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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Madonas novada Ļaudonas pagastā 

 

Izglītojamo motivēšanas kārtība 

 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
 

2021. gada 20. decembrī Nr.1-3.1/21/4 

 
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu 

 

I Vispārīgi jautājumi 

1. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas izglītojamo motivēšanas kārtība (turpmāk tekstā – 

Kārtība) nosaka kārtību, kādā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola piešķir Zelta, Sudraba 

un Izaugsmes liecību 4. - 12. klašu  izglītojamajiem (turpmāk tekstā – Izglītojamie). 

2. Zelta, Sudraba, Izaugsmes liecības piešķiršanas mērķis ir motivēt Izglītojamos paaugstināt 

mācību sasniegumus, veicināt Izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus 

kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

 
II Zelta, Sudraba, Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sastāvs un pilnvaras 

3. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors izveido Zelta, Sudraba un Izaugsmes 

liecības piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. direktora vietnieks izglītības jomā – komisijas priekšsēdētājs, 

3.2. mācību metodisko jomu vadītāji. 

4. Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. 

5. Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sēdes tiek sasauktas katra 

semestra noslēgumā un tās tiek protokolētas. 

6. Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības komisija ir pilntiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē 

piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. 

 
III Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas nosacījumi 

7. Zelta liecību piešķir Izglītojamiem, kuriem: 

7.1. semestra vidējais vērtējums liecībā ir 8,5 un augstāks; 

7.2. vērtējumi liecībā nedrīkst būt mazāki par 7 ballēm; 

7.3. nav neattaisnotu kavējumu, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai 

administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. 

8. Sudraba liecību piešķir Izglītojamiem, kuriem: 

8.1. semestra vidējais vērtējums liecībā ir 7,0 un augstāks; 

8.2. vērtējumi liecībā nedrīkst būt mazāki par 6 ballēm; 



8.3. vērtējumi ar 6 ballēm drīkst būt līdz 3 mācību priekšmetiem; 

8.4. nav neattaisnotu kavējumu, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai administratīvi 

sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. 

 

9. Izaugsmes liecību piešķir Izglītojamiem, kuriem: 

9.1. semestra vidējais vērtējums liecībā ir paaugstinājies par 10%, 

salīdzinājumā ar  iepriekšējo semestra vidējo vērtējumu, 

9.2. nav neattaisnotu kavējumu, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai 

administratīvi  sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. 

 
IV Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas kārtība 

10. Komisija pieņemto lēmumu iesniedz skolas direktoram. 

11. Skolas direktors, pamatojoties uz komisijas lēmumu, izdod rīkojumu par 

Zelta, Sudraba  un Izaugsmes liecības piešķiršanu Izglītojamiem. 

12. Skolas direktoram ir tiesības pārbaudīt lēmumā norādīto informāciju un 

nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus informāciju. 

13. Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķir 2 reizes gadā katra semestra noslēgumā. 

 
V Noslēguma jautājumi 

14. Grozījumus Kārtībā apstiprina ar direktora rīkojumu. 

15. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 20.decembri. 
 

 

 

 

Direktora p.i.                                                                                                                   S.Sīle
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