Siguldā
NOLIKUMS Nr.68/2021
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu
(prot.Nr.11, 15.§)

Nolikums “Konkurss “Gada klase””

1.

2.
3.
4.

I. Vispārīgie jautājumi
Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk
– Pašvaldība) kārtējā mācību gada laikā organizē konkursu “Gada klase” (turpmāk –
Konkurss).
Konkursā var piedalīties jebkura Siguldas novada vispārējas izglītības iestādes (turpmāk –
skola) klase, konkursam piesakoties savā skolā tās noteiktajā kārtībā.
Konkursu organizē Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Sabiedrisko attiecību nodaļu.
Konkursam nepieciešamais finansējums katru gadu tiek plānots Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes budžetā.

II. Konkursa mērķis
5. Konkursa mērķis ir:
5.1.veidot skolēnos atbildīgu un aktīvu pilsonisko attieksmi;
5.2.veicināt skolēnu klašu kolektīvu saliedētību;
5.3.stimulēt skolēnu mācību motivāciju;
5.4.attīstīt un pilnveidot piederību savam novadam;
5.5.aktivizēt skolēnu līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos;
5.6.sekmēt skolu sadarbību ar pašvaldību;
5.7.popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt skolēnus skolas un novada sporta pasākumos;
5.8.veicināt brīvprātīgo darbu un labdarību.
III. Konkursa dalībnieki, norises laiks un kārtas
6. Konkurss notiek un tiek vērtēts četrās klašu grupās:
6.1. 1.–3. klase;
6.2. 4.–6. klase;
6.3. 7.–9. klase;
6.4. 10.–12. klase.
7. Konkurss norisinās 2 kārtās:
7.1.pirmā kārta norisinās skolās, kuru klases pieteikušas dalību konkursam, no 1. septembra
līdz 20. maijam;

