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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEMPLUM” 

PRIV T  VIDUSSKOLA „TEMPLUM” 
Reģ.Nr. 3513802325 

Meža iela 4, Rīg , LV–1048, t lr./ fakss 67619150, e-pasts: templum@inbox.lv 
 

Rīg  

 

2017.gada 02.janvar                                                                 APSTIPRIN TS 

                                                                                            ar SIA „TEMPLUM” 

02.01.2017.gada lēmumu 
Nr. 1 (protokols Nr.1.) 

PRIV T S VIDUSSKOLAS „TEMPLUM” 
NOLIKUMS 

 
I. Visp rīgie noteikumi 
 

1.1. Priv t  vidusskola „Templum” (turpm k tekst  - izglītības iest de) ir Sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „TEMPLUM” (turpm k tekst  - dibin t js) dibin ta un dibin t ja padotīb  

esoša visp rēj s vidēj s izglītības iest de, kura īsteno licencētas visp rēj s pamatizglītības, 
visp rēj s vidēj s izglītības un interešu izglītības programmas. 

1.2. Izglītības iest des darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Visp rēj s 
izglītības likums, Ministru kabineta (turpm k tekst  - MK) noteikumi un izglītības iest des 
nolikums, kas izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daju un Visp rēj s 
izglītības likuma 8. un 9.pantu. 

1.3. Izglītības iest dei ir sava simbolika, zīmogs ar papildin to mazo valsts ģerboni, k  
arī noteikta parauga veidlapa. 

1.4. Izglītības iest dei ir sava simbolika - karogs un logo. 

1.5. Izglītības iest des juridisk  adrese: Meža iel  4, Rīg , LV-1048. 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

2.1. Izglītības iest des mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības 

vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts visp rēj s vidēj s un 

visp rēj s pamatizglītības standart  noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, sekmēt 
izglītojamo vispusīgas, attīstošas personības veidošanos, lai adaptētos mainīgaj  vidē. 

2.2. Izglītības iest des darbības pamatvirziens ir izglītojoš  darbība. 

2.3. Izglītības iest des galvenie uzdevumi ir: 
2.3.1. īstenot licencēt s visp rēj s pamatizglītības un visp rēj s vidēj s izglītības 

programmas; 

2.3.2. nodrošin t iespēju izglītojamajiem iegūt zin šanas, prasmes un iemaņas, kas dod 

iespēju sagatavoties izglītības turpin šanai, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības 

dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 
2.3.3. dot iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt daž dus m cību 

priekšmetus, pied v jot vair kas izglītības programmas; 
2.3.4. izvēlēties m cību un audzin šanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

izglītojam  personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 
2.3.5. garantēt izglītojamajiem iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vidējo 

izglītību; 
2.3.6. racion li izmantot izglītības iest dei atvēlētos finanšu, materi los, person la un 
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inform cijas resursus; 
2.3.7. sadarboties ar izglītojamo vec kiem (person m, kas realizē aizg dību), lai 

nodrošin tu oblig t s pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem; 
2.3.8. virzīt izglītojamos pēc pamatizglītības iegūšanas m cīb m vidusskol  un/vai 

apzin tai karjeras apguvei; 
2.3.9. sadarboties ar pašvaldības institūcij m un nevalstiskaj m organiz cij m; 
2.3.10. pilnveidot un modernizēt materi li tehnisko b zi izglītojamo un skolot ju darba 

apst kļu uzlabošanai un mūsdienīgu informatīvo tehnoloģiju ieviešanai m cību un 

audzin šanas darb ; 
2.3.11. m cību un audzin šanas proces  ievērot demokr tijas, hum nisma, 

zin tniskuma, individu l s pieejas, diferenci cijas, sistēmiskuma principus. 

III. īstenojam s izglītības programmas 
 

3.1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

3.2. Visp rēj s pamatizglītības un visp rēj s vidēj s izglītības programmas saturu 

un īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Visp rējas Izglītības likums, MK noteikumi. 

