
2021./22. mācību gads - mācības vidusskolā

Rīgas Angļu ģimnāzija



Jauna vidējās izglītības programma

(uzsākta īstenot 2020./2021.mācību gadā 10.klasē)

RAĢ īsteno padziļināto kursu komplektus un

atbilstošus pamatkursus katrā mācību jomā

divos virzienos –

Dabaszinātņu un Eiropas studiju virzienā,

katrā no tiem piedāvājot divus apakšvirzienus

(A un B) un vairākas izvēles



Padziļināto kursu iespējas RAĢ 

(katrs skolēns no šiem izvēlas 3)

• Angļu valoda

• Matemātika + matemātiskā analīze

• Latviešu valoda un literatūra

• Sociālās zinātnes

• Fizika

• Ķīmija

• Bioloģija

• Programmēšana



Pamatkursi, kas atšķiras pa virzieniem 

Dabaszinātņu A
Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Ģeogrāfija

Dizains un tehnoloģijas/Programmēšana 

Kultūras pamati

Dabaszinātņu B
Dabaszinības

1 no fizika/ķīmija/bioloģija

Dizains un tehnoloģijas/Programmēšana

Kultūra un māksla 

Eiropas studijas ar 
3.svešvalodu

Dabaszinības

Kultūra un māksla

Eiropas kultūras telpa

3.svešvaloda (vācu vai franču)

Iespēja izvēlēties/neizvēlēties Dizains un 
tehnoloģijas/Programmēšana

Eiropas studijas bez
3.svešvalodas

Dabaszinības

Kultūra un māksla

Eiropas kultūras telpa

Iespēja izvēlēties/neizvēlēties Dizains un 
tehnoloģijas/Programmēšana



Padziļināto kursu iespējas pa virzieniem

Dabaszinātņu virziens

• Angļu valoda

• Matemātika + matemātiskā 

analīze

• Latviešu valoda un 

literatūra

• Sociālās zinātnes 

• Fizika

• Ķīmija

• Bioloģija

• Programmēšana

Eiropas studiju virziens

• Angļu valoda (obligāta izvēle)

• Matemātika + matemātiskā 

analīze

• Latviešu valoda un literatūra

• Sociālās zinātnes 

• Programmēšana



Pamatkursi, lai sasniegtu optimālo vai 

pamata līmeni, kas visām izvēlēm ir vienādi



Kad jāveic izvēles?

virzienu un 
apakšvirzienu

• Dabaszinātņu A (DZ-A)

• Dabaszinātņu B (DZ-B)

• Eiropas studijas ar 3.svešvalodu (ES-A)

• Eiropas studijas bez 3.svešvalodas (ES-B)

speckursu/us
10.klasei (tikai 
DZ-B un ES-B)

• Debates

• Publiskā runa

• Robotika

• Krievu valoda bez priekšzināšanām

IKT kursu un 
speckursus

11.kl.

padziļinātos 
kursus un 

speckursus
12.kl

• Dizains un tehnoloģijas 
vai Programmēšana

• Iepriekšējie + Angļu 
literatūra

Jūnijs 

2021

Augusts 

2021

Maijs 

2022

Maijs 

2023



Eksāmeni 

matemātikā, latviešu un angļu valodā

Ja latviešu vai angļu valoda netiek izvēlēta padziļinātai apguvei,

CE var kārtot 11. klases beigās

(angļu valodu iespējams arī mācīties papildus 12.klasē)



Specializētie kursi 

(tiek izvēlēti saskaņā ar interesēm un iespējām)

• Debates (angliski)

• Angļu literatūra

• Filosofijas pamati 

• Publiskā runa (angliski)

• Psiholoģijas pamati

• Robotika

• Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

• Angļu valoda + 
(dabaszinātņu virzienā, ja neizvēlas angļu valodu padziļināti)



Uzņemšanas noteikumi RAĢ

RAĢ  izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā

Konkursa kopējo punktu skaitu veido:

• iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaits;

• vērtējums angļu valodā;

• vērtējums matemātikā, latviešu valodā un programmas 

virzienam aktuālajos mācību priekšmetos:

Dabaszinātņu virzienā: fizika, ķīmija, bioloģija; 

Eiropas studiju virzienā: vēsture, ģeogrāfija, 2.svešvaloda.

Konkursa rezultātu aprēķina kā vidējo vērtējumu angļu valodā 

un iepriekšminētajos mācību priekšmetos, iekļaujot visus 

vērtējumus, kas attiecas uz konkrēto priekšmetu - vērtējums 

gadā, valsts pārbaudes darbā, ja tāds ir paredzēts, un 

iestājpārbaudījumā.  



Uzņemšanas noteikumi RAĢ: 
https://www.rag.lv/jaunumi/uznemsana-10klase/



Lai iestātos RAĢ

Pieteikties 
kombinētam 

iestājpārbaudījumam 
(no 27.maija)

Kombinētais 
iestājpārbaudījums 

matemātikā un angļu 
valodā (10.jūnijā)

Iesniegums mācībām 
RAĢ (14.-15.jūnijs)



Uzņemšana Rīgas vidusskolās 

un valsts ģimnāzijās: 

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd


Jautājumi?


