
 

PIELIKUMS 1 

“Zīļu spēleS” zīļu piešķiršanas kārtība 

2021./2022. mācību gadam 

 

Sasniegums – par ko? Zīļu skaits vienam 
skolēnam – cik? 

Vērtētājs- kas novērtē? 

Mācības 

Uzlaboti mācību sasniegumi 1. semestrī, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu 

1 dzeltena zīle Direktores vietniece izglītības jomā 

Uzlaboti mācību sasniegumi 2. semestrī, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu 

1 dzeltena zīle Direktores vietniece izglītības jomā 

Uzlaboti gada vērtējumi, salīdzinot ar 
iepriekšējo periodu 

1 dzeltena zīle Direktores vietniece izglītības jomā 

Mācību olimpiādes, pētnieciskie darbi un konkursi 

Dalība mācību olimpiādēs, pētniecisko darbu 
konkursos skolas līmenī 

 
1 dzeltena zīle 

Direktores vietniece izglītības jomā vai 
klases audzinātājs 

Godalgota vieta olimpiādēs, pētniecisko darbu 
konkursos skolas līmenī 

2 dzeltenas zīles Direktores vietniece izglītības jomā vai 
klases audzinātājs 

Dalība mācību olimpiādēs, pētniecisko darbu 
konkursos novada, starpnovadu, valsts līmenī 

3 dzeltena zīle Direktores vietniece izglītības jomā vai 
klases audzinātājs 

Godalgota vieta mācību olimpiādēs, 
pētniecisko darbu konkursos novada, 
starpnovadu, valsts līmenī 

4 dzeltenas zīles  Direktores vietniece izglītības jomā vai 
klases audzinātājs 

Personības izaugsme 

Izvirzīts mērķis 1. semestrim 1 balta zīle Klases audzinātājs 

Sasniegts 1. semestra mērķis 2 baltas zīles Klases audzinātājs 

Izvirzīts mērķis 2. semestrim 1 balta zīle Klases audzinātājs 

Sasniegts 2. semestra mērķis 2 baltas zīles Klases audzinātājs 

Īpašais  “Paldies” 

Labs darbs, ko kāds ir pamanījis un kas atklāj 
skolēnu kā mērķtiecīgu personu, kura ciena 
citus un prot sadarboties 

1 balta zīle Jebkurš skolotājs un skolas darbinieks 

Ļoti labs darbs, ko kāds ir pamanījis un kas 
atklāj skolēnu kā mērķtiecīgu personu, kura 
ciena citus un prot sadarboties 

2 baltas zīles Jebkurš skolotājs un skolas darbinieks 

Sabiedriskā aktivitāte (pasākumi, aktivitātes) 

Skolēnu izplānots, noorganizēts klases vakars, 
ekskursija 

1 sarkana zīle Direktora vietniece audzināšanas jomā 
vai klases audzinātājs 

Skolēnu izplānots, noorganizēts skolas 
pasākums 

2 sarkanas zīles Direktora vietniece audzināšanas 
jomā, pulciņu vadītāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Raksts skolas avīzē 1 sarkana zīle Skolas avīzes veidotājs vai klases 
audzinātājs 

Raksts laikrakstā novada, starpnovadu, valsts 
līmenī 

2 sarkanas zīles Skolas avīzes veidotājs vai klases 
audzinātājs 

Informācija skolas mājas lapā vai skolēnu 
sociālajos tīklos 

1 sarkana zīle Skolas mājas lapas administratore,  
direktora vietniece audzināšanas jomā 
vai klases audzinātājs 

Informācija sociālajos tīklos novada, 
starpnovadu, valsts līmenī 

2 sarkanas zīles Skolas mājas lapas administratore,  
direktora vietniece audzināšanas jomā 
vai klases audzinātājs 
 



Dalība skolas vai interešu izglītības pulciņu 
organizētā pasākumā, aktivitātē, konkursā, 
skatē 

1 sarkana zīle Direktora vietniece audzināšanas 
jomā, pulciņu vadītāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Godalgota vieta skolas vai interešu izglītības 
pulciņu organizētā pasākumā, aktivitātē, 
konkursā, skatē 

2 sarkanas zīles Direktora vietniece audzināšanas 
jomā, pulciņu vadītāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Dalība pasākumā, aktivitātē, konkursā, skatē 
aktivitātē novada, starpnovadu, valsts līmenī 

3 sarkanas zīle Direktora vietniece audzināšanas 
jomā, pulciņu vadītāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Godalgota vieta pasākumā, aktivitātē, 
konkursā, skatē novada, starpnovadu, valsts 
līmenī 

4 sarkanas zīles Direktora vietniece audzināšanas 
jomā, pulciņu vadītāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Skolēnu dome 

Dalība skolēnu domes organizētā  pasākumā 1 melna zīle Skolēnu dome 

Aktīva palīdzība skolēnu domes pasākuma 
organizēšanā. 

2 melnas zīles Skolēnu dome 

Iniciatīvas projekti 

Klases līmenī noorganizēts projekts pēc pašu 
skolēnu iniciatīvas 

1 zaļa zīle Direktora vietniece audzināšanas jomā 
vai klases audzinātājs                                                                           

Skolas vai plašākā līmenī noorganizēts projekts 
pēc pašu skolēnu iniciatīvas 

2 zaļas zīles Direktora vietniece audzināšanas jomā 
vai klases audzinātājs                                                                           

Sports 

Piedalīšanās sporta sacensībās skolas līmenī  1 zila zīle Sporta un pulciņu skolotāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Godalgota vieta sporta sacensībās skolas 
līmenī 

2 zilas zīles Sporta un pulciņu skolotāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Piedalīšanās sporta sacensībās novada, 
starpnovadu, valsts līmenī 

1 zila zīle Sporta un pulciņu skolotāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Godalgota vieta sporta sacensībās novada, 
starpnovadu, valsts līmenī 

2 zilas zīles  Sporta un pulciņu skolotāji vai klases 
audzinātājs                                                                           

Saimnieciskie darbi 

Iesaistīšanās skolas vides veidošanā 
 

1 brūna zīle Direktores vietniece saimniecības 
jomā vai klases audzinātājs                                                                           

Saimnieciskas problēmas pamanīšana un 
atrisināšana 

1 brūna zīle Direktores vietniece saimniecības 
jomā vai klases audzinātājs                                                                           

Palīdzība skolas pasākumos 
 

2 brūnas zīles Direktores vietniece saimniecības 
jomā vai klases audzinātājs                                                                           

 

Motivācijas spēles vērtēšanas tabula – no mazās un lielo uzvaru 

Uzvara Punktu/zīļu skaits uz 
skolēnu 

Vērtētājs- kas novērtē? 

Pirmā mazā uzvara 5 zīles Klases audzinātājs 

Otrā uzvara 10 zīles Skolēnu dome 

Trešā uzvara  - lielā 15 zīles Skolas vadība 

 

 

 

 

 


