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Mērķis: Skolēnu atbildīgas un aktīvas attieksmes pret saviem pienākumiem pilnveidošana. 

Uzdevumi: 
1. Veicināt skolēnu motivāciju un atbildīgu attieksmi pret mācībām, interešu izglītību un 

sportu. 

2. Iepazīstināt plašāku sabiedrību ar skolēniem, kuriem ir izcilas sekmes mācībās un augsti 

rezultāti ārpusstundu nodarbībās. 

3. Skolēnus, ar kuriem skola lepojas, fotografēt pie lielā valsts karoga Latvijas Republikas 

gadadienas priekšvakarā, un fotogrāfijas izvietot fotogalerijā „Mūsu lepnums”. 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Sasniegumu izvērtēšanu veic darba grupa 13 cilvēku sastāvā, kurā ietilpst sporta skolotāji, 

mūzikas skolotāji, vizuālās mākslas skolotāji un citi ar skolas direktora rīkojumu 

apstiprināti skolotāji. 

1.1. Kandidātu pieteikumi jāiesniedz katru gadu līdz rudens brīvdienām elektroniski. 

1.2. Darba grupa iesniegtos materiālus izvērtē rudens brīvdienās. Pēc noteiktā datuma 

pieteikumi vairs netiek pieņemti. 

1.3. Piesakot kandidātu, jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa (skat. Pielikums Nr.1), 

kuru aizpilda klases audzinātājs un/vai vecāki. 

1.4. Sasniegumiem jāattiecas uz laika periodu: iepriekšējā gada 1.septembris līdz esošā 

gada 1.septembris. 

1.5. Par izciliem sasniegumiem tiek uzskatīti: 

1.5.1. mācībās: iepriekšējā mācību gada 1. un 2.semestru, kā arī gada vērtējumi visos 

mācību priekšmetos tikai 8-10 balles (nevis vidējie vērtējumi); 

1.5.2. mācību olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, zinātniskos 

projektos u.c.: Pierīgas novadu apvienības un novada rīkotajos konkursos, 
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skatēs un olimpiādēs – 1.vieta, valsts mērogā 1.-3.vieta vai Atzinība, 

starptautiska mēroga pasākumos 1.-3.vieta vai Atzinība; 

1.5.3. sportā: Pierīgas novadu apvienības un novada rīkotajās sacensībās – 1.vieta, 

Latvijas čempionātos 1.-3.vieta, Baltijas, Eiropas un pasaules kausos un 

čempionātos 1.-6.vieta visās vecuma grupās; 

1.5.4. mūzikā: Pierīgas novadu apvienības un novada rīkotajos konkursos, skatēs un 

olimpiādēs – 1.vieta, Latvijas vai starptautiska mēroga konkursos 1.-3.vieta 

(gan individuāli, gan kolektīvu sastāvā); 

1.5.5. jebkurā citā kultūras, tehniskās jaunrades, vides izglītības u.c. jomā: 

Pierīgas novadu apvienības un novada rīkotajos konkursos, skatēs un 

olimpiādēs - 1.vieta, valsts mērogā 1.-3.vieta vai Atzinība, starptautiskos 

konkursos 1.-3.vieta vai Atzinība. 

1.6. Skolēns tiek nominēts titulam “Mūsu lepnums”, ja vērtēšanas periodā un līdz esošā 

mācību gada rudens brīvlaikam ir sekmīgs visos mācību priekšmetos un viņam nav 

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu (direktora rīkojums par skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un/vai vairāk par 1 negatīvo ierakstu par 

skolēna uzvedību e-klases žurnālā). 

1.7. Klases audzinātājs ir atbildīgs par to, vai kandidāts atbilst visiem kritērijiem (skat. 

punktus 3.6.1. un 3.7.), apliecinot to elektroniskajā tabulā. 

1.8. Sasniegumi jāapliecina ar lietišķiem pierādījumiem (diplomiem, protokolu 

izrakstiem) līdz rudens brīvdienām. Medaļa nekalpo kā apliecinājums, ja uz tās 

neparādās dalībnieka vārds, uzvārds, datums, pasākuma nosaukums. 

1.9. Īpaši gadījumi, kuri nav atrunāti izvirzīšanas kārtībā, tiek izskatīti individuāli darba 

grupas sēdē.  

 

Izvirzīšanas kārtība fotogalerijai “Mūsu lepnums” stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu. 


