Konkurss „Tu nenāc tikai no sevis”

Lai akcentētu cilvēku savstarpējo attiecību kultūras, etiķetes un skolas
vides nozīmīgumu skolas kopējā tēla veidošanā, rosinātu pilnveidot skolas
kultūrvidi, paplašinātu priekšstatus par skolas tēlu veidojošajiem nosacījumiem
un popularizētu labās prakses piemērus pozitīvas skolas vides veidošanā, Valsts
izglītības satura centrs 2010./2011.mācību gadā organizēja konkursu izglītības
iestāžu skolēniem un audzēkņiem "Tu nenāc tikai no sevis".
Konkursa pirmsākumi meklējami 2007.–2008.gadā, kad Valsts jaunatnes
iniciatīvu centrs aicināja skolēnus pētīt, pilnveidot vai arī no jauna veidot skolas
simboliku, attīstīt prasmes prezentēt savas skolas nozīmīgumu pilsoniskajā
audzināšanā, prast ieraudzīt un parādīt citiem savas skolas veinreizīgumu, unikalitāti
un tās atšķirīgās vērtības un nianses, kuras šo skolu padara īpašu citu izglītības iestāžu
vidū. Veiktā darba rezultāti atspoguļojās konkursam „Mana skola” sagatavotajās
prezentācijās.
Šī mācību gada konkursa uzdevumi bija sarežģītāki un niansētāki nekā
iepriekšējos gados un prasīja rūpīgāku prezentācijās atspoguļojamā materiāla atlasi un
inovatīvākus risinājumus prezentāciju sagatavošanai.
Konkurss notika divās kārtās: 1.kārta līdz 2011.gada 7.aprīlim novados un
republikas nozīmes pilsētās, bet 2.kārta Valsts izglītības satura centrā līdz 2011.gada
5.maijam. 2.kārtā izvērtēšanai tika iesniegtas 42 prezentācijas:
trīs prezentācijas 1.-4.klašu grupā,
14 prezentācijas 5.-9.klašu grupā,
24 prezentācijas 10.-12.klašu grupā,
viena prezentācija no profesionālās izglītības iestādes.
Saskaņā ar konkursa nolikumu un izstrādātajiem darbu vērtēšanas kritērijiem
žūrijas komisija nolēma:
1.–4.klašu grupā 1. un 2.pakāpi nepiešķirt, vienu prezentāciju apbalvot ar
3.pakāpes diplomu;
5. –9.klašu grupā 1.pakāpi nepiešķirt, vienu prezentāciju apbalvot ar 2.pakāpes
diplomu un vienu – ar 3.pakāpes diplomu;
10.–12.klašu grupā vienu prezentāciju apbalvot ar 1.pakāpes diplomu, vienu8
– ar 2.pakāpes diplomu un divas – 3.pakāpes diplomu;
35 prezentāciju autoriem un visiem pedagogiem izteikt pateicību par
piedalīšanos un ieguldīto darbu konkursā "Tu nenāc tikai no sevis" un savas
skolas labās prakses piemēru popularizēšanā.
Ar iesniegto prezentāciju tematiku, pārstāvētajām izglītības iestādēm, vietu
sadalījumu un vērtēšanas komisijas sastāvu iespējams iepazīties pielikumā
pievienotajā konkursa „Tu nenāc tikai no sevis” žūrijas komisijas sēdes protokolā.
2011.gada 5.maijā tika organizēts konkursa "Tu nenāc tikai no sevis"
noslēguma pasākumus, kurā piedalījās prezentāciju autori – 1., 2. un 3.pakāpes
laureāti – un viņu pedagogi.
Pasākumā klausītāji tika iepazīstināti ar konkursa "Tu nenāc tikai no sevis"
norises izvērtējumu un rezultātiem, notika svinīga konkursa dalībnieku apbalvošana ar
Valsts izglītības satura centra diplomiem un pateicībām un konkursa atbalstītāju
sarūpētajām balvām. Sarīkojumu krāšņāku padarīja J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas

3.flautas klases audzēknes Keitijas Lismanes, 2.akordeona klases trio Olivera Prāņa,
Umberta Mētras-Ozoliņa un Haritona Avramenko sniegtie muzikālie priekšnesumi.
Pateicamies jauno mūziķu pedagogiem – skolotājām Ingai Grīnvaldei un Līgai
Catlakai un koncertmeistarei Intai Liepiņai par ieguldīto darbu un atbalstu audzēkņu
sagatavošanā.
Valsts izglītības satura centrs un žūrija izsaka pateicību visiem konkursa „Tu
nenāc tikai no sevis” dalībniekiem un viņu pedagogiem par paveikto, kā arī skates
1.kārtas organizētājiem novados un pilsētās par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu,
popularizējot labās prakses piemērus pozitīvas skolas vides veidošanā.
Īpašu paldies par izrādīto atsaucību un sarūpētajām balvām konkursa
laureātiem sakām konkursa atbalstītājiem – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim,
Daugavpils teātrim, Sporta kompleksam "Zemgale V", Daugavpils boulinga hallei
"Orange Bowling", Olimpiskajam centram "Ventspils" un izdevniecībai "Zvaigzne
ABC".

Konkursa „Tu nenāc tikai no sevis” žūrijas komisijas sēdes
PROTOKOLS
Rīgā

Nr.1
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Sēdi vada vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:
Astra Aukšmuksta
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās vērtēšanas komisijas locekļi:
Mārīte Grebzde
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece
Iveta Zelča
neatkarīgā eksperte, SIA „Outdoor Latvia” apmācību vadītāja
Inta Kraskeviča
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
Protokolē:
Evija Pelša

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 2011.gada12.janvārī apstiprināto (rīkojums
Nr.4.1.-09.2) „Konkursa „ Tu nenāc tikai no sevis” nolikumu” un Valsts izglītības satura centra
2011.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.15 „Par Konkursa „ Tu nenāc tikai no sevis” žūrijas komisijas
apstiprināšanu” žūrijas komisija izvērtēja 42 iesniegtos darbus – prezentācijas, t.sk., 3
prezentācijas 1.-4.klašu grupā, 14 prezentācijas 5.-9.klašu grupā, 24 prezentācijas 10.-12.klašu
grupā un 1 prezentāciju bez norādes un noteiktu klašu grupu.
Vērtēšana tika veikta saskaņā ar konkursa „ Tu nenāc tikai no sevis” nolikuma
2.pielikumā izvirzītajiem kritērijiem.
Komisija pieņēma šādu lēmumu:
1. No izvērtētajiem 42 darbiem
1.- 4.klašu grupā 1.un 2.pakāpi nepiešķirt, 1 prezentāciju apbalvot ar 3.pakāpes
dilpomu,
5.- 9.klašu grupā 1. pakāpi nepiešķirt, 1 prezentāciju apbalvot ar 2.pakāpes
dilpomu un 1 prezentāciju apbalvot ar 3.pakāpes dilpomu,
10.- 12.klašu grupā 1 prezentāciju apbalvot ar 1.pakāpes dilpomu, 1
prezentāciju apbalvot ar 2.pakāpes dilpomu un 2 prezentācijas apbalvot ar
3.pakāpes dilpomu,
35 prezentāciju autoriem un visiem pedagogiem - konsultantiem izteikt
patiecību par piedalīšanos un ieguldīto darbu konkursā „Tu nenāc tikai no
sevis” un savas skolas labās prakses piemēru popularizēšanā (pielikums
protokolam Nr.1)
3. Konkursa „ Tu nenāc tikai no sevis” noslēguma pasākumu organizēt 5.maijā Valsts izglītības
satura centrā, aicinot tajā piedalīties vērtēšanas komisiju, konkursa 1., 2., 3.pakāpes laureātus
un viņu pedagogus – konsultantus.
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4. Pamatojoties uz prezentāciju autoru un viņu pedagogu piekrišanu vienoties ar autoriem par
prezentāciju nodošanu Valsts izglītības satura centra pārziņā un izmantošanai pedagogu
metodiskajam darbam.

Komisijas priekšsēdētāja

A.Aukšmuksta

Protokolēja

E.Pelša
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Pielikums protokolam Nr.1

Konkursa „Tu nenāc tikai no sevis”rezsultāti
I pakāpes diploms
Nr.p.k.

1.

