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RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 90002198093 Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045,  

tālrunis 67969118, 67381099, fakss 67381199, e-pasts: rklvs@riga.lv 

 

Rīgā 

NOTEIKUMI  

PAR KONFŪCIJA KLASES DARBĪBU  

      RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLĀ  

  

Rīgā,  14.01.2014. 

 Izdoti saskaņā ar 2013. gada 24. novembra  noslēgto vienošanos 

starp Rīgas Kultūru vidusskolu un Latvijas Universitātes 

Konfūcija institūtu; 2010. gada 23. novembra Rīgas domes 

Nolikumu Nr. 82  “Rīgas Kultūru vidusskolas Nolikums” 72. 

punktu. 

 

I.  Vispārējie jautājumi 

 

1. Kofūcija klase Rīgas Kultūru vidusskolā (turpmāk -Skola) darbojas uz vienošanās  

pamata starp Latvijas Universitātes (turpmāk LU) Konfūcija institūtu un Skolu. 

2. Konfūcija klase Skolā  darbojas kā bezpeļņas organizācija (biedrība) ar mērķi uzlabot 

komunikāciju un draudzību Ķīnas TR un Latvijas jauniešu starpā, veicinot ķīniešu 

valodas, kultūras un tradīciju apguvi. 

3. Skola ir atbildīga par Konfūcija klases pārvaldību. 

4. Konfūcija klasē uzņem 15 – 21 gadus vecus izglītojamos. 

5. Konfūcija klases atbildīgā persona visas darbības saskaņo un par tām atskaitās Latvijas 

Universitātes Konfūcija institūtam.  

6. Izglītojamie, kuri mācās Konfūcija klasē, ievēro Skolas iekšējos kārtības noteikumus un 

drošības noteikumus. 

7. Izglītojamo pārkāpumi tiek izskatīti kārtībā, kādu paredz Skolas iekšējie noteikumi 

„Rīgas Kultūru vidusskolas kārtība izglītojamiem”.  

8. Kofūcija klases nodarbības notiek ķīniešu valodas pasniedzēja vadībā saskaņā ar 

sarakstu. 

II. Darbības jomas 

9. Konfūcija klase Skolā 

9.1. īsteno ķīniešu valodas mācību programmu apguvi; 

9.2. organizē ķīniešu valodas līmeņa pārbaudes eksāmenus (YCT); 

9.3. organizē apmaiņas programmas starp Ķīnas TR un Skolas izglītojamiem; 
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9.4. organizē un vada ar ķīniešu valodu un kultūru saistītas aktivitātes. 

 

III. Organizatoriskie jautājumi 

10. Lai izglītojamais iestātos Konfūcija klasē, viņš raksta iesniegumu Skolas direktoram. 

11. Ja ir brīvas vietas, izglītojamais tiek uzņemts Konfūcija klasē. 

12. Mācību maksu nosaka Latvijas Universitātes Konfūcija institūts. 

13. Noteikto mēneša  maksu izglītojamais maksā Rīgas Kultūru vidusskolas Konfūcija 

klases biedrības kontā. 

14. Mācību maksu izlieto izglītojamo mācību līdzekļu nodrošināšanai vai citām 

nepieciešamām tehniskām vajadzībām. 

15. Mācību maksu izglītojamais maksā kā avansu mēnesi uz priekšu. 

16. Ja izglītojamais attaisnoti vai neattaisnoti kavējis nodarbības, mācību maksa netiek 

atgriezta. 

17. Skolas izglītojamiem nodarbības ir bezmaksas. 

 

IV.  Noslēguma jautājumi 

18. Skolas direktors un LU Konfūcija institūta direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs 

regulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti 

tiktu īstenoti Noteikumi par Konfūcija klases darības kārtību. 

19. Noteikumi stājas spēkā ar 01.03.2014. un ir spēkā līdz to nomaiņai. 

20. Noteikumus var mainīt vai papildināt pēc Skolas direktora un LU Konfūcija 

institūtadirektora, ķīniešu valodas skolotāja, izglītojamo, vecāku/ ierosinājuma,  

saskaņojot tos  ar LU Konfūcija institūtu. 
 

 
 

 

Noteikumi saskaņoti  ar LU Konfūcija institūtu  

2014. gada 16.  janvārī 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


