
 1 

 
LEJASCIEMA PAMATSKOLA 

Izglītības iestādes reģ. Nr. 4412903531 

Uzņēmumu reģistra Nr. 40900019113 

Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412 

Tālrunis: 64473136, mob. 26510508, e-pasts: lejasciemaskola@gulbene.edu.lv,  

E-adrese: _DEFAULT@40900019113 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Gulbenes novada Lejasciema pagastā 

 

05.12.2022.                   Nr.  LJPSK/IEK/2022/6 

 

Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtība 

Izdota saskaņā ar 

Lejasciema pamatskolas nolikuma 

4.14. 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 un 

panākumiem interešu izglītības pulciņos Lejasciema pamatskolā. 

1.2. Kārtība attiecas uz Lejasciema pamatskolas 1.- 9. klašu skolēniem. 

2. Mērķis un uzdevumi 

2.1. Kārtības mērķis ir motivēt  skolēnus sasniegt spējām atbilstošus mācību rezultātus un 

iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs. 

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. 

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, 

3.2.3. jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi un sabiedriskās uzvedības normas. 

3.3. Apbalvošanas iespējas: 

3.3.1. saņemt Pateicības rakstu 1.semestra noslēgumā 1.-3.klases skolēniem par 

apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un veiksmīgi apgūtām prasmēm. Par Pateicības 

raksta piešķiršanu lemj klases audzinātājs kopā ar pārējo mācību priekšmetu skolotājiem, 

izvērtējot iegūtos vērtējumus un attieksmi, 

3.3.2. saņemt Pateicības rakstu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem 

1.semestra noslēgumā, ja 4.-9.klases skolēna vidējais vērtējums mācību priekšmetos 

1.semestrī ir 7,50 balles un augstāk, kā arī nav zemāku vērtējumu par 6 ballēm, 
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3.3.3. saņemt zelta liecību mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja 

vidējais vērtējums mācību gadā ir 8,00 balles un augstāk, kā arī nav vērtējumu zemāku 

par 7 ballēm, 

3.3.4. saņemt sudraba liecību mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja 

vidējais vērtējums ir 7,50 – 7,99 balles un nav vērtējumu zemāku par 7 ballēm.  

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 zemāku par 6 ballēm, 

3.3.6. saņemt Pateicības rakstu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem mācību 

gada noslēguma pasākumā „Gada balva”, ja 1.-.3.klases skolēns saņēmis vērtējumus A 

(apguvis) un P (apguvis padziļināti), 

3.3.7. bezmaksas ekskursija skolēniem, kuri atbilst 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. un 

3.3.5.punktam, 

3.3.8. saņemt mācību gada noslēguma pasākumā „Gada balva” pedagogu nominācijas 

par radošu, aktīvu līdzdalību skolas ikdienas darbā, 

3.3.9. skolēnu godināšana, kuri atbilst 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5. punktam, 

izvietojot skolēnu fotogrāfijas skolas goda plāksnē mācību gada sākumā, 

3.3.10. skolēnu godināšana skolas mājas lapā lejasciemaskola.lv, sociālo tīklu 

Lejasciema pamatskolas profilos, kā arī ziņojumu stenda sadaļā “Paldies!”. 

3.4. Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtība stājas spēkā 2022.gada 5.decembrī.  

3.5. Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā. 

3.6. Atzīt par spēku zaudējušu 2015. gada 9.decembra Lejasciema vidusskolas izglītojamo 

motivēšanas un apbalvošanas kārtību Nr.4. 

 

Direktore       I.Maltavniece 

 

 

SASKAŅOTS 

Lejasciema pamatskolas 

2022.gada 24.novembra 

Metodiskās padomes sēdē, 

Protokols Nr.2 

Lēmums Nr.3 


