
SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS VĒRTĪBAS VĒSTNEŠU ASPEKTĀ 

Vērtība  Definīcija  Personas, kurai piemīt šī vērtība raksturojums skolas aspektā 

 
 

ATBILDĪBA  

Attieksme, kurai 

raksturīgas rūpes un 

pienākumu apziņa. 

✔ Piemīt pozitīva attieksme pret pienākumu, rūpes par pienākuma veikšanu, akcentējot katra vērtīgumu 

kopīga mērķa sasniegšanai, rūpīgi veicot savu pienākumu. 
✔ Pienākumus veic augstā kvalitātē, ievēro laika plānojumu, termiņu norādes. 
✔ Uzņemas atbildību un apzināti izvēlas saturu, ko rada, citu radīto saturu patērē jēgpilni, atbildīgi un 

mērķtiecīgi. 
✔ Var uzticēties, pauž uzticību, izvērtē un apzinās savas rīcības sekas.  

 

SADARBĪBA  

Kopīga darbība, kas ir 

saskaņota, arī palīdzība. 

✔ Veido pozitīvu sadarbību un cieņpilnas savstarpējās attiecības. 
✔ Korekti izsaka viedokli, pieņem atšķirīgo. 
✔ Savstarpēji sadarbojoties korekti izsaka savu viedokli, uzklausa citus, atbalsta komandu darbā un palīdz 

citiem. 
✔ Izprot savas rīcības sekas un kopsakarību ar citu darbību. 

 

RADOŠUMS  

Spēja uz jaunradi, radoša 

aktivitāte un ideju 

bagātība. 

✔ Uzdrošinās paust un realizēt savas idejas. 
✔ Nebaidās no jauniem izaicinājumiem un grūtībām. 
✔ Rada pozitīvu vidi darbībai, kas veicina radošas izpausmes.  
✔ Uzdrīkstas īstenot dažādas idejas, kas veicina pozitīvismu skolas vidē. 
✔ Risinot problēmsituācijas, vienmēr bagāts ar jaunām, jēgpilnām idejām.  

 

INTELIĢENCE  

Attīstītas garīgās, 

intelektuālās spējas, 

vispusīgu zināšanu, atziņu 

bagātība, spēja orientēties 

neparastos, jaunos 

apstākļos. 

✔ Patstāvīgi pieņem lēmumus, kas pamatoti faktos, to analīzē un spriedumos. 
✔ Nebaidās jautāt un uzzināt vairāk.  
✔ Savas prasmes un talantus apliecina mācību un ārpusklases darbā. 
✔ Aktīvi, aizrautīgi līdzdarbojas dažādu mācību priekšmetu stundās.  
✔ Jēgpilni un ar izpratni runā un diskutē par aktuālajām norisēm skolā un sabiedrībā. 
✔ Respektē citu cilvēku pieredzi, zināšanas un izpratnes līmeni.  

 

IZCILĪBA  

Tāds, kam piemīt lielas 

spējas, prasme, 

ievērojams, ļoti spējīgs, 

atšķiras ar sevišķu 

kvalitāti. 

✔ Piemīt lielas patstāvīgā darba spējas, lai sasniegtu mērķi.  
✔ Prasmīgi un lietpratīgi organizē mācīšanās procesu, sasniedzot augstus rezultātus. 
✔ Ir ievērojami sasniegumi kādā mācību jomā.  
✔ Paveiktais un sasniegtais atšķiras ar augstu kvalitāti un izcilu sniegumu.  

 