3.3. Izglītības iest de īsteno š das Izglītības un zin tnes ministrijas (turpm k tekst  

- IZM) licencēt s izglītības programmas: 
3.3.1. Visp rēj s vidēj s izglītības humanit r  un soci l  virziena maz kumtautību 

programma (programmas kods - 31012021); 

3.3.2. Maz kumtautību pamatizglītības programma (programmas kods - 21011121 - 

2. variants 3.modelis). 

3.4. Izglītības iest de pēc izglītojamo vec ku (personu, kas realizē aizg dību) un 

izglītojamo pieprasījuma, saskaņojot ar dibin t ju, īsteno interešu izglītības programmas, kuras 

apstiprina izglītības iest des direktors, saskaņojot ar dibin t ju. 

3.5. Izglītības iest de licencē izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktaj  

k rtīb . 

3.6. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM pied v to m cību priekšmetu programmu 

paraugus vai paši izstr d t savas m cību priekšmetu programmas, atbilstoši m cību priekšmeta 

standartam un IZM izstr d tajam m cību priekšmeta programmas paraugam. Izstr d t s 

m cību priekšmetu programmas izvērtē izglītības iest des metodisk s komisijas un apstiprina 

izglītības iest des vadīt ja vietnieki. 

3.7. Izglītības iest des m cību pl ni tiek veidoti saskaņ  ar izglītības iest des izglītības 

programm m, pamatojoties uz IZM apstiprin tiem pamatizglītības un visp rēj s vidēj s 

izglītības m cību priekšmetu programm m un stundu paraugpl niem, kurus apstiprina 

izglītības iest des direktors. 
3.8. Izglītības iest dē izglītības process notiek krievu valod , bilingv li un latviešu 

valod . 
IV. Izglītības procesa organiz cija 

4.1. Izglītības procesa organiz ciju izglītības iest dē nosaka Izglītības likums, 
Visp rēj s izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, Skolas Darba 

k rtības noteikumi, Skolas iekšēj s k rtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti. 

4.2. M cību gada ilgumu nosaka Visp rēj s izglītības likums. M cību gada s kuma un 

beigu datumus, k  arī skolēnu brīvdienas nosaka MK noteikumi. 

4.3. Papildu brīvdienas febru rī 1.klasei (1 nedēļu) nosaka izglītības iest des direktors. 

4.4. M cību darba organiz cijas pamatforma ir m cību stunda. M cību stundas ilgums 

1.- 12.klasēs ir 40 minūtes. M cību slodzes sadalījums pa nedēļas dien m ir noteikts atbilstoši 
normatīvo aktu prasīb m un izglītības programmai izglītības iest des direktora apstiprin taj  

m cību stundu sarakst , ar kuru pirms katra semestra s kuma tiek iepazīstin ti izglītojamie un 

pedagogi. M cību stundu sarakstu apstiprina izglītības iest des direktors ar rīkojumu. 
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4.5. M cību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto visp rēj s pamatizglītības 

programmas un visp rēj s vidēj s izglītības programmas m cību pl n  noteiktos m cību 

priekšmetus. 

4.6. M cību stundu saraksts, k  arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksti ir 
past vīgi un izmaiņas tajos var izdarīt izglītības iest des direktors vai direktora vietnieks 

izglītības jom , par izmaiņ m, informējot pedagogus un izglītojamos. 

4.7. Izglītības iest de uzņem 10.klasē bez iest jp rbaudījumiem izglītojamos, 
kuriem ir apliecība par pamatizglītību un zin šanu vidējais vērtējums visos m cību priekšmetos 

ir ne zem ks k  5 balles. 

4.8. Uzņemot izglītojamos 10. klasē, izglītības iest dei ir tiesības organizēt 
iest j p rbaudījumus, ja apliecīb  par pamatizglītību vērtējums visos m cību priekšmetos ir ne 

zem ks par 5 ballēm un nav uzvedības p rk pumu. 

4.9. Izglītības iest dē 11.-12. klasēs var tikt uzņemti izglītojamie no cit m vidusskol m, 
ja viņu liecīb s jebkura m cību priekšmeta vērtējums ir ne zem ks par 4 ballēm un ja izglītības 

iest dē ir atbilstoša izglītības programma. 

