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Noteikumi Nr.12 

Ludzā, 2018. gada 30.augustā 

 

 

Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem 

Izdoti saskaņā ar Skolas nolikumu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ludzas Mūzikas pamatskolas (turpmāk tekstā - Skolas) „Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar 

talantīgajiem skolēniem” (turpmāk – Noteikumi) paredzēts, lai nodrošinātu Skolas vienotu 

pieeju darbam ar talantīgajiem skolēniem.  

2. Noteikumi ir saistoši Skolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. 

3. Noteikumu izpildītāji ir Skolas pedagogi un skolēni.  

4. Noteikumi nosaka, ka Skolas izpratnē talants ir izcilas, iedzimtas spējas, apdāvinātība. Skola 

par talantīgiem skolēniem uzskata arī spējīgus skolēnus, kam nav iedzimta apdāvinātība, bet 

ir augstas darba spējas un sasniegumi dažādos mācību un ārpusstundu pasākumos.  

 

 

2. Darba ar talantīgajiem skolēniem mērķi un uzdevumi 

 

5. Darba ar talantīgajiem skolēniem mērķis: veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi. 

6. Darba ar talantīgiem skolēniem uzdevumi ir:  

6.1. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa īpašās spējas un intereses; 

6.2. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslas jomām, norisēm skolas un apkārtējā 

vidē;  

6.3. motivēt skolēnus pilnveidot savus talantus; 

6.4. sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,  skatēs, skolas 

ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības nodarbībās;  

6.5. paplašināt skolēnu redzesloku. 
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3. Darbs ar talantīgajiem skolēniem 

 

7. Skolā tiek apzināti talantīgie skolēni pēc šādiem kritērijiem: mācību sasniegumi ikdienā, 

pārbaudes darbos, darba spējas, psiholoģiskā noturība, personiskā attieksme. 

8. Par talantīgo skolēnu sasniegumiem un attīstības dinamiku tiek informēti šo bērnu vecāki 

individuālajās sarunās. 

9. Mācību procesā pedagogi ņem vērā talantīgo skolēnu intereses, piedāvājot viņiem augstākas 

grūtības pakāpes un viņu interesēm atbilstošas tēmas un uzdevumus.  

10. Skola savu iespēju robežās nodrošina talantīgos skolēnus ar papildnodarbībām un 

konsultācijām. Pedagogi nodrošina talantīgos skolēnus ar papilduzdevumiem mācību procesa 

laikā, papildmateriāliem un iespējām tālāk pilnveidoties.  

11. Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas dažādās  fakultatīvās nodarbībās, interešu 

pulciņos un ārpusstundu nodarbībās.  

12. Skola mērķtiecīgi un efektīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību 

konkursos, skatēs, olimpiādēs, festivālos u.c. nozīmīgos pasākumos šādā kārtībā: 

12.1. mācību priekšmeta pedagogs no savas klases izvirza talantīgākos skolēnus uz 

skolas konkursiem, skatēm, olimpiādēm; 

12.2. attiecīgā mācību priekšmeta metodiskā komisija pēc Skolas atlases pasākuma 

izvirza skolēnus dalībai novada, reģiona vai valsts mēroga pasākumam; 

12.3. dalībniekus Skolas nozīmīgiem koncertiem (piem., semestru noslēguma 

koncertiem utml.), izvirza attiecīgā mācību priekšmeta metodiskā komisija. 

13. Skolas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji tiek apbalvoti ar pateicībām, diplomiem un Goda 

rakstiem. 

 

 

4. Talantīgo skolēnu motivēšana 

 

14. Pēc rezultātu apkopošanas  vienu reizi mācību gadā par  sasniegumiem mācībās, sportā, 

mākslinieciskajā pašdarbībā un sabiedriskajā dzīvē tiek izveidots stends ar skolas labāko 

skolēnu sarakstu, informācija ievietota skolas mājas lapā www.ludzamuzika.lv. 

15. Mācību gada noslēgumā labākie skolēni tiek apbalvoti ar Goda rakstiem par augstiem 

sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā. 

16. Finansiālo iespēju robežās labākie skolēni var tikt apbalvoti ar vērtīgām balvām vai naudas 

prēmijām. Balvas vērtība tiek noteikta atbilstoši skolēna iegūtajiem punktiem par 

sasniegumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs. Par katru sasniegumu tiek piešķirts noteikts 

punktu skaits saskaņā ar šo Noteikumu 1. pielikumu.  

17. Ja skolēnam saskaņā ar 16.punktu pienākas balva, bet skolēns ir nesekmīgs kādā citā mācību 

priekšmetā, naudas balvu nepiešķir. 
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5. Noslēguma jautājumi 

 

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1.septembri 

19. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora, Pedagoģiskās padomes vai Skolas 

padomes priekšlikuma.  

20. Līdz ar to spēku zaudē  2010.gada 20.decembrī apstiprinātie Noteikumi Nr. 8 “Kārtība, kādā 

tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem”. 

 

 

Direktore        L.Greitāne 
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Pielikums Nr. 1 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

2018. gada 30.augusta  noteikumiem Nr. 12 

„Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem” 

 

Par skolēnu sasniegumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs 

iegūstamo punktu tabula 

 

Konkursa, skates, olimpiādes nozīme Iegūtā vieta Punktu skaits 

Ludzas novada (vai bijušā Ludzas rajona)  1., 2., 3. vieta 5 

Atzinība 3 

Latgales reģiona nozīmes 1., 2., 3. vieta 7 

Atzinība 5 

Valsts nozīmes 1., 2., 3. vieta 10 

Atzinība 7 

Starptautiskas nozīmes 1., 2., 3. vieta 15 

Atzinība 10 

 

 

Ja konkurss, skate vai olimpiāde notiek vairākās kārtās, tad tiek ņemts vērā tās kārtas rezultāts, 

kurā bija sasniegums.  


