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APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu novada ģimnāzijas 

direktora 2015. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 1.1.-8/10 

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrijas 

Nolikums konkursam “Gada dežūrklase”,”Gada virsdežurants” 
 

2015. gada 7. janvārī                                 Pļaviņās                           Nr. 1.1.-24/1 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 72. pantu un Pļaviņu novada ģimnāzijas vadības 

apspriedes 06.01.2015. lēmumu Nr. 9 (06.01.2015. Apspriedes pie 

vadības protokols Nr. 1) 

 

1. Konkursa mērķis:  

Organizēt dežūrklases darbu, lai audzinātu skolēnos vajadzību pēc sakārtotas, estētiskas, drošas 

apkārtējās vides un veidotu atbildību par uzticēto pienākumu. 

 

2. Vērtētāji:  

Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrs, Vides ministra vietnieks, pašpārvaldes  konsultants, 

skolas dežūradministratori. 

 

3. Konkursa vispārīgie noteikumi: 

Vērtēšana notiek 7. – 12. klasei (ieskaitot) katra mēneša beigās. 

Nosaukums “Gada virsdežurants” un “Gada dežūrklase” tiek piešķirti klasei un 

virsdežurantam, kuri bija labākie pēc punktu skaita, kuri ir atrunāti 4. punktā. 

Konkurs norisināsies 2015. gada 2 semestrī. Konkursa rezultāti tiek paziņoti mācību gada 

noslēguma pasākumā. 

 

4. Vērtēšanas kritēriji: 

4.1. Klases audzinātāja/-s vai klases  vides ministrijas nodaļa ieceļ virsdežurantu – 1 

punkts 

4.2. Virsdežurants sastāda klases skolēnu dežurantu sarakstu un nosaka dežūru vietas 

(1 pielikums) – 2 punkti 
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4.3. Dežuranti ievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumus  un Pļaviņu novada 

ģimnāzijas skolēnu dežūrklašu noteikumus – 1 punkts par katru konstatētu pārkāpuma 

faktu 

4.4. Dežūrklase noteiktā laikā un vietā sāk dežūru, pie krūtīm piespraustas dežurantu 

atšķirības zīmes, uz kuras uzrakstīts dežuranta vārds, uzvārds un klase – 2 punkti 

4.5. Dežuranti seko kārtībai (nesēdēt uz palodzēm, neļaut uz tām atrasties skolēnu 

somām), tīrībai un disciplīnai starpbrīžos atbilstoši skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem – 3 punkti 

4.6. Pēc dežūras beigām dežuranti kopā ar virsdežurantu aizpilda atskaites lapu 

(2 pielikumā) – 4 punkti 

4.7. Virsdežuranti un klases audzinātāji precīzi ierodas uz dežūras pieņemšanu un 

nodošanu ar sagatavotu informāciju par dežūrnedēļu – 2 punkti. 

 

5. Rezultātus apkopo  un seko līdzi vērtēšanas kritēriju ievērošanai Skolēnu pašpārvaldes Vides 

ministrs, vides ministra vietnieks, skolotāja – konsultante, skolas dežūradministratori. 

 

6. Gada dežūrklase saņem skolas direktores pateicības rakstu, ceļojošo balvu un iespēju 

robežās var tikt piešķirta naudas balva līdz  EUR 50  (piecdesmit eiro 00 centi) vērtībā, bet 

gada virsdežurants un klases audzinātājs /-a saņem  katrs naudas balvu  EUR 10 (desmit eiro 00 

centi) vērtībā. 

 

 

Izstrādāja Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes Vides ministrija 

 

 

Atbildīgais skolotājs       A. Lasmane 
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