4.10. Saskaņojot ar dibin t ju, izglītības iest des direktors nosaka m cību gada 

pagarin jumu 1.-8., 10. un 11.klasei, ja m cību gada laik  radušies īpaši izglītības procesu 

kavējoši apst kļi. 

4.11. Izglītojamo skaitu klasē nosaka izglītības iest des dibin t js. 

4.12. Izglītojam  p rcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības 

programmas uz citu notiek saskaņ  ar izglītības iest des direktora rīkojumu, pamatojoties uz 

izglītojam  vec ku (personu, kas realizē aizg dību) vai izglītojam , kas vec ks par 16 gadiem, 
iesniegumu. 

4.13. Izglītojamais, atsevišķos gadījumos, vien  gad  var apgūt divu klašu m cību 

priekšmetu programmas. Šajos gadījumos, pamatojoties uz izglītojam  vec ku (personu, kas 

realizē aizg dību) iesniegumu, lēmumu pieņem izglītības iest des pedagoģisk  padome. 
Izglītības iest des direktors, saskaņojot ar izglītības iest des dibin t ju, izdod rīkojumu. 

 

1.14. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes rsta vai rstu konsultatīv s 

komisijas ( KK) slēdziena un vec ku (personu, kas realizē aizg dību) iesnieguma 

nepieciešama m jas apm cība, t  tiek nodrošin ta atbilstoši MK noteikumos noteiktajai 
k rtībai. 

1.15. M cību stundu slodzes sadalījumu pa nedējas dien m nosaka ar direktora rīkojumu 
apstiprin ts m cību stundu saraksts: 

1.15.1. m cību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto visp rēj s pamatizglītības 

un visp rēj s vidēj s izglītības programmu m cību pl n  paredzētos m cību priekšmetus un 

klases audzin t ja stundu; 
1.15.2. Visp rēj s pamatizglītības un visp rēj s vidēj s izglītības programm s 

noteikt s fakultatīv s, individu l s vai grupu nodarbības tiek organizētas, ievērojot 
brīvpr tības principu. Fakultatīv s nodarbības tiek organizētas, pamatojoties uz izglītojamo 

vēlmēm, vec ku (personu, kas realizē aizg dību) iesniegumiem un izglītības iest des iespēj m. 

1.16. Pamatojoties uz izglītojamo vēlmēm, vec ku (personu, kas realizē aizg dību) 
iesniegumiem, brīvpr tības principu un izglītības iest des iespēj m, izglītības iest de pied v  

sekojošo: 
1.16.1. konsult cijas un individu l s nodarbības īpaši talantīgiem izglītojamajiem un 

izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība k da m cību priekšmeta apguvē; 
1.16.2. 1 .-4. klašu izglītojamajiem nodarbības pagarin t s dienas grup s; 
1.16.3. nodarbības interešu izglītīb . 

1.17. Izglītojamo papildus izglītošanu un interešu izglītības programmu īstenošanu 
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u.c. nodarbības rpus izglītības programm m par vec ku, valsts vai pašvaldības līdzekļiem 

izglītības iest de veic pēc m cību stund m. 

1.18. M cību nedējas ilgums ir 5 darba dienas. M cību stundas notiek piecas dienas 

nedēj  vien  maiņ . Sestdien s izglītības iest dē var notikt rpusklases pas kumi, adapt cijas 

nodarbības, k  arī individu lais darbs un darbs izglītojamo grup s. 

1.19. Projektu nedēļas laiku un norises k rtību nosaka ar izglītības iest des direktora 
rīkojumu pēc izglītības iest des pedagoģisk s padomes ieteikuma. 

1.20. 1.-4.klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz vec ku (personu, kas realizē 

aizg dību) iesniegumiem, tiek organizētas pagarin t s darba dienas grupas. Pagarin t s dienas 

grupas darbība noris saskaņ  ar izglītības iest des izstr d to k rtību, k d  tiek organizēts 

izglītošanas process pagarin t s dienas grup . 

