
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedāvā nacionālajā programmā integrētu vidusskolas Starptautiskā 

bakalaurāta Diploma programmu (International Baccalaureate Diploma Programme). 

Skolēnu uzņemšana notiek 10.klasē (sagatavošanās gads) un integrētā programma tiek 

realizēta latviešu un angļu valodā 11.sb  un 12.sb klasēs. Ir nepieciešams vecāku 

līdzmaksājums reizi gadā.  

Diploma programma skolā ir akreditēta kopš 2014. gada. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedāvā 

sekojošas priekšmetu izvēles standarta (SL) un padziļinātajā (HL) līmenī, kas integrētas 

nacionālās programmas attiecīgajos kursos: 

1. Literature A (Latvian) – SL/HL 

2. English B – HL 

3. Russian B – SL 

4. German B – SL 

5. Economics – SL/HL 

6. History – SL 

7.  Physics – SL 

8. Chemistry – SL/HL 

9. Biology – SL/HL 

10. Mathematics A&A – SL/HL 

Papildus priekšmeti Diploma programmā (core subjects): 

- Zināšanu teorija (Theory of knowledge) 

- Pētnieciskais darbs/ Paplašinātā eseja (Extended Essay) 

- Radošās, brīvprātīgās un fiziskās aktivitātes (Creativity, Activity, Service) 

Iestāšanās šajā programmā notiek reizē ar skolēnu uzņemšanu 10. klasēs. Jākārto 

iestājpārbaudījums matemātikā un angļu valodā.  

Starptautiskā bakalaurāta Diploma programma ir pasaulē un Latvijā atzīta vidējās izglītības 

programma, kas paver plašas iespējas studijām ārvalstu augstskolās.  

Sīkāka informācija pieejama Starptautiskā bakalaurāta mājas lapā https://www.ibo.org/ 

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā 
bakalaurāta izglītības programmas vadītāja. 

Ilze Darģe 
67181229 

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā 
bakalaurāta Diploma programmas koordinatore 

Inga Treimane 
67026392 
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Riga State Gymnasium No 2 offers International Baccalaureate Diploma programme (IBDP) 

integrated into the national secondary school programme. Students are admitted to the 

IBDP in grade 10, which is a preparatory year. The integrated programme is implemented in 

the grades 11 and 12 using bilingual approach (English and Latvian). Knowledge of the 

Latvian language is mandatory.  The programme is supported by annual payments from 

parents. 

IBDP has been accredited since 2014. Riga State Gymnasium No 2 offers the following DP 

subjects at standard level (SL) and higher level (HL)  

1. Literature A (Latvian) – SL/HL 

2. English B – HL 

3. Russian B – SL 

4. German B – SL 

5. Economics – SL/HL 

6. History – SL 

7.  Physics – SL 

8. Chemistry – SL/HL 

9. Biology – SL/HL 

10. Mathematics A&A – SL/HL 

Group 8 (Arts) subjects are not offered. 

Additional Core subjects: 

- Theory of knowledge 

- Extended Essay 

- Creativity, Activity, Service 

Admission exams for grade 10 are in Mathematics and in English.   

IBDP is an internationally well recognized secondary school programme providing wide 

opportunities for studies in tertiary institutions abroad.    

More detailed information is available here  https://www.ibo.org/ 

Contacts: 

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā 
bakalaurāta izglītības programmas vadītāja (in Latvian). 

Ilze Darģe 
67181229 

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā 
bakalaurāta Diploma programmas koordinatore (in 
Latvian and English) 

Inga Treimane 
67026392 

 

 

 

https://www.ibo.org/

