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KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEŠĶIR APBALVOJUMU BABĪTES 

VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

2016. gada 25.augustā         Nr.6 

                                                              

Izdota saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 

10.panta trešās daļas 2.punktu, 

Babītes vidusskolas nolikuma 11.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Babītes vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestādes) „Kārtība, kādā piešķir 

apbalvojumu Babītes vidusskolas izglītojamajiem” nosaka apbalvojumu – 

trīs pakāpju diplomu un diploma „Pūčulēns” piešķiršanas kārtību 

Izglītības iestādes 1. – 12.klases izglītojamajiem.  

 

II. Apbalvojuma piešķiršanas mērķis 

 

2. Motivēt Izglītības iestādes izglītojamos radošam, teicamam, apzinīgam un 

aktīvam mācību darbam un dalībai interešu izglītībā.  

3. Novērtēt Izglītības iestādes izglītojamo izcilu, teicamu, apzinīgu un aktīvu 

darbu mācību priekšmetos un atzīstamus sasniegumus interešu izglītībā. 

4. Popularizēt Izglītības iestādes izglītojamo sasniegumus sabiedrībā.  
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III. Apbalvojumu veidi 

 

5. Izglītības iestādes 4. – 12.klašu izglītojamajiem apbalvojums ir 3 (trīs) 

pakāpju diplomi:  

5.1. „Zelta pūce” – 1. pakāpe,  

5.2. „Sudraba pūce” – 2. pakāpe,  

5.3. „Bronzas pūce” – 3. pakāpe.  

6. Izglītības iestādes 1. – 3.klašu izglītojamie tiek apbalvoti ar diplomu 

„Pūčulēns”.  

 

IV. Apbalvojuma piešķiršanas kritēriji 

 

7. Ar Izglītības iestādes diplomu „Zelta pūce” apbalvo izglītojamo, kura 

sasniegumi atbilst vienam no kritērijiem:  

7.1. 4. – 6. klasēs:  

7.1.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku kā 9 balles;  

7.1.2. republikas vai starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, 

un vērtējumi visos mācību priekšmetos 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāki par 8 ballēm;  

7.1.3. republikas vai starptautiskajā mērogā interešu izglītības 

konkursā, skatē un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības 

iestādi individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 

2., 3. vietu, un vērtējumi visos mācību priekšmetos 1. semestrī 

un mācību gada noslēgumā nav zemāki par 8 ballēm.  

7.2. 7. – 9. klasēs:  

7.2.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku kā 9 balles;  

7.2.2. republikas vai starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, 

un vērtējumi visos mācību priekšmetos 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāki par 8 ballēm;  

7.2.3. republikas vai starptautiskajā mērogā interešu izglītības 

konkursā, skatē un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības 

iestādi individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 

2., 3. vietu, un vērtējumi visos mācību priekšmetos 1. semestrī 

un mācību gada noslēgumā nav zemāki par 8 ballēm.  

7.3. 10. – 12. klasēs:  

7.3.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku kā 9 balles;  

7.3.2. republikas vai starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, 
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un vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 8 ballēm;  

7.3.3. republikas vai starptautiskajā mērogā interešu izglītības 

konkursā, skatē un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības 

iestādi individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 

2., 3. vietu, un vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī 

un mācību gada noslēgumā nav zemāks par 8 ballēm;  

7.3.4. zinātniski pētnieciskais darbs izvirzīts uz valsts konferenci, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 8 ballēm.  

8. Ar Izglītības iestādes diplomu „Sudraba pūce” apbalvo izglītojamo, kura 

sasniegumi atbilst vienam no kritērijiem:  

8.1. 4. – 6. klasēs:  

8.1.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku par 8 ballēm;  

8.1.2. Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, pārstāvot 

Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm;  

8.1.3. Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē un/vai 

sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli vai 

kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm.  

8.2. 7. – 9. klasēs:  

8.2.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku par 8 ballēm;  

8.2.2. Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, pārstāvot 

Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm;  

8.2.3. Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē un/vai 

sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli vai 

kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm.  