1.21. Katr  klasē viena stunda nedēļ  ir klases audzin t ja stunda. Gada laik  

apspriežam s tēmas: satiksmes drošība; darbība ekstrem l s situ cij s; veselīgs dzīves veids; 
uzvedības un saskarsmes kultūra; karjeras iespējas; t l kizglītība; dzimumaudzin šana; valsts 

svētki u.c. 

1.22. Izglītības iest de regul ri informē izglītojamos un viņu vec kus (personas, kas 

realizē aizg dību) par m cību rezult tiem: 
1.22.1. ikdienas sazin šan s notiek ar dienasgr matu un internēta palīdzību; 
1.22.2. vienu reizi mēnesī 1.-12. klašu audzin t ji rakstiski informē vec kus (personas,' 

kas realizē aizg dību); 
1.22.3. vienu reizi semestrī notiek vec ku diena, kad vec ki (personas, kas realizē 

aizg dību) var tikties ar visiem izglītības iest dē str d jošiem pedagogiem; 
1.22.4. katrs pedagogs var izvēlēties citas individu l s sazin šan s formas, lai informētu 

vec kus (personas, kas realizē aizg dību) par bērna sasniegumiem; 
1.22.5. 1.-8. un 10.-11.klašu izglītojamie katra semestra beig s saņem IZM apstiprin ta 

parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gad  katra m cību semestra pēdēj  dien . Otraj  

semestrī, izsniedzot liecību, taj  tiek ierakstīts izglītības iest des direktora rīkojums par 
izglītojam  p rcelšanu n kamaj  klasē, pēc p rbaudījumiem vai atst šanu uz otru gadu; 

4.22.5. 9. un 12.klašu izglītojamajiem liecību izsniedz pirm  semestra pēdēj  m cību 

dien  un m cību gada pēdēj  dien . 

4.23. Izglītojamo m cību sasniegumus izglītības iest dē vērtē saskaņ  ar Valsts 

pamatizglītības standarta prasīb m, Valsts visp rēj s vidēj s izglītības standarta prasīb m. 

4.24. 1.-12.klašu izglītojamajiem izglītības iest des direktors katra m cību gada s kum  

nosaka p rbaudījuma darbus. P rbaudījumu darbu vērtējumi tiek ņemti vēr  vērtējumam 

attiecīgajos m cību priekšmetos. 

V. Izglītības iest des metodisk  padome un metodisk s komisijas 

5.1. Valsts pamatizglītības un valsts visp rēj s vidēj s izglītības standartos un 

m cību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, m cību priekšmetu un pedagogu 

pieredzes popularizēšanai, pas kumu un projektu īstenošanai izglītības iest dē izveido m cību 

priekšmetu un klašu audzin t ju metodisk s komisijas. 
5.2. Metodisko komisiju izveidošanas k rtība un kompetenci nosaka reglaments. 

5.3. Metodisko padomi veido metodisko komisiju vadīt ji, direktora vietnieks izglītības 

jom . 
5.4. Metodisko padomi vada izglītības iest des direktora vietnieks. 

5.5. Metodisk s padomes izveidošanas k rtību un kompetenci nosaka reglaments. 

VI. Izglītojamo tiesības, pien kumi un atbildība 
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6.1. Izglītojamo tiesības un pien kumi ir noteikti Izglītības likum  un izglītības 

iest des Iekšēj s k rtības noteikumos. 

6.2. Par skolas Iekšēj s k rtības noteikumu neievērošanu izglītojamo var saukt pie 

atbildības šajos noteikumos paredzētaj  k rtīb . Atsevišķos gadījumos par pašvaldības saistošo 

noteikumu p rk pšanu izglītojamais var tikt saukts pie administratīv s atbildības. 

VII. Pedagogu un citu darbinieku visp rīg s tiesības un pien kumi 

7.1. Izglītības iest di vada direktors, kuru ieceļ amat  un atbrīvo no amata iest des 

dibin t js - SIA „TEMPLUM”. 

7.2. Izglītības iest des direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Visp rēj s 

izglītības likums, darba līgums, amata apraksts un šis nolikums. 

7.3. Izglītības iest des pedagogu, pedagoģisko darbinieku, k  arī direktoru vietnieku un 

citu darbinieku tiesības un pien kumus nosaka darbinieku amatu apraksti, darba k rtības 

noteikumi, darba līgumi un direktora rīkojumi. 
 