Pārstāvētā iestāde, klase

Daugavpils novada Zemgales
vidusskolas

Prezentācijas autori

Prezentācijas tēma, moto

Pedagogs konsultants

skolēnu
pašpārvaldei

skolotāja
Svetlana Bļinova

Jautrie starpbrīţi

Renātei Driksnei

skolotāja
Daiga Barkāne

Filma „Vilka pārvērtības”

Marijai Mihejevai
Nikolai Plaudei
Artjomam
Skosirevam
Dimitrijam
Klamanim

skolotājas
Jelena Korľejeva
Jūlija Sajenko

Skolas forums

skolēnu komandai

skolotāja
Iveta Sēruma

Skola nav tikai celtne

II pakāpes diploms
2.

Līvānu 1.vidusskolas 7.klases
skolniecēm

Ievai Kalvānei
Annai Skutelei

3.

Privātās vidusskolas „Klasika”
10.klases skolēniem

III pakāpes diploms
4.

Talsu Kristīgās vidusskolas
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5.
6.
7.

Jelgavas 1.speciālās
internātpamatskolas
Rīgas Kristīgās vidusskolas
skolniekam
Ilūkstes 1.vidusskolas

8.klases skolēnu
komandai
Augustam
Kolmam
1.-3.klašu skolēnu
komandai

skolotāja
Sandra Īriste
skolotāja
Iveta Gaile
skolotājas
Sandra Davne
Dace Jurjevska

Mēs elpojam dzīvi
Rīgas Kristīgā vidusskola
Koncerts vecmāmiľām „Vienīgi Jums!”

Pateicība par piedalīšanos un ieguldīto darbu konkursā „Tu nenāc tikai no sevis” un savas skolas labās prakses piemēru popularizēšanā
1.

Lazdonas pamatskolas

skolēnu līdzparvāldei

2.

Rudes pamatskolas

3.

6.

Vecumnieku vidusskolas 11.klases
skolniecēm
Riebiľu vidusskolas komandai
Līvānu 1.vidusskolas 11.klases
skolniecei
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja

9.klases skolēnu
komandai
Zanei Gulbei
Danai Balodei
skolēnu komandai
Santai Patmalniecei

7.

Daugavpils 16.vidusskolas

8.

Daugavpils 13.vidusskolas 8.klases
skolēniem

4.
5.

7.klases skolēnu
komandai
11.klases skolēnu
komandai
Ilonai Siļavai
Leonīdam
Ţuravskim

skolotāja
Inese Juhnoviča
skolotāja
Ina Kiršteine
skolotāja
Anda Sproģe

Skola – vieta, kur esam gaidīti

Skolotāja
Daiga Barkāne
skolotājas
Jeļena Pikarevska
Irina Hmeļevska
skolotāja
Ţanna Ugarenko
skolotājas
Andţela Skutele
Ilona Ţuravska
Māra Jakubovska

Foto kaleidoskops – prezentācija par Līvānu 1.vidusskolu

Rudes skola laiku lokos
Aktivitātes un tradīcijas Vecumnieku vidusskolā

Prazdľik matrjoški

Aktivitātes un tradīcijas izglītības iestādē
Dziesma laikus un paaudzes vieno...
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9.

Daugavpils 10.vidusskolas 12.klases
skolniecēm

Jekaterinai
Mikuckai
Elīnai Grišķanei
Undijai Ancēnai

10.

Talsu 2.vidusskolas skolniecei

11.

Ozolaines pamatskolas

6.un 7.klašu
skolēnu komandai

12.

Saulaines profesionālās vidusskolas

III kursa audzēkľu
komandai

13.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas

14.

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas

15.

Rēzeknes 5.vidusskolas

16.

Ķekavas mākslas skolas 7.klases
skolēniem

17.

Naudītes pamatskolas

18.

