
Alūksnes novada vidusskolas nolikums par “PATEICĪBAS”, “ATZINĪBAS”  

pasniegšanu. 

1.Alūksnes novada vidusskolas “PATEICĪBU” vai “ATZINĪBU” var  saņem 

izglītojamie vairākas reizes mācību gada laikā, saņemot liecības par I pusgadu un II 

pusgadu, Valsts svētku un atzīmējamo dienu pasākumos. 

2. “PATEICĪBU” vai “ATZINĪBU” saņem pēc konkrētajā mācību periodā paveiktā. 

3. “PATEICĪBA” vai “ATZINĪBA” tiek pasniegta skolas līnijā vai kādā citā saviesīgā 

pasākumā, piemēram “Ziemassvētku eglītē”, “Ģimeņu dienas pasākumā”, “Valsts 

dzimšanas dienas pasākumā”. 

4.Izvērtējot katra izglītojamā veikumu, “PATEICĪBA”” vai “ATZINĪBA” var būt 

vairākās nominācijās. 

5. Izglītojamo vecākiem vai vecvecākiem, audžuvecākiem pateicības tiek pasniegtas 

par atbalstu dažādos klases un skolas pasākumos, kuri ir ārpus konkrētās bērna klases 

robežām. 

 

“PATEICĪBAS”, “ATZINĪBAS”  par mācību darbu (decembrī un maijā): 

1.”Par teicamām sekmēm mācībās”, ja vidējā atzīme ir “ 8,0” balles un vairāk, un 

neviens mācību priekšmets nav novērtēts ar “6” un zemāk ballēm. 

2.”Par labām un teicamām sekmēm”, ja vidējā atzīme ir “7,50” līdz “7,99”, un 

neviens mācību priekšmets  nav novērtēts ar “5” un zemāk ballēm. 

3.”Par labām sekmēm mācībās”, ja vidējā atzīme ir “7,0” līdz “7,49”, un neviens 

mācību priekšmets  nav novērtēts ar “5” un zemāk ballēm. 

4.”Par apzinīgu mācību darbu” tiek vērtēta katra individuālā attieksme pret mācīšanos 

un mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

“PATEICĪBAS”, “ATZINĪBAS”  par sabiedrisko darbu, sasniegumiem un 

piedalīšanos sporta sacensībās  (Valsts svētku un atzīmējamo dienu pasākumos 

novembrī, maijā): 

1.”Par apzinīgu un godprātīgu sabiedrisko darbu” , ja izglītojamais aktīvi, ar iniciatīvu 

piedalās skolas, pilsētas, novada sabiedriskos pasākumos, tos vada. Pašaizliedzīgi 

piedalās brīvprātīgo darbā, jaunardzē, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, utt.. 

2.”Par aktīvu līdzdalību un panākumiem sporta pasākumos un sacensībās”, ja 

izglītojamais piedalās individuālās vai komandu disciplīnās, popularizējos skolas 

vārdu, kā arī vada sportiska rakstura pasākumus skolā, pilsētā, novadā, valstī. 

 

 



Alūksnes novada vidusskolas GODA GRĀMATAS nolikums. 

Apstiprināts ar 2012.gada 29.marta skolas padomes sēdes protokolu Nr.2 

1.Alūksnes novada vidusskolas GODA GRĀMATĀ ierakstāmi 9.un 12.klašu 

abiturienti par īpašiem nopelniem skolā, novadā , valstī. 

2.Abiturientu vārdus un uzvārdus balsošanai skolas pedagoģiskās padomes sēdē 

iesaka skolotāji uz konkrētā mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdi, kad 

ir izlikti visi vērtējumi visos mācību priekšmetos. 

3.Attiecīgi katrā mācību gadā var būt dažāds skolas GODA GRĀMATĀ ierakstāmo 

abiturientu skaits, kā arī vienam abiturientam var būt vairākas nominācijas. Ja neviens 

abiturients neatbilst nolikumam, tad tajā gadā skolas GODA GRĀMATĀ netiek 

ierakstīts neviens. 

4.Abiturienti tiek godināti izlaidumā un to apliecina ar savu parakstu skolas GODA 

GRĀMATĀ. 

Par īpašiem nopelniem uzskatāmi: 

1. ”Par augstiem sasniegumiem mācību darbā” vai “Par labām un teicamām sekmēm 

mācībās”. Par mācību darbu no 7,5 ballēm, ņemot vērā visaugstāko vidējo vērtējumu 

konkrētajā mācību gadā un  nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks 

vērtējums par “6” ballēm. “Par teicamām sekmēm mācībās”, ja abiturientam 

vērtējumi mācību priekšmetos ir tikai “8”,”9”,”10” balles. 

2.”Par aktīvu sabiedrisko darbu” vai “Par aktīvu un godprātīgu sabiedrisko darbu”. 

Par aktīvu sabiedrisko darbu, popularizējot skolas vārdu pilsētā, novadā, valstī. Par 

aktīvu iesaistīšanos dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, Jaunsardzē utt.. 

3.”Par augstiem sasniegumiem sporta sacensībās”. Par augstiem panākumiem sportā 

individuālajā vai komandu sporta disciplīnā, pārstāvot skolu pilsētā, novadā, valstī, un 

pozitīvu attieksmi sporta stundās, ņemot vērā vidējo atzīmi gadā, kura nedrīkst būt 

zemāka par “7” ballēm. 

 