VIII. Izglītības iest des padomes izveidošanas k rtība un funkcijas 

8.1 Izglītības iest des padome ir koleģi la institūcija. T s sast vu, organizēšanas 

k rtību un funkcijas nosaka Izglītības likums. 
8.2 Izglītības iest des padome darbojas saskaņ  ar t s reglamentu. 

IX. Izglītojamo pašp rvaldes izveidošanas k rtība un kompetence 

9.1. Skolēnu pašp rvalde ir sabiedriska izglītojamo līdzp rvaldes institūcija. 
Izglītojamie veido skolēnu pašp rvaldi - skolēnu parlamentu pēc savas iniciatīvas. T  ir 
demokr tiska izglītojamo pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un 

vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi skol , aizst v izglītojamo tiesības un seko, lai izglītojamie 

ievērotu savus pien kumus, piedal s skolas p rvaldē. 

9.2. Skolēnu pašp rvalde darbojas saskaņ  ar reglamentu, kuru izstr d  patst vīgi, 
saskaņo izglītības iest des padome un kuru apstiprina izglītības iest des direktors. 

X. Izglītības iest des pedagoģisk s padomes izveidošanas k rtība un kompetence 

10.1. Pedagoģisk  padome ir izveidota daž du ar izglītības procesu saistītu jaut jumu 

risin šanai, t s darbību nosaka izglītības iest des direktora apstiprin ts reglaments. 

10.2. Pedagoģisko padomi vada izglītības iest des direktors, t s sast va ietilpst visi 
pedagogi un izglītības iest des medicīnas m sa. 

10.3. Pedagoģisk s padomes sēdes notiek ne ret k k  reizi pusgad , to norisi protokolē, 
lēmumus pieņem ar balsu vair kumu. Sēdes var būt slēgtas vai atkl tas atbilstoši apspriežamo 

jaut jumu raksturam. 

10.4. Pedagoģisk  padome: 

10.4.1. izvērtē un iesaka izglītības iest des direktoram apstiprin šanai izglītības 

programmas; 

10.4.2. sniedz priekšlikumus izglītības procesam nepieciešam s materi l s b zes 

pilnveidošanai; 
10.4.3. lemj par pēcp rbaudījumu noteikšanu izglītojamajiem, uz kuriem attiecas MK 

noteikumos minēt  k rtība; 
10.4.4. izvērtē izglītojamo m cību un audzin šanas, k  arī interešu izglītības darba 

rezult tus; 
10.4.5. izvērtē pedagogu darba rezult tus, izstr d  priekšlikumus darba uzlabošanai; 
10.4.6. apspriež citus ar m cību un pedagoģisko darbu saistītus jaut jumus; 
10.4.7. saskaņo pedagoģisk s padomes reglamentu, metodisk s padomes reglamentu, 

izglītības iest des m cību gada darba pl nu un noteikumus par pedagogu darba vērtēšanas 

kritērijiem. 
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10.5. Pedagoģisk s padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

XI. Izglītības iest des darbību reglamentējošie dokumenti, to pieņemšanas k rtība 

11.1. Izglītības iest de saskaņ  ar t s nolikumu, patst vīgi izstr d  izglītības iest des darbību 
reglamentējošos dokumentus. Tos izdod un saskaņo, pamatojoties uz normatīvo aktu prasīb m. 

11.2. Izglītības iest des nolikumu un grozījumus taj  izdod direktors, saskaņojot ar pedagoģisko 
padomi un izglītības iest des padomi. Nolikumu un grozījumus taj  apstiprina dibin t js. 

11.3. Priv t s vidusskolas „Templum” Darba k rtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina 

izglītības iest des direktors, saskaņojot ar skolas padomi. 

11.4. Priv t s vidusskolas „Templum” Iekšēj s k rtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina 
izglītības iest des direktors, saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašp rvaldi. 

11.5. Priv t s vidusskolas „Templum” attīstības pl nu (trīs gadiem) un grozījumus taj  apstiprina 

izglītības iest des direktors, saskaņojot ar skolas padomi un dibin t ju. 

