
Labdien, cienījamie skolēnu vecāki! 

Uzsākam jauno mācību gadu ar jauniem sapņiem, jauniem plāniem un iecerēm! 

Cerams, ka dažādos riskus un ierobežojumus, kas ir apgrūtinājuši un turpina apgrūtināt 

mācību procesu, mēs, atbildīgi darbojoties, kopīgi mazināsim un pārvarēsim! 

Lai skolēni varētu droši mācīties, esam izstrādājuši virkni reglamentējošu dokumentu 

un vadlīniju, ar ko aicinām iepazīties mūsu mājas lapā:  

1) Informācija par darba organizācijas kārtību: https://www.rag.lv/f/darba-

organizacija.pdf 

2) Iekšējie noteikumi “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanu”: https://www.rag.lv/f/GA-20-2-

nts.Covid_ieksejie_noteikumi_RAG.pdf 

3) RAĢ iekšējās kārtības noteikumi jaunā redakcijā: https://www.rag.lv/f/GA-20-

3-nts.IEKN-jauna-redakcija-2020.pdf 

4) Mācību stundu plānojums: https://www.rag.lv/f/stundulaiki.pdf 

5) Stundu saraksts: https://rag.edupage.org/timetable/ 

Vēršam jūsu uzmanību, ka, lai iespējami samazinātu cilvēku plūsmu, ikdienā vecāki 

skolā neienāk. Ja nepieciešama individuāla tikšanās ar kādu no RAĢ pedagogiem vai 

darbiniekiem, iepriekš par to jāvienojas e-klases pastā vai telefoniski un darbinieks 

organizēs apmeklējumu, informējot ēkas dežurantu un plānojot piemērotu tikšanās 

telpu. Vecākus, kuri vēlas apskatīt RAĢ telpas, aicinām to darīt 1.septembrī no 15.00 

līdz 18.00, ievērojot distancēšanos un neuzkavējoties ēkā ilgāk par 15 minūtēm. 

Jautājumiem, kas risināmi ar administrāciju, izmantojama e-klases saziņa un tiešsaistes 

sarunas pirmdienās 16.00-17.00: https://ej.uz/RAGadministracija 

Vecāku sapulces tiks organizētas attālināti.  

Zinību dienas (1.septembra) organizācijas plāns: https://www.rag.lv/jaunumi/zinibu-

diena/ Lūgums precīzi ievērot ierašanās un aiziešanas laikus! 

Orientēties ēkā palīdz telpu numerācija. Stāvu numerācija (0, 1, 2, 3, 4, 5.) norāda uz 

pirmo ciparu telpas numurā, un visā ēkā tiek lietota vienots princips – numuri pieaug, 

dodoties pa gaiteni no galvenās ieejas puses labajā gaiteņa pusē (pret pulksteņa rādītāja 

kustības virzienu, ja telpas iedomājas izvietotas ap gaiteni). Pirmajās dienās skolēniem 

ēkā palīdzēs noorientēties pedagogi un palīgi. 

Garderobe sāks darboties no 7.septembra (katrai klasei viena sekcija), tā izmantojama 

pašapkalpošanās funkcionalitātē. Skapīšus 2.-12.klašu skolēniem personīgo lietu 

glabāšanai pakāpeniski piešķirs klašu audzinātāji. 

Šobrīd ir mūsu lietošanai gatavs jaunais korpuss un teritorija, ieskaitot stadionus. Tiek 

plānots, ka Muižiņa un palīgēka tiks nodota ekspluatācijā pēc dažām nedēļām, tādēļ 

joprojām vairākas ērtības šobrīd nebūs mums pieejamas. Stadiona aprīkojuma piegāde 

arī vēl kavējas, plānojam tā uzstādīšanu līdz septembra beigām.  

Šis ir bijis ļoti saspringts laiks RAĢ darbiniekiem un administrācijai, tādēļ lūdzam būt 

iecietīgiem attiecībā uz jautājumiem, kuru risinājumi vēl tikai top! 

Vēlot veiksmīgu mācību gadu jūsu bērniem un jums, 

RAĢ komandas vārdā, 

Maija Kokare 
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