
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 4413900129, Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862, 

 tālrunis 64860905, fakss 64860907,  e-pasts: laudonassk@inbox.lv 

  

APSTIPRINĀTS: 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

 pedagoģiskās padomes sēdē 

(protokols Nr.3; 3.3.p.) 

2012.gada 1.novembrī. 

Grozījumi apstiprināti 

 ar direktora rīkojumu Nr.88 (28.10.2014.) 

 
01.11.2012.            Nr.2 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas  

skolēnu prēmēšanas kārtība 

 
Izdots saskaņā ar skolas nolikuma 52.punktu 

 

I.Vispārējie noteikumi 

1. Prēmēšanas kārtībā ietvertie noteikumi attiecas uz 4.-12.klašu skolēniem, kas 

mācās Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā neatkarīgi no deklarētās vai faktiskās 

dzīves vietas. 

2. Prēmēšanai var tikt izvirzīti tikai tie skolēni, kuriem 1.semestra, 2.semestra un 

gada vērtējumos nav neviena nepietiekama vērtējuma. 

3. Skolēni, kuri pārkāpuši skolas iekšējās kārtības noteikumus, bez attaisnojoša 

iemesla nav ieradušies uz skolai svarīgiem pasākumiem (sporta sacensības,  

koncerti, skates utt.), netiek izvirzīti prēmēšanai vai tiek no tās atskaitīti. 

 

II. Mērķi un uzdevumi 

4. Motivēt skolēnus mācīties, paaugstināt sabiedrisko aktivitāti, vēlēšanos darboties. 

5. Piesaistīt skolēnus Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai. 

 

III.Finansējums 

6. Pagasta pārvaldes finansējums un/vai sponsoru līdzekļi. 

7. Vienreizējā prēmija 15,00 EUR. Ja tiek piesaistīts sponsoru finansējums, prēmija 

var tikt palielināta. 

8. Prēmiju saņem 3 skolēni  4.-8.klašu un 3 skolēni  9.-12.klašu grupā. 

9. Prēmija tiek izmaksāta vienu reizi mācību gada katra semestra noslēgumā – 

janvārī un jūnijā. 

 



 

 

IV.Vērtēšanas kritēriji 

10. Mācību darbs: 

10.1. sekmes 1.semestrī un gadā – vidējā atzīme 6 balles un vairāk. Vidējo 

atzīmi reizina ar 10. 

11. Ārpusklases darbs mācību priekšmetos: 

11.1. piedalīšanās novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un 

zinātniski pētnieciskajos darbos: 

              -) 1.vieta – 20 punkti 

              -) 2.vieta – 18 punkti 

              -) 3.vieta – 16 punkti 

              -) atzinība – 14 punkti 

              -) par piedalīšanos – 10 punkti 

11.2. piedalīšanās valsts olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos: 

             -) 1.vieta – 30 punkti 

             -) 2.vieta – 27 punkti 

             -) 3.vieta – 24 punkti 

             -) atzinība – 21 punkts 

             -) par piedalīšanos – 15 punkti 

11.3. piedalīšanās novada un starpnovadu konkursos, sporta sacensībās, 

skatēs, projektos: 

  -)1.vieta – 15 punkti 

  -) 2.vieta –12 punkti 

  -) 3.vieta – 10 punkti 

  -) atzinība – 8 punkti 

  -) par piedalīšanos – 5 punkti 

11.4. piedalīšanās valsts līmenī konkursos, sporta sacensībās, skatēs, 

projektos: 

      -)1.vieta – 20 punkti 

      -) 2.vieta –18 punkti 

           -) 3.vieta – 16 punkti 

      -) atzinība, pateicība – 14 punkti 

           -) par piedalīšanos – 10 punkti 

11.5. piedalīšanās starptautiskajā līmenī konkursos, sporta sacensībās, 

skatēs, projektos: 

 -)1.vieta – 30 punkti 

           -) 2.vieta –27 punkti 

           -) 3.vieta – 24 punkti 

-) atzinība – 21 punkts 

           -) par piedalīšanos – 15 punkti 

12. Sabiedriskā aktivitāte: 

12.1. skolas pasākumu apmeklēšana, atbalstīšana – 1punkts; 



12.2. piedalīšanās pašdarbībā, interešu izglītībā vai sporta aktivitātēs skolā, 

pagastā, novadā – par katru aktivitāti līdz 5 punktiem; 

12.3. regulārs darbs padomē – līdz 5 punktiem; 

12.4. iesaistīšanās ārpusklases pasākumu organizēšanā un vadīšanā – līdz 10 

punktiem; 

12.5. klašu līdzdalība ārpusklases pasākumos – līdz 5 punktiem; 

12.6. klases sabiedriskā pienākuma veikšana – līdz 5 punktiem; 

12.7. klases pasākumu organizēšana – par katru pasākumu līdz 5 punktiem. 

13.  Citi sasniegumi: 

13.1. skolas teritorijas sakopšana – līdz 5 punktiem; 

13.2. skolas noformēšana – līdz 5 punktiem; 

13.3. dežūras – līdz 5 punktiem. 

 

V.Prēmijas piešķiršana 

14. Prēmē tos skolēnus, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu. 

15. Vienādu punktu gadījumā noteicošais ir mācību darba rezultāts, papildus skata 

skolēna attieksmi mācību stundās, mājas darbu regularitāti, stundu kavējumus un 

to iemeslus, dažādas aktivitātes. 

16. Skolēnus prēmēšanai no katras klases izvirza  klases audzinātājs, pievienojot 

iegūto punktu tabulu. 

17. Priekšmetu un interešu izglītības skolotāji iesniedz informāciju par skolēnu 

aktivitātēm un sasniegumiem direktora vietniecei audzināšanas darbā. 

 

 

 

Direktors                                                                            Guntis Lazda 