7.2.otrā kārta norisinās Siguldas novada mērogā no 20. maija līdz 29. maijam.
8. Pieteikšanās konkursam ir brīvprātīga.
9. Pieteikums konkursam skolā ir jāiesniedz mācību gada sākumā, piesakoties skolas direktoram vai
viņa norīkotai par konkursa organizēšanu atbildīgai personai.
10. Skolas līdz katra kalendārā gada 15. oktobrim Izglītības pārvaldei iesniedz informāciju, nosūtot epastā: izglitiba@sigulda.lv, par klasēm, kuras pieteikušās konkursam: norādot skolu, klasi, klašu
grupu, skolēnu skaitu klasē un klases audzinātāju.
IV. Klases portfolio veidošana
11. Konkursam pieteiktā klase mācību gada laikā veido klases mapi (portfolio), kurā apkopo konkursa
kritērijiem atbilstošus apliecinājumus:
11.1. izdrukas no elektroniskā žurnāla, kas apliecina skolēnu sasniegumus mācībās un skolas
apmeklējumu (neattaisnoti kavēto stundu skaitu);
11.2. apliecinājumus par līdzdalību skolas pasākumos (līdzdalība pasākumos tiek ieskaitīta
tad, ja tajā ir piedalījušies vismaz 75% skolēnu);
11.3. apliecinājumus par līdzdalību novada un lielāka mēroga pasākumos (līdzdalība
pasākumos tiek ieskaitīta tad, ja tajā ir piedalījušies vismaz 75% skolēnu);
11.4. apliecinājumus par klases labajiem darbiem novadam;
11.5. apliecinājumus par klases kolektīva saliedēšanas pasākumiem (pasākums tiek ieskaitīts,
ja tajā piedalījušies vismaz 75% skolēnu);
11.6. apkopojumu par klases skolēnu līdzdalību skolas interešu izglītības kolektīvos un
pulciņos un sasniegumiem tajos;
11.7. apkopojumu par klases skolēnu līdzdalību un sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās;
11.8. apkopojumu par klases skolēnu līdzdalību un sasniegumiem interešu un neformālās
izglītības pasākumos, konkursos, projektos, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās
skolas, kurā mācās;
11.9. apkopojumu par klases skolēnu līdzdalību un sasniegumiem sporta sacensībās un
sasniegumiem tajās, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās;
11.10. citus dokumentus, kuri apliecina klases sasniegumus saskaņā ar konkursa mērķi.
12. Klases portfolio tiek iesniegts līdz 20.maijam skolas komisijai, kura izveidota ar skolas direktora
rīkojumu. Portfolio var iesniegt komisijai gan papīra formā, gan elektroniski.
V. Konkursa dalībnieku vērtēšana
13. Konkursa dalībnieku vērtēšanas secība:
13.1. pirmajā kārtā skolas komisija izvērtē konkursam pieteikto klašu sasniegumus atbilstoši
pielikumā norādītajiem ieteicamajiem konkursa kritērijiem un ņemot vērā klases
iesniegtos portfolio, aizpilda kopsavilkuma tabulu un nosaka uzvarētāju katrā klašu
grupā. Skolēnu sasniegumus mācībās un neattaisnoti kavēto stundu skaitu izvērtē
saskaņā ar vidējiem rādītājiem līdz mācību gada 20. maijam;
13.2. skolas komisija izvirza dalībai otrajā kārtā un nolikuma 10. punktā noteiktajā kārtībā
iesniedz pieteikumu Pašvaldības Izglītības pārvaldei, norādot klasi, klašu grupu,
skolēnu skaitu klasē, klases audzinātāju un pievienojot portfolio un kopsavilkuma
tabulas;
13.3. ja vairākām klasēm ir līdzvērtīgs iegūto punktu skaits, skola nosaka papildu kritērijus
un konkursa 2. kārtai katrā klašu grupā izvirza tikai vienu klasi;
13.4. otrajā kārtā no skolām izvirzītās klases vērtē Pašvaldības komisija trīs cilvēku sastāvā:
Izglītības pārvaldes vadītājs; Izglītības pārvaldes speciālists profesionālās ievirzes,
interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos; Izglītības pārvaldes speciālists
izglītības kvalitātes jautājumos;
13.5. Pašvaldības komisija vērtēšanai var piesaistīt ekspertus. Ekspertu vērtējums ir
rekomendējošs;

