
1 
 

  
 

 

 

 

 

 

LĪGATNES NOVADA DOME  

LĪGATNES NOVADA VIDUSSKOLA 
 

reģistrācijas Nr. 4413900337 

Strautu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110 

 tel.26361250, e-pasts: skola@lnv.lv 

 

Līgatne 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

 

2018.gada 10.oktobrī Nr. 4/2018 

 

Noteikumi par skolēnu pozitīvās uzvedības un motivācijas kārtību 

Līgatnes novada vidusskolā 
 

Izdoti saskaņā ar 15.07.2016. MK noteikumu Nr. 480 

“Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu 

 materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 9. punktu. 

 

Mērķis - pozitīvi stimulēt un motivēt Līgatnes novada vidusskolas (turpmāk – Skola) 

skolēnus uzrādīt labākus sasniegumus mācību darbā, ārpus klases aktivitātēs un sabiedriskās 

dzīves veicināšanā. 

1. Ar atzinības rakstu un/vai piemiņas velti par mācību sasniegumiem I semestra noslēguma 

pasākumā apbalvo: 

1.1. visus 1.klases skolēnus par labi apgūtu mācību vielu; 

1.2. 2. - 12.klases skolēnus par labiem sasniegumiem mācību darbā – iegūtu „zelta” vai 

„sudraba” liecību; 

1.3. 5. – 12.klases skolēnus par sekmju dinamiku (minimālais solis 0,3 balles), salīdzinot 

I semestra vidējo vērtējumu ar iepriekšējā mācību gada vidējo vērtējumu. 

2. Ar atzinības rakstu un/vai piemiņas velti mācību gada noslēguma pēdējā dienā apbalvo 1.-8., 

10. un 11.klases skolēnus: 

2.1. par sasniegumiem mācību darbā: 

2.1.1. 1.klases skolēnus par labi apgūtu mācību vielu (pamatojoties uz klases 

audzinātāja rakstisku iesniegumu); 

2.1.2. 2. – 8.., 10. un 11.klases skolēnus par labiem sasniegumiem mācību darbā – 

iegūta „zelta” vai „sudraba” liecība; 

2.2. 5. – 8., 10. un 11.klases skolēnus par sekmju dinamiku (minimālais solis 0,3 

balles), salīdzinot I semestra vidējo vērtējumu ar gada vidējo vērtējumu; 

2.3. par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās starpnovadu, 

valsts līmenī, ja iegūta 1. – 3. vieta, kā arī atzinība – pateicība; 

2.4. par panākumiem dažāda līmeņa konkursos, skatēs, projektos, izstādēs, festivālos, ja 

iegūta 1. – 3.vieta, kā arī atzinība - pateicība; 

2.5. par aktīvu līdzdalību skolas ārpusklases aktivitātēs, pasākumos. 

3. Ar atzinības rakstu un/vai piemiņas velti 9. un 12.klases izlaiduma svinīgā akta laikā 

apbalvo 9. un 12.klases skolēnus: 

3.1. par labiem sasniegumiem mācību darbā – iegūta „zelta” vai „sudraba” liecība; 

3.2. par sekmju dinamiku (minimālais solis 0,3 balles), salīdzinot I semestra vidējo 

vērtējumu ar gada vidējo vērtējumu; 
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3.3. par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās starpnovadu, valsts 

līmenī, ja iegūta 1.- 3.vieta, kā arī atzinība – pateicība; 

3.4. par panākumiem dažāda līmeņa konkursos, skatēs, projektos, izstādēs, festivālos, ja 

iegūta 1. – 3.vieta, kā arī atzinība - pateicība; 

3.5. par aktīvu līdzdalību skolas ārpusklases aktivitātēs, pasākumos. 

4. Ar „zelta” liecību I semestra un mācību gada noslēgumā apbalvo: 

4.1.  1.klases skolēnus ja I semestra un gada kopsavilkuma aprakstošie vērtējumi visi ir 

“apgūts”; 

4.2. 2.- 3.klases skolēnus ja I semestrī un gadā saņemtie vērtējumi ballēs nav zemāki par 8 

ballēm un ja semestra kopsavilkuma aprakstošie vērtējumi visi ir “apgūts”; 

4.3. 4. - 12.klases skolēni, ja I semestrī un gadā saņemtie vērtējumi ballēs nav zemāki par 8 

ballēm. 

5. Ar “sudraba” liecību I semestra un mācību gada noslēgumā apbalvo: 

5.1. 1.klases skolēnus ja I semestra un gada kopsavilkuma aprakstošie vērtējumi visi ir 

“apgūts” un ne vairāk kā 10 % no kopējā vērtējuma daudzuma “daļēji”; 

5.2. 2.- 3. klases skolēnus ja I semestrī un gadā saņemtie vērtējumi ballēs nav zemāki par 7 

ballēm un ja semestra kopsavilkuma aprakstošie vērtējumi visi ir “apgūts”; 

5.3. 4. - 12. klases skolēni ja I semestrī un gadā saņemtie vērtējumi ballēs nav zemāki par 7 

ballēm. 

6. Apbalvojamo skolēnu sarakstus izveido un rakstiskā iesnieguma formā iesniedz skolas 

administrācijai: 

6.1. klašu audzinātāji – mācību darbs; 

6.2. pulciņu skolotāji – interešu izglītība; 

6.3. direktora vietnieks mācību darbā – mācību olimpiādes; 

6.4. mācību priekšmeta skolotāji – ārpusstundu aktivitātes.  

7. Iesniegtos iesniegumus izskata un apstiprina skolas pedagoģiskās padomes I semestra un 

mācību gada noslēguma sēdēs.  

8. Skolēnus ar noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katra mācību gada sākumā, 

septembra mēnesī. Par iepazīšanos ar noteikumiem skolēni veic ierakstu instruktāžas lapā. 

 
 

Direktore S. Vītola 

 

 
Pētersone, Vītola, 26361250 