8.3. 10.- 12. klasēs:  

8.3.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā ieguvis vērtējumu ne zemāku par 8 ballēm;  

8.3.2. Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, pārstāvot 

Izglītības iestādi individuāli, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm;  



4 

 

8.3.3. Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē un/vai 

sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli vai 

kolektīva/komandas sastāvā, ieguvis 1., 2., 3. vietu, un 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm;  

8.3.4. zinātniski pētnieciskais darbs izvirzīts uz reģiona konferenci, 

un vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm.  

9. Ar Izglītības iestādes diplomu „Bronzas pūce” apbalvo izglītojamo, kura 

sasniegumi atbilst vienam no kritērijiem:  

9.1. 4. - 6. klasēs:  

9.1.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis 1.,2., 3.vietu  Izglītības iestādes mācību priekšmetu 

olimpiādē; 

9.1.2. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis atzinību Pierīgas novadu mācību priekšmetu 

olimpiādē, pārstāvot Izglītības iestādi;  

9.1.3. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis atzinību Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, 

skatē un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi 

individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā;  

9.1.4. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm, un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi;  

9.1.5. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm, un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē 

un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli 

vai kolektīva/komandas sastāvā.  

9.2. 7. - 9. klasēs:  

9.2.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis 1.,2., 3.vietu  Izglītības iestādes mācību priekšmetu 

olimpiādē; 

9.2.2. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis atzinību Pierīgas novadu mācību priekšmetu 

olimpiādē, pārstāvot Izglītības iestādi;  
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9.2.3. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, un 

ieguvis atzinību Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, 

skatē un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi 

individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā;  

9.2.4. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm, un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi;  

9.2.5. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm, un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē un 

/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli 

vai kolektīva/komandas sastāvā. 

9.3. 10. - 12. klasēs:  

9.3.1. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm, un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādē, 

pārstāvot Izglītības iestādi;  

9.3.2. visos mācību priekšmetos mācību gada 1. semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm un 

vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm,  un ieguvis 

atzinību Pierīgas novadu interešu izglītības konkursā, skatē 

un/vai sporta sacensībās, pārstāvot Izglītības iestādi individuāli 

vai kolektīva/komandas sastāvā;  

9.3.3. zinātniski pētnieciskais darbs izvirzīts uz reģiona konferenci, 

vērtējums visos mācību priekšmetos 1.semestrī un mācību 

gada noslēgumā nav zemāks par 6 ballēm un vidējais 

vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm.  

10. Ar Izglītības iestādes diplomu „Pūčulēns” apbalvo 1. – 3. klases 

izglītojamo, kura mācību sasniegumi 1.semestrī un mācību gada 

noslēgumā ir optimālā un augstā līmenī un kurš Izglītības iestādes 

olimpiādē ieguvis 1., 2., 3. vietu un ieguvis atzinību Pierīgas novadu 

interešu izglītības konkursā, skatē un /vai sporta sacensībās, pārstāvot 

Izglītības iestādi individuāli vai kolektīva/komandas sastāvā.  

11. Kopā ar pieteikumu apbalvojumam izglītojamais var iesniegt 

rekomendāciju (Pielikums Nr.1) no mācību priekšmetu pedagogiem par 

dalību un sasniegumiem ar mācību procesu saistītās aktivitātēs valsts 

līmenī. 

12. Izglītojamo, kuriem mācību gada laikā ir dokumentāli konstatēta 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, pieteikumi 
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tiek izskatīti atsevišķā apbalvojuma piešķiršanas komisijas (turpmāk 

tekstā – Piešķiršanas komisija) un Izglītības iestādes administrācijas 

sanāksmē. 

 

V. Apbalvojuma piešķiršanas kārtība 
 

13. Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina trīs pakāpju diplomu 

un diploma “Pūčulēns” piešķiršanas komisiju (turpmāk tekstā – 

Piešķiršanas komisija), kuras sastāvu izvirza Izglītības iestādes Metodiskā 

padome un apstiprina ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu. 