11.6. Priv t s vidusskolas „Templum” skolas padomes reglamentu un grozījumus taj  izdod padome, 

saskaņojot ar skolas direktoru. 

11.7. Priv t s vidusskolas „Templum” skolēnu pašp rvaldes reglamentu un grozījumus taj  apstiprina 
direktors, saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašp rvaldi. 

11.8. Priv t s vidusskolas „Templum” pedagoģisk s padomes reglamentu un grozījumus taj  apstiprina 
direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

11.9. Priv t s vidusskolas „Templum” izglītojamo m cību sasniegumu vērtēšanas k rtību apstiprina 
direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

11.10. Priv t s vidusskolas „Templum” izglītības programmas apstiprina direktors, saskaņojot ar 
dibin t ju un licencē IZM. Grozījumus izglītības programm s apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas padomi 
un IZM. 

11.11. Priv t s vidusskolas „Templum” metodisk s padomes reglamentu un grozījumus taj  apstiprina 
direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

11.12. Priv t s vidusskolas „Templum” metodisko komisiju reglamentu un grozījumus taj  apstiprina 
direktors, saskaņojot ar metodiskaj m komisij m. 

11.13. Priv t s vidusskolas „Templum” bibliotēkas reglamentu un grozījumus taj  apstiprina direktors. 

11.14. Priv t s vidusskolas „Templum” reglamentu par arhīvu un grozījumus taj  apstiprina direktors. 

11.15. Priv t s vidusskolas „Templum” m cību priekšmetu programmas izstr d  m cību priekšmetu 
skolot ji un apstiprina direktors. 

11.16. Priv t s vidusskolas „Templum” m cību stundu sarakstus apstiprina direktors. 

11.17. Priv t s vidusskolas „Templum” fakultatīvo stundu un interešu izglītības nodarbību sarakstus 
apstiprina skolas direktors. 

11.18. Priv t s vidusskolas „Templum” m cību literatūras, izmantojam s izglītības programmu 

īstenošanai, sarakstu apstiprina skolas direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

11.19. Priv t s vidusskolas „Templum” lietu nomenklatūru apstiprina direktors, saskaņojot ar arhīvu 
p rvaldi. 

11.20. Priv t s vidusskolas „Templum’' pagarin t s darba dienas grupas reglamentu un grozījumus taj  
apstiprina direktors. 

11.21. Izglītības iest des direktors ir tiesīgs izdot un apstiprin t arī citus iekšējos normatīvos aktus. 
 

XII. Izglītības iest des struktūra 
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12.1. Izglītības iest des darbību nodrošina un vada direktors, kuru ieceļ amata un atbrīvo no amata 
dibin t js. 

12.2. Izglītības iest des direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Visp rēj s izglītības likums, 
darba līgums un izglītības iest des nolikums. 

12.3. Izglītības iest des direktoram ir tieši pakļauti direktora vietnieki izglītības jom , atbalsta 

person ls. 

12.4. Izglītības iest dē ir š das patst vīgas struktūrvienības: 
12.4.1. Pedagoģisk  padome; 
12.4.2. Metodisk  padome; 
12.4.3. Metodisk s komisijas; 
12.4.4. Izglītības iest des padome; 
12.4.5. Vec ku komiteja; 
12.4.6. Skolēnu pašp rvalde; 
12.4.7. Bibliotēka. 

 

XIII. Izglītības iest des saimniecisk  darbība 

13.1. Izglītības iest de var veikt saimniecisko darbību, kura netraucē izglītības 

iest des darbībai. Izglītības iest des direktors ir tiesīgs: 
13.1.1. slēgt īres un nomas līgumus; 
13.1.2. slēgt ar juridisk m un fizisk m person m līgumus par daž du izglītības iest dei 

nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, iepriekš saskaņojot ar dibin t ju. 

13.2. Izglītības iest des saimniecisk s darbības un t s sniegto pakalpojumu rezult t  

gūtie ien kumi, k  arī citi ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta 

gadsk rtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, k  arī ziedojumu un d vin jumu līdzekļi, 
ieskait mi šiem mērķiem atvērtajos kontos un izmantojami tikai normatīvajos aktos noteiktaj  

k rtīb . 

