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Lejasciema vidusskolas 
izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtība 

 
 

Izdota saskaņā ar 
Lejasciema vidusskolas nolikuma 

4.13. punktu 
 
 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 
1.1. Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtība (turpmāk tekstā – kārtība) nosaka 

veidu, kādā godināmi skolēni ar labiem un teicamiem mācību darba sasniegumiem 
Lejasciema vidusskolā. 

1.2. Kārtība attiecas uz Lejasciema vidusskolas 1.- 12. klašu skolēniem. 
1.3. Atzinību izvērtēšana notiek divas reizes mācību gada laikā. 

 
2. Mērķis un uzdevumi 

 
2.1. Kārtības mērķis ir motivēt  skolēnus sasniegt spējām atbilstošus mācību rezultātus. 
2.2. Kārtības  uzdevumi ir: 

2.2.1. veicināt un bagātināt skolēnu izaugsmi,  
2.2.2. noskaidrot un atbalstīt veiksmīgākos skolēnus, 
2.2.3. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslas, sporta jomām, norisēm 

skolā un apkārtējā vidē,  
2.2.4. sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

skatēs,  
2.2.5. veidot pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret skolēna pienākumu izpildi.  

 
3. Vērtēšana un apbalvošana 

 
3.1. Kandidātus apbalvošanai izvērtē skolas Pedagoģiskā padome, pamatojoties uz 

iegūto mācību sasniegumu vērtējumu 1. semestrī un vērtējumu gadā, kā arī 
olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību rezultātiem. 

3.2. Skolēniem, kuri pretendē uz apbalvošanu: 
3.2.1. jāiesaistās klases un skolas pasākumos, 
3.2.2. atbilstoši spējām jāpiedalās konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, 
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3.2.3. jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi un sabiedriskās uzvedības normas. 
3.3. Apbalvošanas iespējas: 

3.3.1. saņemt Pateicības rakstu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem 
Ziemassvētku skolas pasākuma laikā, ja vidējais vērtējums mācību 
priekšmetos 1.semestrī ir 7,50 balles un augstāk, kā arī nav zemāku vērtējumu 
par 6 ballēm. Ja ir viens vērtējums 5, tad Pedagoģiskā padome lemj par 
Pateicības piešķiršanu, 

3.3.2. skolēnu godināšana, kuri atbilst 3.3.1. punktam, izvietojot skolēnu fotogrāfijas 
skolas goda plāksnē (atbilstošās fotogrāfijas skolas goda plāksnē jāievieto līdz 
mācību gada otrā semestra sākumam), 

3.3.3. saņemt zelta liecību mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja 
vidējais vērtējums mācību gadā ir 8,00 balles un augstāk, nav uzvedības 
traucējumu, kā arī nav vērtējumu 1 – 6 balles, 

3.3.4. saņemt sudraba liecību mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja 
vidējais vērtējums ir 7,50 – 7,99 balles un nav vērtējumu 1 – 6 balles. Ja ir 
viens vērtējums 6, tad Pedagoģiskā padome lemj par apbalvojuma 
piešķiršanu. Ja vidējais vērtējums ir 8,00 balles un augstāk, bet ir viens 
vērtējums 6 balles, tad arī sudraba liecība, 

3.3.5. saņemt Pateicības rakstu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem 
mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja vidējais vērtējums ir 7,50 
balles un augstāk, nav vērtējumu 1 – 5 balles. Ja ir viens vērtējums 5 balles, 
Pedagoģiskā padome lemj par apbalvojuma piešķiršanu, 

3.3.6. bezmaksas ekskursija skolēniem, kuri atbilst 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5.punktam, 
3.3.7. atbrīvojums no mācību stundām mācību gada pēdējā nedēļā skolēniem, kuri 

atbilst 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5.punktam, 
3.3.8. saņemt Diplomu „Talants mācību priekšmetā”, 
3.3.9. skolēnu godināšana mācību gada noslēgumā, izvietojot skolēnu kopbildes 

skolas goda plāksnē šādās nominācijās: 
3.3.9.1. zelta liecību laureāti, 
3.3.9.2. sudraba liecību laureāti, 
3.3.9.3. pateicības rakstu saņēmēji, 
3.3.9.4. olimpiāžu, konkursu godalgoto vietu ieguvēji, 
3.3.9.5. labākie sportisti, 
3.3.9.6. talanti mācību priekšmetos (kopbildes skolas goda plāksnē jāievieto līdz 

mācību gada noslēgumam). 
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