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1. Pļaviņu novada ģimnāzijas autoapmācības teorijas apmaksas kārtības mērķis ir atbalstīt 

skolēnu karjeras izaugsmi un konkurētspēju darba tirgū, veicināt mācību motivāciju un 

atbildīgu attieksmi pret saviem darba rezultātiem. 

 

2.  10. - 12. klašu skolēniem ir iespēja saņemt apmaksu par autoapmācības teorijas apguvi 

skolai piešķirtā ikgadējā budžeta ietvaros.  

 

3. Pretendēt uz autoapmācības teorijas apmaksu, Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēns (turpmāk 

Pretendents) var šādos gadījumos: 

3.1. Pretendenta mācību sasniegumu vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos pēdējo 

sešu mēnešu laikā (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi) ir 7 (septiņas) un vairāk balles (pie 

nosacījuma, ka Pretendentam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu, skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas);  

 

3.2. Pretendents godprātīgi ir pārstāvējis Pļaviņu novada ģimnāziju mācību priekšmetu 

olimpiādēs, un/vai mācību priekšmetu konkursos, un/vai zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, un/vai mākslinieciskās pašdarbības konkursos, un/vai skatēs, sporta sacensībās 

(pie nosacījuma, ka Pretendenta vidējie mācību sasniegumu vērtējumi visos mācību 

priekšmetos ir ne mazāk kā 5 (piecas) balles, nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu, 

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu 

ārpus skolas);  

 

3.3. Pretendents ir sabiedriski aktīvs dažādu projektu īstenošanā un skolēnu pašpārvaldē 

(pie nosacījuma, ka Pretendenta vidējie mācību sasniegumu vērtējumi visos mācību 

priekšmetos ir ne mazāk kā 5 (piecas) balles, nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu,  

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu 

ārpus skolas). 

 

4. Lai pieteiktos autoapmācības teorijas apmaksai, Pretendents skolas kancelejā iesniedz 

skolas direktoram adresētu ar klases audzinātāju saskaņotu motivētu iesniegumu (divu nedēļu 

laikā no rēķina izrakstīšanas dienas), kuram pievienots Pretendenta izvēlētās autoskolas, ar ko 
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Pretendents noslēdzis līgumu, izrakstīts rēķins Pļaviņu novada ģimnāzijai par autoapmācības 

teorijas apguvi.  

 

5. Dalība autoapmācības kursos nav atļauta mācību stundu laikā. 

 

6.  Informāciju par šo kārtību skolēniem tiek sniegta Atvērto durvju dienā, skolas mājas lapā, 

informatīvajā izdevumā „Pļaviņu Novada Ziņas”, stājoties vidusskolā un mācību procesa 

laikā. 

 

7. Pārejas noteikumi: 

7.1 Kārtība “Pļaviņu novada ģimnāzijas autoapmācības teorijas apmaksas kārtība 10. - 

12. klašu skolēniem” stājas spēkā 2015. gada 2. novembrī. 

 

7.2. Ar šīs kārtības apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 02.09.2013. “Pļaviņu novada 

ģimnāzijas autoapmācības teorijas apmaksas kārtība vidusskolēniem”. 

 

 

Direktore         Rita Pole 

       
 