Rīgas 85.vidusskolas

1.-4.klašu skolēnu
komandai
10.klases skolēnu
komandai
skolēnu
pašpārvaldei
Martai Bāgantei
Elīzai Bruţei
Ingusam
Fjodorovam
Līvai Oto
5.-9.klašu skolēnu
komandai
11.klases skolēnu
komandai

19.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

skolēnu
parlamentam

skolotāja
Nataļja Rimoviča

Lielā molekula

skolotāja
Līga Balga
skolotāja
Daina
Jarmalaviča
skolotāja
Santa
Collenkopfa
skolotāja
Antra Derkevica
Skolotāja
Nellija Vilkaste
skolotāja
Ināra Skrule
skolotāja
Zīle Ozoliľa
Šneidere

Tu nenāc tikai no sevis

skolotāja
Diāna Ābelīte
skolotāji
Lilita Jansone
Jānis Aizupietis
skolotāja
Jeva Bojarčuka

Pasākumu cikls „Skolēns skolēnam”

Mūsu skolas labākie fotomirkļi

Tu nenāc tikai nosevis, Tu nāc no skolas, skolotājiem un
cilvēkiem Tev apkārt
Princešu un bruľinieku svētki Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolā un Bruľinieku pilskalnā
Aktivitātes un tradīcijas Rēzeknes Valsts ģimnāzijā
Rēzeknes 5.vidusskola skaľās
Ķekavas mākslas skola

Mana skola

Skolas dzīve varavīksnes krāsās
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22.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases
skolēniem
Jelgavas 1.ģimnāzijas 11.klases
skolniecei
Rīgas 72.vidusskolas skolēniem

23.

Rīgas Krievu vidusskolas skolniecei

24.

Privātās vidusskolas „Klasika”

25.

Privātās vidusskolas „Klasika”

26.

Privātās vidusskolas „Klasika”
7.klases skolēniem

27.

Liepājas Raiľa 6.vidusskolas

28.

Liepājas Raiľa 6.vidusskolas

29.

Naujenes pamatskolas

30.

Nīgrandes pamatskolas

20.
21.

Līvai Klismetai
Undim Neilandam
Sandrai Jurēvičai
Maksimam
Kozakovam
Anastasijai
Hromiševai
Viktorijai
Berednikovai
Jeļenai Grebeľukai
5.-6.klašu skolēnu
komandai
2.klases skolēnu
komandai
Ligitai Ķibildai
Artūram Romeiko
Ralfam
Neretniekam
7.klases skolēnu
komandai
12.klases skolēnu
komandai
4.,5.,7.klašu
komandai
9.klases skolēni
komandai

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ţetonvakars
skolotāja
Ilze Vilkārse
Jelgavas 1.ģimnāzijas tradīcijas
skolotājs
Jānis Otikovs
Mums nav garlaicīgi
skolotājs
Leonīds Jerjomins

skolotāja
Nataļja Seľkāne
skolotāja
Kristīne Pjasecka
skolotāja
Tatjana Renge
skolotāja
Lelde Vaļiniece

Mūsu mīļā skola

skolotāja
Evija Jaunzeme
skolotāja
Sigita Stefana
skolotāja
Ligita Kursiša
skolotāji
Artis Šulbergs
Anita Kļava

Izbaudīt lidojumu un ieelpot dzīvi

Skolas forma agrāk un tagad
Teātra lelles rašanās vēsture
Tradīcijas mūsu skolā

Ţetonu vakars
„Redzēt – nozīmē zināt. Gribēt – nozīmē varēt. Uzdrošināties
– nozīmē dabūt.” (A.de Mišē)
Tu nenāc tikai no sevis
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31.

Preiļu 2.vidusskolas 11. un 12.klases
skolēniem

32.

Preiļu 2.vidusskolas 12.klases
skolēniem

33.

Ilūkstes 1.vidusskolas

34.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas-attīstības centra
Tukuma 2.vidusskolas 12.klases
skolniecēm

35.

Aijai Rubanei
Vjačeslavam
Orlovam
Ivaram Slūkam
Igoram
Terentjevam
Aijai Rubanei
Viktoram
Bogdanovam
Igoram
Terentjevam
skolēnu
līdzpārvaldei

Aktivitātes un tradīcijas Preiļu 2.vidusskolā
skolotāja
Ţanna Ļebedeviča

Pienākumi, tiesības un atbildība, sasniegumi pašattīstībā
skolotāja
Ţanna Ļebedeviča

skolotāja
Andţelika
Pabērza
10.klases skolēnu
skolotāja
komandai
Ilze Ceriľa
Leldei Aizupei
skolotāja
Kristīnei Dudarevai Skaidrīte
Fainai Ľebovai
Prancāne

Mēs to varam!

Šim brīdim ir nozīme

2011.gada 21.aprīlī

