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domes sēdes lēmumu…………………………. 

 

Kārtība  

par Kārsavas novada izglītības iestāžu  

labāko izglītojamo (individuālo sasniegumu) izvirzīšanu 

 ikgadējai svinīgai pieņemšanai pie 

 Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka kritērijus, veidu un skaitu par labāko izglītības iestāžu 

izglītojamo (individuālo sasniegumu) izvirzīšanu uz ikgadējo svinīgo 

pieņemšanu pie Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas. 

 

2. Mērķis un uzdevumi 

2.1. Aicināt Kārsavas novada izglītojamos būt sava novada patriotiem, justies 

piederīgiem savai izglītības iestādei, pilsētai, pagastam, novadam, valstij. 

2.2. Veicināt Kārsavas novada izglītojamo kvalitatīvu izaugsmi, veicot savu tiešo 

ikdienas darbu. 

 

3. Izvirzīšanas kritēriji 

3.1. Sasniegumi starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 

publiskās runas konkursos. 

3.2. Aktīva, radoša, sabiedriskā darbība, izglītības iestādes un novada vārda 

popularizēšana. 

3.3. Sasniegumi interešu izglītībā, profesionālā izglītībā un  profesionālās 

ievirzes izglītībā. 

 

      4.Izvirzīto skaits un izvirzīšanas kārtība 

 4.1. Izglītojamo izvirzīšanu uz svinīgo pieņemšanu veic ikviena     Kārsavas novada 

izglītības iestāde, t.sk., profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes). 

 4.2. Vispārizglītojošās skolas izvirza atkarībā no kopējā izglītojamo skaita iestādē: 

4.2.1.  izglītojamo skaits iestādē līdz 100, izvirzīto audzēkņu skaits – līdz 4; 

4.2.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē no 100 līdz 150, izvirzīto 

audzēkņu skaits - līdz 6; 

4.2.3. izglītojamo skaits lielāks par 150, izvirzīto audzēkņu skaits –līdz  8; 



 4.3.  Profesionālā izglītības iestāde izvirza - līdz 4 audzēkņiem. 

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde izvirza - līdz 4 audzēkņiem. 

4.5. Uz svinīgo pieņemšanu izvirzīto izglītojamo saraksts tiek apstiprināts ar 

izglītības iestādes vadītāja rīkojumu un katru gadu līdz 20.aprīlim tiek 

iesniegts Kārsavas novada pašvaldības izglītības speciālistam. 

4.6. Izvirzīto izglītojamo sarakstā tiek norādīts izvirzītā audzēkņa vārds, uzvārds, 

dzīves vieta, klase/kurss, kā arī vispusīgs to sasniegumu, nopelnu un/vai 

labo darbu apraksts, par kuriem ierosina konkrēto audzēkni izvirzīt uz 

svinīgo pieņemšanu. 

 

5.Noslēguma jautājumi 

 5.1. Kārtību par labāko izglītojamo izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai pie 

Kārsavas novada domes priekšsēdētājas apstiprina Kārsavas novada 

pašvaldības dome. 

5.2. Kārsavas novada izglītības iestāžu labāko izglītojamo un viņu vecāku  svinīgās 

pieņemšanas pasākums pie novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

tiek organizēts ik gadu maija mēnesī. 

5.3. Izvirzīto izglītojamo sarakstus apkopo un tehnisko nodrošinājumu veic 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības speciālisti. 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja                                                                          Ināra Silicka 