13.3. Kontroli par izglītības iest des finansi li saimniecisko darbību veic dibin t js - 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEMPLUM”. 

13.4. Izglītības iest de organizē izglītojamo ēdin šanu, slēdzot līgumu ar 
pakalpojuma sniedzēju. Izglītības iest des ēdin šanas pakalpojuma sniedzēja darbu kontrolē 

direktors, to var kontrolēt arī izglītības iest des padome. 
 

XIV. Izglītības iest des finansēšanas avoti un k rtība 

14.1. Izglītības iest des finanšu līdzekļus veido: 
14.1.1. valsts dot cijas; 
14.1.2. pašvaldības līdzfinansējums un dot cijas; 
14.1.3. citi finanšu līdzekļi. 

14.2. Citus finanšu līdzekļus veido: 
14.2.1. maksas pakalpojumi; 

14.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un d vin jumi; 
14.2.3. ieņēmumi no piedalīšan s projektos u.c.; 
14.2.4. ieņēmumi no saimniecisk s darbības. 

14.3. Skolas dibin t js ir tiesīgs noteikt maksu par īstenojamo izglītības programmu 

apguvi. Maksu mēnesī vai m cību gad , iemaksas termiņus nosaka dibin t js saskaņ  ar 
gr matveža veiktajiem aprēķiniem. 

14.4. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai izglītības iest des materi l s b zes uzturēšanai, 
attīstībai, m cību līdzekļu ieg dei, izglītības iest des aprīkojuma ieg dei. Par papildu līdzekļu izmantošanu 
direktors atskait s dibin t jam, valsts un pašvaldības institūcij m noteiktaj  k rtīb . 

14.5. Izglītības iest des direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvpr tīgi. 
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Ziedojumu saņemšanas k rtību nosaka dibin t js. 

14.6. Visu finanšu līdzekļu un materi lo vērtību uzskaiti veic dibin t js. 

XV. Izglītības iest des reorganizēšanas un likvid cijas k rtība 

15.1. Izglītības iest di reorganizē vai likvidē SIA„TEMPLUM”, saskaņojot ar IZM. 

XVI. Izglītības iest des nolikuma un t  grozījumu pieņemšanas k rtība 

16.1. Grozījumus izglītības iest des nolikum  veic pēc dibin t ja – SIA „TEMPLUM”, direktora, 

izglītības iest des padomes vai pedagoģisk s padomes ierosin juma. 

16.2. Grozījumus izglītības iest des nolikum  apstiprina dibin t js - SIA „TEMPLUM”. 

 

XVII. Izglītības iest des darbības tiesiskuma nodrošin šana 

17.1. Izglītības iest des darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

17.2. Direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību ieinteresēt  persona var apstrīdēt 
Administratīv  procesa likum  noteiktaj  k rtīb . 

17.3. Izglītības iest des darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīv  procesa likum  
noteiktaj  k rtīb  izglītības iest des direktoram. 

 
XVIII. Citi noteikumi 

18.1. Izglītības iest des bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglab , pamatojoties uz 

izglītības iest des bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. 

18.2. Izglītības iest dē lietvedību un arhīvu k rto atbilstoši normatīvo aktu prasīb m. 

18.3. Atbilstoši Centr l s statistikas p rvaldes noteikto p rskatu form m izglītības iest de noteikt  
laik  un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Rīgas pilsētas Izglītības p rvaldei un IZM. 

18.4. Lai nodrošin tu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, izglītības iest dē darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medicīnas m sa. 

18.5. Izglītības iest de izveido un uztur datorizētu uzskaiti VIIS (Valsts izglītības inform cijas 
sistēma) izstr d tajai programmatūrai. 

18.6. Izglītības iest de sav  darbīb  ievero skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprin jis 
Ministru kabinets. 

18.7. Higiēnas prasību un ugunsdrošības ievērošanu izglītības iest dē nodrošina atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

 

 

Direktore:                                                               A.Siņenko 
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