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Mālpils novada vidusskolas apbalvojumu piešķiršanas kārtība 
 

 

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka, par kādiem mācību sasniegumiem un kāda veida apbalvojumi tiek 

piešķirti Mālpils novada vidusskolas izglītojamiem. 

 

II. Apbalvojumu piešķiršanas kārtības mērķi 

 

2. Mālpils novada vidusskolas apbalvojumu piešķiršanas kārtības mērķi ir: 

2.1. veicināt izglītojamo intelektuālo spēju izaugsmi un centienus kvalitatīvas 

izglītības iegūšanai; 

2.2. novērtēt izglītojamo panākumus un centību mācību darbā; 

2.3. motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus; 

2.4. radīt piederības sajūtu savai skolai. 

 

III. Pamudinājumi un apbalvojumi ikdienas mācību darbā 

 

3. Mācību priekšmetu skolotāji, klases audzinātājs, lai novērtētu izglītojamā darbu 

mācību stundās, klases darbā var lietot uzslavas, mutisku pateicību, ierakstu 



dienasgrāmatā, izteikt rakstisku pateicību izglītojamā vecākiem, kā arī citus pozitīvās 

disciplinēšanas veidus, kas mudina izglītojamo paaugstināt mācību sasniegumus. 

 

IV. Pūces balvas piešķiršanas kārtība 

 

4. 9., 12.klases absolventiem par sasniegumiem tiek piešķirta 2002.gada 1.septembrī 

iedibinātā skolas simbola - Pūces balva: Lielās Pūces balva un Mazās Pūces balva. 

5. Lielās Pūces balvu un diplomu piešķir 9., 12.klases izglītojamiem, kuri: 

 5.1. visos mācību priekšmetos gadā ir ieguvuši vērtējumus ne zemāk par “8” 

ballēm (ļoti labi, teicami, izcili); 

 5.2. vidējais vērtējums gada vērtējumos ne zemāks par 8,5 ballēm; 

 5.3. ir piedalījušies novada vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai 

konkursos un ieguvuši Atzinību vai 1.-3. vietu (8. – 9. klasē vai 10. - 12.klasē); 

 5.4. ievēro Mālpils novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus, nav 

neattaisnoti kavētas mācību stundas; 

 5.5. aktīvi darbojas Skolēnu parlamentā; 

 5.6. piedalās vismaz vienā interešu izglītības nodarbību pulciņā (skolas vai 

ārpusskolas). 

6. Mazās Pūces balvu un diplomu piešķir 9., 12.klases izglītojamiem, kuri: 

 6.1. visos mācību priekšmetos gadā ir ieguvuši vērtējumus ne zemāk par “7” 

ballēm (labi, ļoti labi, teicami, izcili); 

 6.2. vidējais vērtējums gada vērtējumos ne zemāks par 8,0 ballēm; 

 6.3. ir piedalījušies novada vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai 

konkursos (8. – 9. klasē vai 10. - 12.klasē); 

 6.4. ievēro Mālpils novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus, nav 

neattaisnoti kavētas mācību stundas; 

 6.5. aktīvi darbojas Skolēnu parlamentā; 

 6.6. piedalās vismaz vienā interešu izglītības nodarbību pulciņā (skolas vai 

ārpusskolas). 

7. Kandidatūras Lielās Pūces balvai un Mazās Pūces balvai izvirza klases audzinātājs. 

8. Kandidatūras atbilstību kritērijiem izskata mazās Pedagoģiskās padomes sēdē. 

9. Pūces balva tiek piešķirta ar direktores rīkojumu. 

10. Ja kandidāts neatbilst kādam no kritērijiem, Pedagoģiskā padome var lemt par 

Pūces diploma piešķiršanu. 

 

V. Zelta, sudraba liecības piešķiršanas kārtība 

 

11. Mācību gada beigās, izvērtējot mācību sasniegumus, izglītojamie saņem: 

 11.1. par ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā “Zelta 

liecību”, ja nav neattaisnoti kavētas mācību stundas, vērtējumi 1.semestrī vai gadā nav 

zemāki par “8” ballēm un vidējais vērtējums ir 8,5 balles un augstāk (4. – 12.klasē); 

 11.2. par labiem un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā “Sudraba liecību”, 

ja nav neattaisnoti kavētas mācību stundas, vērtējumi 1.semestrī vai gadā nav zemāki 

par “7” ballēm un vidējais vērtējums ir 8,0 – 8,49 balles (4. – 12.klasē); 



 

VI. Atzinības piešķiršanas kārtība 

 

12. 1.semestra beigās un mācību gada beigās, izvērtējot mācību sasniegumus, 

izglītojamie saņem: 

 12.1. atzinību par ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā, ja 

nav neattaisnoti kavētas mācību stundas 1.semestrī vai 2.semestrī, vērtējumi 

1.semestrī vai gadā nav zemāki par “8” ballēm un visas prasmes ir apgūtas (1. – 3. 

klasē); 

 12.2. atzinību par labiem un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā, ja nav 

neattaisnoti kavētas mācību stundas 1.semestrī vai 2.semestrī, vērtējumi 1.semestrī vai 

gadā nav zemāki par “7” ballēm un divas no prasmēm var būt apgūtas daļēji (1. – 3. 

klasē); 

 12.3. atzinību par labiem sasniegumiem mācību darbā, ja nav neattaisnoti 

kavētas mācību stundas 1.semestrī vai 2.semestrī, vērtējumi 1.semestrī vai gadā nav 

zemāki par “7” ballēm vienā mācību priekšmetā vērtējums var būt pieļaujams “6”  

balles (4. – 12. klasē); 

 

VII. Pateicības piešķiršanas kārtība 

 

13. 1.semestra beigās un mācību gada beigās, izvērtējot mācību sasniegumus, 

izglītojamie saņem: 

 13.1. pateicību par centību un labiem sasniegumiem mācību darbā, kuru 

piešķir pēc klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotāju ieskatiem, lemjot par to 

pedagoģiskās padomes vai mazās pedagoģiskās padomes sēdē. 

 
 


