
 1 

   

 
 

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
______________________________________________________________ 

STOPIŅU PAMATSKOLA 

Reģ. Nr. 4312901128 

Līdumnieku ielā 10, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 

Tālr. 67956645 

stopsk@stopsk.lv 

www.stopinupamatskola.lv 

Saurieši  

 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

APSTIPRINU 

Stopiņu pamatskolas direktore 

___________________  G.Ozoliņa 
                        paraksts 
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Stopiņu pamatskolas izglītojamo apbalvošanas kārtība 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

                                                                                 1. Vispārējie jautājumi 

1.1.Stopiņu pamatskolas izglītojamo (turpmāk – skolēnu) apbalvošanas 

kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā skolas skolēnu apbalvošana 

par izciliem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī 

skolas goda aizstāvēšanu ārpus novada. 

 

                                                                                2. Mērķi un uzdevumi 

2.1. Veicināt Stopiņu pamatskolas skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot 

ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību 

priekšmetos, interešu izglītības pulciņos un sportā. 

2.2. Veicināt skolēnu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību. 

2.3. Apzināt skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācību darbā, 

interešu izglītībā un sportā. 
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                                                                          3. Apbalvošanas kārtība 

3.1. Skolēnu izvirzīšanu apbalvošanai par mācībām veic direktora 

vietnieks izglītības jomā saskaņā ar I. semestra mācību gada skolēnu 

sekmju vērtējumu.1.-3. klašu grupā tiek izvirzīti tie izglītojamie, kuriem 

I. semestri un mācību gadu noslēdzot liecībā ir vērtējums „apgūt 

padziļināti” (P 90%).  4.-9. klašu grupā izglītojamie saņem sudraba 

liecību , kuriem vērtējums 7-10 balles, zelta liecību, kuriem vērtējums 8-

10 balles.  

3.2. Saskaņā ar apstiprināto sarakstu skolas direktore izdod rīkojumu par 

balvu piešķiršanu . 

3.3. Skolēnu izvirzīšanu apbalvošanai par izciliem sasniegumiem skolas 

ārpusstundu aktivitātēs, sporta sacensībās veic skolotājs, kurš atbild par 

pasākumu. 

3.4. Saskaņā ar iesniegto sarakstu tiek apbalvoti skolēni ar diplomiem un 

piemiņas veltēm . 

3.5. Skolēnu apbalvošana par mācību sasniegumiem notiek katra mācību 

gada I. semestra noslēguma pasākumā decembra mēnesī un maija mēnesī 

mācību gada noslēguma pasākumā. 

 

3.6. Katra mācību gada aprīļa mēnesī direktora vietnieks izglītības jomā 

iesniedz Ropažu  novada pašvaldībai to skolēnu sarakstu, kuriem ir 

individuālie sasniegumi (1.,2.,3.,vieta, atzinība) novadu, valsts 

olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos. 

3.7. Skolēnu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī mācību 

gada noslēguma pasākumā. 

 