13.6. Pašvaldības komisija izvērtē iesniegtos dokumentus un nosaka uzvarētāju katrā klašu
grupā katrā skolā.
14. Klašu vērtēšanas kritēriji:
14.1.
sekmes mācībās;
14.2.
skolas apmeklējums (neattaisnoti kavēto stundu skaits);
14.3.
līdzdalība skolas pasākumos;
14.4.
līdzdalība novada (novada svētki, lāpu gājiens u.c.) un valsts mēroga pasākumos;
14.5.
iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā un/ vai dažādos labdarības pasākumos (klases iniciētie
labie darbi novadam, talkas, labdarības akcijas u.c.);
14.6.
skolēnu līdzdalība skolas interešu izglītības kolektīvos un pulciņos;
14.7.
līdzdalība novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
14.8.
līdzdalība novada un lielāka mēroga interešu izglītības vai citos konkursos (to skaitā
skolēnu projektu konkursos), projektos – skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās
skolas, kurā mācās;
14.9.
individuālā līdzdalība novada un lielāka mēroga sporta sacensībās, skolēnam
piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās;
14.10.
sasniegumi novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
14.11.
sasniegumi novada un lielāka mēroga interešu izglītības vai citos konkursos (to
skaitā skolēnu projektu konkursos), projektos – skolēnam piedaloties no
vispārizglītojošās skolas, kurā mācās;
14.12.
sasniegumi novada un lielāka mēroga sporta sacensībās, skolēnam piedaloties no
vispārizglītojošās skolas, kurā mācās.
15. Pašvaldības komisija var nepiešķirt uzvarētāja statusu kādai no otrajai kārtai pieteiktajām klasēm,
ja tās sasniegumi pēc iegūtajiem punktiem ir salīdzinoši zemi ar citu klašu sasniegumiem
attiecīgajā klašu grupā citās skolās.
16. Pašvaldības komisija var piešķirt papildu nominācijas un pārsteiguma balvas par īpašiem klases
sasniegumiem kādā jomā, pieprasot no skolas papildu apliecinājumus.
17. Konkursa rezultāti līdz mācību gada beigām tiek publiskoti Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv, kā arī nosūtīti skolām, kuru klases ir pieteiktas dalībai konkursa otrajā kārtā.
VI. Apbalvošana
18. Katrā skolā katrā klašu grupā uzvarējušajai klasei tiek piešķirts finansējums, kuru var izmantot
klases ekskursijai vai citam līdzvērtīgam kultūrizglītojošam vai aktīvās atpūtas pasākumam,
saskaņojot balvas izlietojumu ar Izglītības pārvaldi:
18.1. 1.–3. klasei, nodrošinot finansējumu transportam un/vai ieejas biļetes katram skolēnam
un pavadošajiem skolotājiem līdz 10,00 EUR katram;
18.2. 4.–6. klasei, nodrošinot finansējumu transportam un/vai ieejas biļetes katram skolēnam
un pavadošajiem skolotājiem līdz 10,00 EUR katram;
18.3. 7.–9. klasei, nodrošinot finansējumu transportam un/vai ieejas biļetes katram skolēnam
un pavadošajiem skolotājiem līdz 10,00 EUR katram;
18.4. 10.–12. klasei, nodrošinot finansējumu transportam un ieejas biļetes katram skolēnam un
pavadošajiem skolotājiem līdz 10,00 EUR katram.
19. Nomināciju “Gada klase” ieguvušās klases saņem Pašvaldības pateicību.
20. Ja Pašvaldības komisija piešķīrusi papildu nominācijas, tad tās saņem Izglītības pārvaldes diplomu
un pārsteiguma balvas.
21. Balvas tiek pasniegtas mācību gada pēdējā dienā vai ārkārtas apstākļos – citā svinīgā skolas vai
novada pasākumā.
Priekšsēdētājs

(paraksts)

U.Mitrevics

Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra nolikumam Nr.68/2021
“Konkurss “Gada klase””

Ieteicamie konkursa “Gada klase” vērtējumu kritēriji
Skola ________________________________
Klase ________________________________
Klases audzinātājs______________________
Skolēnu skaits klasē ____________________
Iegūtais punktu skaits:___________________

N.p.k.

Vērtēšanas kritēriji
1. Sekmes mācībās: klases vidējais vērtējums gadā.
1.–3. klasei skola izvērtē skolēnu mācību sasniegumus, piešķirot nosacītās balles;
4.–12. klasei tiek aprēķināts vidējais gada vērtējums no vidējiem vērtējumiem mācību priekšmetos
2. Skolas apmeklējums: neattaisnoti kavēto stundu skaits uz vienu klases skolēnu (iegūtais skaitlis ir ar mīnuss zīmi).
Atbilstoši žurnāla izdrukai saskaita kopā neattaisnoti kavētās stundas gada laikā visiem skolēniem, un iegūto summu
izdala ar skolēnu skaitu klasē
3. Skolēnu līdzdalība skolas pasākumos (tai skaitā sporta): līdzdalību pasākumā ieskaita tad, ja tajā piedalījušies
vismaz 75% klases skolēnu.
4 punkti – ja klase piedalījusies vairāk nekā 5 pasākumos;
3 punkti – ja klase piedalījusies 4–5 pasākumos;
2 punkti – ja klase piedalījusies 3–4 pasākumos;
1 punkti – ja klase piedalījusies 1–2 pasākumos.
4. Skolēnu līdzdalība novada un lielāka mēroga pasākumos: līdzdalību pasākumā ieskaita tad, ja tajā piedalījušies
vismaz 75% klases skolēnu un skolēns pārstāv savu skolu.
4 punkti – ja klase piedalījusies vairāk nekā 5 pasākumos;
3 punkti – ja klase piedalījusies 4–5 pasākumos;

Iegūtie punkti

Vērtēšanas kritēriji

N.p.k.

