
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 
Reģ.Nr.90000068337 

 Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv  

 

NOLIKUMS 

Par Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas skolēnu apbalvošanu par augstiem 

sasniegumiem mācību darbā un interešu izglītības programmās 

 

Inčukalnā 

 

2014.gada 21.maijā                                              (protokols Nr.9.- 4.§.) 

 

Grozījumi ar: 17.10.2018. Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 15-9§ 

 

   Izdots saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 

 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikuma mērķis – stimulēt Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas 

skolēnus augstiem mācību sasniegumiem, sevis pilnveidošanai ārpusstundu darbā. 

 

2.Katrs skolēns par katru sasniegto rezultātu tiek apbalvots vienu reizi. Ja viens 

skolēns izcīnījis vairākas godalgotas vietas vai Atzinības, naudas balvas tiek summētas kopā. 

  

II. Apbalvojumu nominācijas 

 

3. Ar diplomu apbalvo, pamatojoties uz klases audzinātāja atskaiti par izglītojamo 

sasniegumiem mācību darbā: 

3.1. katra semestra beigās 1.-12.klases skolēnus, kuriem vērtējums mācību 

priekšmetos ir 6-10 balles; 

3.2. skolas mācību olimpiāžu 1.- 3. vietas ieguvējus; 

3.3.mācību gada noslēgumā interešu izglītības pulciņu skates, konkursu un sacensību 

uzvarētājus. 

4. Ar dāvanu kartēm apbalvo 5.-12.klases skolēnus: 

4.1. par sasniegumiem mācību darbā semestra noslēgumā:  

4.1.1. 5.-6. klašu skolēnus, ja sekmes ir 7-10 balles, ar dāvanu karti 10.00 EUR 

vērtībā; 

4.1.2. 7. klašu skolēnus, ja sekmes ir 7-10 balles, ar dāvanu karti 10.00 EUR vērtībā; 

4.1.3. 7. klašu skolēnus, ja sekmes ir 8-10 balles, ar dāvanu karti 15.00 EUR vērtībā; 

4.1.4. 8.-12. klašu skolēnus, ja sekmes ir 7-10 balles, ar dāvanu karti 20.00 EUR 
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vērtībā; 

4.1.5. 8.-12. klašu skolēnus, ja sekmes ir 8-10 balles, ar dāvanu karti 25.00 EUR 

vērtībā; 

4.2. par sasniegumiem Pierīgas novadu mācību olimpiādēs: 

4.2.1. 1. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā; 

4.2.2. 2. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 25.00 EUR vērtībā; 

4.2.3. 3. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 20.00 EUR vērtībā; 

4.2.4. atzinības ieguvējus, ar dāvanu karti 10.00 EUR vērtībā;  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2018.lēmumu Nr. 15-9§) 

 4.3. par sasniegumiem valsts mācību olimpiādēs: 

 4.3.1. 1.vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 50.00 EUR vērtībā; 

 4.3.2. 2.vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 40.00 EUR vērtībā; 

 4.3.3. 3. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā; 

4.3.4. atzinības ieguvējus, ar dāvanu karti 20.00 EUR vērtībā;  

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2018.lēmumu Nr. 15-9§) 

 4.4. par  individuāliem sasniegumiem Pierīgas novada interešu izglītības konkursos, 

skatēs: 

 4.4.1. 1. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 20.00 EUR vērtībā; 

 4.4.2. 2. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 15.00 EUR vērtībā; 

 4.4.3. 3. vietas ieguvējus, ar dāvanu karti 10.00 EUR vērtībā; 

 5. Nominācija „Gada klase” tiek vērtēta 5.-7.klašu un 8.-9.klašu grupā Inčukalna 

pamatskolā, 8.-12.klašu grupā Vangažu vidusskolā. 

Mācību gada noslēgumā labāko klasi katrā grupā apbalvot ar bezmaksas mācību 

ekskursiju (transporta un ekskursijas izmaksas līdz 10 EUR katram skolēnam klasē).  

 

III. Apbalvojumu finansējums 

 

6. Apbalvojumi tiek finansēti no apstiprinātā Inčukalna pamatskolas un Vangažu 

vidusskolas budžeta. 

 

IV. Nolikuma spēkā stāšanās kārtība 

 

7. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 26.maijā. 

8. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009.gada 16.decembra nolikums.  

 

 

Domes priekšsēdētājs               A. Nalivaiko 


