
CIEŅA - otra ievērošana un otra cilvēka devuma novērtēšana,  pieklājības normu ievērošana un 
smalkjūtība,  citu tiesību atzīšana, gatavība izprast otra viedokli un vajadzības, otra cilvēka neaprunāšana, 

netiesāšana un goda aizstāvēšana,  iecietība pret vājāko un atšķirīgo
SKOLĒNI SKOLOTĀJI SKOLAS VADĪBA VECĀKI

Ciena pats sevi, savu ģimeni, skolu, 
pašvaldību un valsti

Ciena pats sevi, savu ģimeni, skolu, pašvaldību 
un valsti

Ciena pats sevi, savu ģimeni, skolu, pašvaldību 
un valsti

Ciena pats sevi, savu ģimeni, skolu, pašvaldību un 
valsti

Ievēro pieklājības normas                                       
(Labdien! Lūdzu! Paldies! Atvainojiet!)

Ir laipni, pieklājīgi un atbalstoši - ar savu 
rīcību un attieksmi ir paraugs skolēniem

Ir laipni, pieklājīgi un atbalstoši -  ar savu 
rīcību un attieksmi ir paraugs darbiniekiem, 
skolēniem un vecākiem

Ievēro pieklājības normas visās komunikācijas 
formās 

Ievēro saskarsmes kultūru (cieņpilna 
komunikācija klātienē, tiešsaistē un 
sarakstē, nepārtrauc pieaugušo un citu 
bērnu, neaprunā)

Ievēro saskarsmes kultūru, neaprunā un 
netiesā citus (skolēnus, skolotājus, vecākus un 
darbiniekus)

Ievēro saskarsmes kultūru, neaprunā un 
netiesā citus (skolēnus, vecākus un 
darbiniekus)

Ievēro saskarsmes kultūru, neaprunā un netiesā 
citus (skolēnus, vecākus un darbiniekus)

Uzklausa un pieņem cita viedokli Uzklausa skolēnus, vecākus un kolēģus, 
respektējot atšķirīgus viedokļus

Atbalsta un uzklausa darbiniekus, skolēnus un 
vecākus, respektējot atšķirīgus viedokļus

Uzklausa un respektē sava un cita bērna, 
skolotāja un skolas vadības viedokli un 
ieteikumus

Iecietīgi izturas pret cita vecumposma un 
atšķirīgi domājošiem, kā arī vājākiem 
skolēniem 

Izturas vienlīdzīgi pret visiem skolēniem, 
respektējot skolēna rakstura iezīmes, spējas 
un vajadzības

Vienlīdzīgi izturas pret visiem
Pārskata un uzlabo savus paradumus un 
komunikācijas veidu, rādot piemēru bērniem

Risina konfliktus mierīgā ceļā, neaizskarot 
citus fiziski, ar vārdiem un virtuāli 

Nelieto aizskarošas, demotivējošas frāzes un 
piezīmes Iejūtīgi aizrāda uz problēmu, sniedzot padomu

Risina problēmas un konfliktus mierīgā sarunu 
ceļā ar iesaistītajām personām - atzīst savas 
kļūdas un atvainojas

Ciena skolotāju, ievērojot viņa darbalaiku Atzīst savas kļūdas un atvainojas
Nodrošina cieņas klātbūtni mācību un 
audzināšanas procesā

Respektē skolotāja un skolas prasības un 
noteikumus

Ciena ikviena skolas darbinieka un skolēna 
darbu 

Atzīst un priecājas par skolēnu, kolēģu un 
darbinieku veikumu un panākumiem

Ievēro un novērtē ikviena veiksmes un devumu Ciena skolotāju, ievērojot viņa darbalaiku