5.

6.

7.

8.

9.

2 punkti – ja klase piedalījusies 3–4 pasākumos;
1 punkti – ja klase piedalījusies 1–2 pasākumos
Skolēnu labie darbi novadam (labdarība, brīvprātīgās aktivitātes): līdzdalību aktivitātē ieskaita tad, ja tajā
piedalījušies vismaz 75% klases skolēnu, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās.
4 punkti – ja klase piedalījusies vairāk nekā 5 aktivitātēs;
3 punkti – ja klase piedalījusies 4–5 aktivitātēs;
2 punkti – ja klase piedalījusies 3–4 aktivitātēs;
1 punkti – ja klase piedalījusies 1–2 aktivitātēs
Skolēnu līdzdalība skolas interešu izglītības kolektīvos un pulciņos: individuālo dalību skaits uz vienu klases
skolēnu.
Saskaita, cik skolēni piedalās kolektīvā/pulciņā, par katru dalībnieku piešķirot 1 punktu. Ja viens skolēns piedalās
vairākos kolektīvos/pulciņos, viņam ieskaita dalību visos kolektīvos. Iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
Skolēnu līdzdalība novada un lielāka mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu ZPD konkursos
(skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās): individuālo dalību skaits uz vienu klases
skolēnu.
Saskaita, cik mācību priekšmetu olimpiādēs (tai skaitā komandu olimpiādēs) piedalījies katrs skolēns, un sasummē
kopā visu skolēnu dalību olimpiādēs. Par līdzdalību novada un starpnovadu olimpiādēs katrs skolēns saņem 1
punktu; par līdzdalību VISC rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs (ZPD konkursos) skolēns saņem 2
punktus; par līdzdalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 3 punktus. Iegūto summu izdala ar skolēnu
skaitu klasē
Individuālā līdzdalība novada un lielāka mēroga interešu izglītības vai citos konkursos (to skaitā skolēnu
projektu konkursos), projektos, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās: individuālo
dalību skaits uz vienu klases skolēnu.
Saskaita, cik interešu izglītības konkursos (tikai individuālajos), projektu konkursos vai projektos (valsts un
starptautiskajos) piedalījies katrs skolēns, un sasummē kopā visu skolēnu dalību konkursos. Par līdzdalību novada
un starpnovadu konkursos katrs skolēns saņem 1 punktu; par līdzdalību VISC rīkotajos valsts konkursos skolēns
saņem 2 punktus; par līdzdalību starptautiskajos konkursos – 3 punktus. Iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
Individuālā līdzdalība novada un lielāka mēroga sporta sacensībās, skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās
skolas, kurā mācās: individuālo dalību skaits uz vienu klases skolēnu.
Saskaita, cik sacensībās dažādos sporta veidos ir piedalījies katrs skolēns. Vienā sporta veidā katrā līmenī skolēnam
ieskaita vienas sacensības. Par līdzdalību novada un starpnovadu mēroga sacensībās piešķir 1 punktu; valsts
mēroga sacensībās – 2 punktus; starptautiskajās sacensībās – 3 punktus.
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Piemēram: ja skolēns X ir piedalījies vairākās viena sporta veida sacensībās Latvijas mērogā, viņš iegūst 2 punktus;
ja viņš ir piedalījies vismaz vienās starptautiskās sacensībās šajā sporta veidā, viņš iegūst vēl 3 punktus; ja skolēns
ir piedalījies arī Siguldas novada rudens krosā, viņš iegūst vēl 1 punktu
Sasummē kopā visu skolēnu dalību sporta sacensībās, un iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
10. Skolēnu sasniegumi novada/ starpnovadu un lielāka mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD konkursos,
skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās: individuālo sasniegumu skaits uz vienu klases
skolēnu.
Par katru godalgoto vietu novada/ starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs katrs skolēns iegūst sekojošu punktu
skaitu:1 vieta – 4 punkti; 2 vieta – 3 punkti; 3. vieta – 2 punkti; atzinība – 1 punkts.
Par katru godalgoto vietu VISC rīkotajās mācību priekšmetu valsts olimpiādēs vai atklātajās valsts olimpiādēs katrs
skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 8 punkti; 2 vieta – 6 punkti; 3. vieta – 4 punkti; atzinība – 2 punkti.
Par katru godalgoto vietu starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs katrs skolēns iegūst sekojošu punktu
skaitu:1 vieta – 12 punkti; 2 vieta – 9 punkti; 3. vieta – 6 punkti; atzinība – 3 punkti.
Sasummē kopā visu skolēnu iegūto punktu skaitu. Iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
11. Skolēnu sasniegumi novada/ starpnovadu un lielāka mēroga interešu izglītības vai citos konkursos (to skaitā
skolēnu projektu konkursos), skolēnam piedaloties no vispārizglītojošās skolas, kurā mācās: individuālo
sasniegumu skaits uz vienu klases skolēnu.
Par katru godalgoto vietu novada/ starpnovadu konkursā katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 4
punkti; 2 vieta – 3 punkti; 3. vieta – 2 punkti; atzinība – 1 punkts.
Par katru godalgoto vietu VISC rīkotajos valsts konkursos katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 8
punkti; 2 vieta – 6 punkti; 3. vieta – 4 punkti; atzinība – 2 punkti.
Par katru godalgoto vietu starptautiskajos konkursos katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 12 punkti;
2 vieta – 9 punkti; 3. vieta – 6 punkti; atzinība – 3 punkti.
Sasummē kopā visu skolēnu iegūto punktu skaitu. Iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
12. Individuālie sasniegumi novada un lielāka mēroga sporta sacensībās, skolēnam piedaloties no
vispārizglītojošās skolas, kurā mācās: individuālo sasniegumu skaits uz vienu klases skolēnu.
Vienā sporta veidā katrā līmenī skolēnam ieskaita vienu augstāko sasniegumu.
Par katru godalgoto vietu novada/ starpnovadu sacensībās katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 4
punkti; 2 vieta – 3 punkti; 3. vieta – 2 punkti; atzinība – 1 punkts.
Par katru godalgoto vietu valsts sacensībās katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 8 punkti; 2 vieta – 6
punkti; 3. vieta – 4 punkti; atzinība – 2 punkti.
Par katru godalgoto vietu starptautiskajās sacensībās katrs skolēns iegūst sekojošu punktu skaitu:1 vieta – 12

Iegūtie punkti
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Vērtēšanas kritēriji

punkti; 2 vieta – 9 punkti; 3. vieta – 6 punkti; atzinība – 3 punkti.
Sasummē kopā visu skolēnu iegūto punktu skaitu. Iegūto summu izdala ar skolēnu skaitu klasē
13. Klases kolektīva saliedējošie pasākumi, kuros ir piedalījušies vismaz 75% skolēnu (klasesvakari, ekskursijas,
pārgājieni u.c. pasākumi, kuri organizēti klases kolektīvā). Par katru pasākumu klase iegūst 1 punktu
14. Īpašie sasniegumi: klases ieguldījums un sasniegumi, kuri nav attiecināmi uz iepriekš minētajiem kritērijiem.
Aizpilda aprakstoši, punktu daudzumu nosaka skolas komisija
15. Izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm, kurās īsteno programmu skolēniem ar attīstības traucējumiem
un speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem sasniegumus aizpilda
aprakstoši, punktu daudzumu nosaka skolas komisija

Iegūtie punkti

