinātāju izvēles (attālināti) septembrī vai oktobrī un 2.pusgadā.  

Vecāku kopsapulces (attālināti), pēc tam klašu sapulces:  

1.klasēm 15.septembrī plkst. 18.00  

5. klasēm 15. septembrī plkst. 18.30  

10.klasēm 15.septembrī plkst.19.00  

Saites uz vecāku sapulcēm tiek nosūtītas eklases pastā. 

Vecāku dienas: iespēja sazināties attālināti ar visiem priekšmetu skolotājiem  pēc iepriekšēja 

pieraksta (elektroniski) 27. oktobrī, 12.janvārī, 23.martā 
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KAVĒJUMI 

Attaisnojošu iemeslu dēļ par skolēna prombūtni vecāki informē līdz plkst. 9.30 vienā no 

piedāvātajiem veidiem: piesakot kavējumu e–klasē “Skolēna kavējumu pieteikšana” vai nosūtot 

SMS klases audzinātājam (darba dienās no plkst. 8.00 – 9.30); Attaisnojoši dokumenti par 

kavētajām stundām jāiesniedz klases audzinātājam uzreiz pēc atgriešanās skolā: 

* vecāku zīme par attaisnotu stundu kavējumu;  

* ģimenes ārsta izziņa par slimību (kavējumi slimības dēļ tiek attaisnoti tikai tad, ja to apliecina 

ārsta zīme). 

Plānotus attaisnojamus skolas kavējumus saskaņot 2 nedēļas PIRMS TAM, iesniedzot 

iesniegumu klases audzinātājam.  

 

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. 8.45-9.00, 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), 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 jābūt RAĢ direktores parakstam un aktuālajai uzlīmei. 
 

 


