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Nīkrāces pamatskolas “Gada audzēknis” piešķiršanas kārtība 
 

Izdota  saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 

10. panta trešās daļas 2. punktu un  

Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu  

3. panta 49. punkts 

 

             I.      Vispārīgie noteikumi 

1.    Apbalvojuma „ Gada audzēknis” piešķiršanas kārtība, turpmāk tekstā – Kārtība, 

nosaka Apbalvojuma „ Gada audzēknis”, turpmāk tekstā – Apbalvojums, piešķiršanas 

kritērijus, apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtību Nīkrāces pamatskolā, 

turpmāk tekstā – Skola. 

 

II.        Apbalvojuma piešķiršanas mērķis un apbalvojamie 

2.  Apbalvojuma piešķiršanas mērķis: 

2.1.      Motivēt skolēnus radošam un teicamam mācību darbam; 

2.2.      Popularizēt skolēnu sasniegumus sabiedrībā; 

2.3.      Novērtēt skolēnu izcilo un teicamo darbu mācību priekšmetos, kuri 

atspoguļojas ar vērtējumu ballēs, sportā un interešu izglītības programmās, kā arī 

ārpusskolas aktivitātēs. 

3.  Apbalvojamie ir Nīkrāces pamatskolas 4. – 9. klases skolēni. 
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III. Apbalvošanas kritēriji 

4.   Ar Nīkrāces pamatskolas apbalvojumu „Gada audzēknis” apbalvo divus skolēnus  

4.1.     4. – 9. klase – apbalvojumu saņem 1 meitene; 

4.2. 4. – 9. klase - apbalvojumu saņem 1 zēns; 

5. Pieņemot lēmumu par apbalvojuma “Gada audzēknis” piešķiršanu, tiek ņemti vērā: 

5.1. “Zelta pildspalvas zinībās” iegūtie punkti; 

5.2. “Zelta pildspalvas aktivitātēs” iegūtie punkti; 

5.3. “Zelta pildspalvas sportā” vidēji aritmētiskie iegūtie punkti. ( iegūtie punkti 

sportā dalīts ar sacensību skaitu). 

Vērtēšana tiek veikta izmantojot iesniegto informāciju.  

 

IV. Apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtība 

9.  Apbalvojuma piešķiršanas kārtība: 

8.1.      Apbalvojumu „Gada audzēknis”  tiek piešķirts pamatojoties uz 

olimpiāžu, sacensību, aktivitāšu protokoliem, diplomiem. 

8.2. Administrācija izskata apbalvojuma atbilstības kritērijus un sagatavo 

apbalvojuma saraksta projektu. 

8.3. Apbalvojums skolēnam tiek piešķirts, pamatojoties uz direktora izdotu 

rīkojumu. 

8.4. Apbalvojums tiek piešķirts, ja skolēnam nav skolas iekšējās  kārtības 

noteikumu pārkāpumu ( neattaisnoti kavējumi, aizrādījumi, brīdinājumi, sekmīgs ). 

8.5. Vecākiem ir tiesības 2 darba dienu laikā, pēc direktora rīkojuma izdošanas, 

iesniegt direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt apbalvojuma piešķiršanu. 

10. Apbalvojuma pasniegšanas kārtība: 

10.1. Nīkrāces pamatskolas “Gada audzēkņa” kausus pasniedz īpašā mācību 

gada beigu pasākumā, uz kuru tiek aicināti skolēni,  vecāki, vecvecāki, skolotāji un 

īpašie ciemiņi. 

10.2. Apbalvoto skolēnu fotogrāfijas un vārdi tiek ievietoti Nīkrāces 

pamatskolas Goda grāmatā. 
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