
 

Rīgas 54.vidusskolas 

 jauniešu intelektuālā centra „ERUDĪTS” 

NOLIKUMS 

Rīga 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Jauniešu intelektuālais centrs ”Erudīts” (turpmāk - Centrs) ir Rīgas 54.vidusskolas fakultatīvo nodarbību 

apvienība.  

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, 

citi normatīvie akti, kā arī Centra nolikums. 

3. Centram ir sava simbolika - logo ar skolas nosaukumu. 

4. Mācības Centrā notiek krievu valodā. 
 

II. Darbības mērķis un galvenie uzdevumi 
  

5. Centra darbības mērķis: ar neformālās izglītības metodēm jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu 

izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām un pašvaldības jauniešu iniciatīvu, viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana.  

6. Centra galvenie uzdevumi: 

6.1. organizēt izglītojamo interešu neformālais izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai 

attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei 

veidot aktīvo pilsonisko sabiedrību, veicināt un atbalstīt brīvprātīgu jauniešu pašiniciatīvu; 

6.2.  piedalīties starptautiskos, valsts, interešu izglītības pasākumus; 

6.3.  attīstīt projektu darbību iemaņas un prasmes  
 

III. Darbības organizācija 
 

7. Centra darba organizācijas pamatforma ir fakultatīvu nodarbības, kas ir pamatizglītības programmas 

papildus daļa, tā tiek organizēta uz brīvprātības principa pamatojoties uz vecāku vai aizbildņa iesnieguma. 

8. Nodarbības notiek saskaņā ar Centra direktora apstiprinātu nodarbību sarakstu. Operatīvas izmaiņas tajā var 

izdarīt direktora vietnieks, par izmaiņām informējot pedagogus un audzēkņus. 

9. Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību (mācību stundu ilgums no 40 minūtēm līdz 2 stundām) formu un 

metodes un ir pilnībā atbildīgs par sava darba rezultātiem. 

10. Centra mērķauditorija ir jaunieši no 10 līdz 14 gadiem. 

11. Centra darbības laikā 2 reizes gadā tiek organizētas zinātniski pētnieciskās ekspedīcijas interaktīvos centros 

vai Latvijas vai ārzemju muzejos. 

12. Centram ir struktūrvienības – klubs „Jaunais astronoms”, „Dabaszinību skola”, valodu skola „Lingva”, 

„Līderu skola”. 

13. „Līderu skolas” uzdevumi ir: 

13.1. veidot aktīvu pilsonisko sabiedrību; 

13.2. veicināt un atbalstīt brīvprātīgu jauniešu pašiniciatīvu; 

13.3. izglītot un atbalstīt jauniešus projektu izstrādāšanā un īstenošanā; 

13.4. veicināt skolas jauniešu brīvprātīgās aktivitātes; 

14. kluba „Jaunais astronoms” un „Dabaszinību skolas” uzdevumi ir: 

14.1. veicināt skolēnu interesi un motivāciju apgūt dabaszinātnes priekšmetus; 

14.2. nodrošināt iespējas skolēniem nostiprināt skolā apgūtās dabaszinību zināšanas un prasmes un apgūt tās 

padziļināti; 

14.3. pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas izmantošanas prasmes; 

14.4. informēt skolēnus par profesijām, kurās nepieciešamas dabaszinību zināšanas, un karjeras izaugsmes 

iespējām tehniskajā jomā. 

15. valodu skola „Lingva” uzdevumi ir: 

15.1. pievērst jauniešu uzmanību valodu apguvei, svešvalodu zināšanu prestižam un priekšrocībām; 

15.2. izkopt svešvalodas runas un pareizrakstības kultūru; 

15.3. veicināt interesi par svešvalodas apguves iespējām Latvijā, kā arī rosināt papildināt esošās valodas 

zināšanas; 

15.4. rosināt interesi, padziļināt zināšanas par Eiropas Savienību kultūru un tradīcijām.  
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Klubs "Jaunais astronoms" 

- saturs: 8 nodarbības kurss 5.-6. klases skolēni (1 reizi mēnesī) 

- priekšmeti: astronomīja, māksla, mūzika, literatura, vēsture, fizika 

- vadītaja: fizikas skolotāja  

- nodarbības veids: videolektorijs, diskusija, proektu darbība 

 "Dabaszinības skola" 

- saturs: 24 nodarbības kurss 7. klases skolēni (3 reizes mēnesī) 

- priekšmeti: kimija, bioloģija, fizika 

- vadītajas: bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāji 

- nodarbības veids: videolektorijs, proektu darbība, laboratorījas darbs, demonstracija 

skola "LINGVA" 

- saturs: 16 nodarbības kurss 8. klases skolēni (2 reizes mēnesī) 

- priekšmeti: vācu  un angļu valoda un literatūra, kulturas vēsture, ritorika 

- vadītajas: vācu un angļu skolotaji 

- nodarbības veids: videolektorijs, projektu darbība, runāšanas prakse 

   

 

 

" Līderu skola" 

         - saturs: 8 nodarbības kurss 5.-9. klases skolēni (1 reizi mēnesī) 

        - priekšmeti: ritorika, soc.zinības, psiholoģija, karjera izglītība 

        - vadītaja: mākslas un soc.zinības skolotāji  

       - nodarbības veids: diskusija, proektu darbība, semināri , tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, debates 

 

 

 


