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APSTIPRINĀTS 

ar biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” 
(reģ.nr.40008037393) 2018.gada 21.augusta valdes sēdes lēmumu 

 

 

Biedrības "RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA" 

KONKURSA “PUNKTUĀLĀKĀ KLASE” NOLIKUMS 

 

Skolas kavējumi ir aktuāli ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Kavējumu ietekme uz mācību 
rezultātiem ir pierādīta neskaitāmos pētījumos, t.sk. OECD PISA - starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas ietvaros. 

Biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” (turpmāk – RCHV Atbalsta 
biedrība) biedru sapulce 2018.gada 19.martā (2.punkts) pieņēma zināšanai Rīgas Centra humanitārās 
vidusskolas (turpmāk – RCHV) Skolas padomes 2018.gada 7.februāra sēdē apstiprinātos 
2018./2019.m.g. īstenojamos projektus un nolēma atbalstīt to finansēšanu no RCHV Atbalsta 
biedrības līdzekļiem. Cita starpā 2018./2019.m.g. paredzēts īstenot projektu “Punktuālākā klase”.  

 

1. Konkursa mērķis 

Konkursa “Punktuālākā klase” (turpmāk– Konkurss) mērķis ir motivēt Rīgas Centra humanitārās 
vidusskolas (turpmāk – RCHV) skolēnus savlaicīgi un regulāri ierasties RCHV uz mācību stundām, lai 
uzlabotu katra RCHV skolēna individuālos mācību sasniegumus. 

 

2. Konkursa rīkotājs 

2.1. Konkursa rīkotājs ir RCHV Atbalsta biedrība, kas rīkoja sadarbībā ar RCHV Skolas padomi, RCHV 
vadību un administrāciju un pedagogiem.  

2.2. RCHV Atbalsta biedrība apstiprina Konkursa komisiju 3 cilvēku sastāvā, kas veic datu apkopošanu 
un pieņem lēmumu par Konkursa uzvarētājiem. Konkursa komisijā ir pa vienam pārstāvim no RCHV 
Atbalsta biedrības, RCHV Skolas padomes un RCHV. 

2.3. Konkursa komisijas sastāvs tiek apstiprināts, RCHV Atbalsta biedrībai izdodot rīkojumu. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Konkursā piedalās visas RCHV klases, kas sacenšas savā starpā par mazāko neattaisnotu mācību 
stundu kavējumu. 

3.2. Konkursā piedalās visas RCHV klases automātiski. 

 

4. Konkursa norises ilgums  

4.1. Konkurss norisinās visa mācību gada garumā.  

4.2. Precīzu konkursa sākuma un beigu termiņu nosaka  RCHV Atbalsta biedrība.  

4.3. Konkurss tiek izsludināts, publicējot paziņojumu un konkursa “Punktuālākā klase” nolikumu RCHV 
Atbalsta biedrības mājaslapā www.rchvab.lv un RCHV mājaslapā wwww.rchv.lv, vienlaikus izsūtot 
paziņojumu visiem RCHV skolēniem izglītības portālā E-klase. 

 

5. Konkursa norise 

5.1. Konkursa ietvaros tiek ņemti vērā šādi dati par katra skolēna kavējumiem: 
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▪ stundas sākuma kavēšana (aprēķinam piemēro koeficientu 0,3); 
▪ stundas neattaisnota kavēšana (aprēķinam piemēro koeficientu 0,6). 

5.2. Katras klases skolēna pieļauto stundu kavējumu dati tiek summēti ar citu tās pašas klases skolēnu 
stundu kavējumu datiem. Iegūtais rezultāts tiek dalīts ar klases skolēnu skaitu Konkursa perioda 
pēdējā dienā. Uzvar tā klase, kurai ir mazāks kopējais iegūto punktu skaits. 

Piemērs: 

− 12.a klasē ir 20 skolēni. Gada laikā kopumā skolēni 20 reizes kavējuši mācību stundu sākumu (20 x 0,3) 
un 20 reizes – neattaisnoti (20 x 0,6), kopā (6 + 12)/ 20= 0,9; 

− 10.b klasē ir 30 skolēni. Gada laikā tie kopumā 20 reizes ir kavējuši mācību stundu sākumu (20 x 0,3) 
un 20 reizes neattaisnoti kavējuši mācību stundas (20 x 0,6), kopā (6 +12)/ 30 = 0,6. 

Konkrētajā piemērā uzvarētu 10.b klase, jo tās iegūto punktu skaits (0,6) ir mazāks par 12.a klases punktu 
skaitu (0,9). 

5.3. Ja klases punktu skaits sakrīt ar citas klases punktu skaitu, tad uzvar tā klase, kurai ir mazākais 
neattaisnoti kavēto stundu skaits absolūtajos skaitļos. 

5.4. Datus par mācību stundu kavējumiem RCHV Atbalsta biedrība iegūst no RCHV administrācijas, 
kas minētos datus uzskaita saskaņā RCHV 2017.gada 30.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.VSCH-17-
2-nts “Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos”. 

 

6. Konkursa uzvarētāju noteikšanas noteikumi 

6.1. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti trīs klašu grupās: 1. – 4.klase; 5. – 9.klase; 10.  – 12.klase. Klasēm, 
kas ieguvušas mazāko punktu skaitu, piešķir titulu “Punktuālākā klase”. 

6.2. Balva konkursa uzvarētājiem ir vērtībā līdz EUR 150,00, piedāvājot konkursa uzvarētājam iespēju 
izlietot minēto summu konkrēta pakalpojuma vai preces iegādei. 

6.3. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā konkursa uzvarētāji informē RCHV Atbalsta biedrību 
par izvēlēto pakalpojumu vai preci rakstveidā. 

6.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā RCHV Atbalsta biedrība veic izvēlētā pakalpojuma vai 
preces iegādi, apmaksājot izrakstīto rēķinu. 

 

7. Konkursa rezultātu paziņošana 

Konkursa rezultāti tiek paziņoti, publicējot informāciju RCHV Atbalsta biedrības mājaslapā 
www.rchvab.lv un RCHV mājaslapā www.rchv.lv, kā arī izsūtot informāciju visiem RCHV skolēniem 
portālā e-klase. 

 

8. Konkursa balvas finansēšanas avoti 

Konkursa balva tiek finansēta no privātu un juridisku personu ziedojumiem RCHV Atbalsta biedrībai. 
 

9. Konkursa nolikums un pretenzijas 

9.1. Lēmumus par Konkursa nolikuma interpretāciju un piemērošanu pieņem Konkursa komisija.  

9.2. Izmaiņas Konkursa nolikumā pieņem ar RCHV Atbalsta biedrības lēmumu. 

9.3. Konkursa Komisija izskata jebkādas Konkursa dalībnieku pretenzijas. Konkursa komisijas lēmums 
ir galīgs. 

http://www.rchvab.lv/
http://www.rchv.lv/