14. Apbalvojums tiek piešķirts, pamatojoties uz precīzi aizpildītu un laikā 

iesniegtu anketu (Pielikums Nr.2). Par anketas aizpildīšanu un 

iesniegšanu Izglītības iestādes Piešķiršanas komisijai atbild izglītojamais.  

15. Izglītības iestādes Piešķiršanas komisija izskata apbalvojamo atbilstību 

kritērijiem un sagatavo apbalvojamo izglītojamo saraksta projektu.  

16. Piešķiršanas komisijas kompetencē ir izskatīt strīdus gadījumus par  

Izglītības iestādes apbalvojuma piešķiršanu izglītojamam. 

17. Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome apstiprina apbalvojamo sarakstu.  

18. Apbalvojums Izglītības iestādes izglītojamajam tiek piešķirts ar Izglītības 

iestādes direktora rīkojumu.  

19. Izglītības iestādes apbalvojamo izglītojamo vārdi tiek ierakstīti Goda 

grāmatā.  

20. Izglītības iestādes izglītojamo vecākiem vai citam bērna likumiskajam 

pārstāvim (turpmāk - vecāki) ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā pēc 

Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdes lēmuma par apbalvojumu 

piešķiršanu iesniegt Izglītības iestādes direktoram rakstisku iesniegumu ar 

lūgumu pārskatīt apbalvojuma piešķirto pakāpi. Izglītības iestādes 

direktors 2  (divu) darba dienu laikā sniedz vecākiem rakstisku atbildi.  

 

VI. Apbalvojuma pasniegšanas kārtība 
 

21. Izglītības iestādes apbalvojumus pasniedz īpašā mācību gada noslēguma 

svētku ceremonijā, kuru apmeklēt tiek aicināti Babītes novada 

pašvaldības pārstāvji, Izglītības iestādes pedagogi, apbalvojamie 

izglītojamie un viņu vecāki.  

 

 

 

 

Direktore                      Ilze Rozenberga



Pielikums Nr.1 

 “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu  

Babītes vidusskolas izglītojamajiem” 

2016. gada 25.augustā Nr.6 

REKOMENDĀCIJA apbalvojumam PŪCE 

 

Apbalvojuma pretendents _______________________________________________________, klase: ________________ 

      (vārds, uzvārds) 

saņem papildus rekomendāciju no _____________________________________________________________________  
         (pedagoga vārds, uzvārds, mācību priekšmets, ko pasniedz) 

apbalvojumam PŪCE par šādiem sasniegumiem aktivitātēs, kas saistītas ar mācību procesu: 

Aktivitātes nosaukums 
Dalības/norises 

laiks/laika periods 
Dalība  
(reizes) 

Sasniegumi (iegūtās 

vietas, pakāpes u.tml.) 
Pielīdzināmība (Pierīgas, 

valsts mērogs) 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

201_.gada __. ______________ Rekomendācijas sniedzēja paraksts, paraksta atšifrējums: __________________________



Pielikums Nr.2 

 “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu  

Babītes vidusskolas izglītojamajiem” 

2016. gada 25.augustā Nr.6 
 

Pieteikuma anketa apbalvojumam “PŪCE” 

Izglītojamā vārds, uzvārds______________________________________ Klase _________ 

Mācību priekšmets 
Vērtējums Dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, norādot to 

precīzu nosaukumu 

Apbalvojums, 

iegūtā vieta 

Pedagoga 

paraksts 1. sem. Gadā 

Latviešu valoda      

Literatūra      

Angļu valoda      

Vācu/krievu valoda      

Matemātika      

Latvijas un pasaules vēsture      

Latvijas vēsture      

Pasaules vēsture      

Sociālās zinības      

Dabas zinības      

Bioloģija      

Ķīmija      

Fizika      

Ģeogrāfija      

Informātika      

Mūzika      

Vizuālā māksla      

Mājturība un tehnoloģijas      

Ekonomika      

Kulturoloģija      

Psiholoģija      

Filozofija      

Politika un tiesības      

Sports      

Projekta darbs      

VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS      
KLASES AUDZINĀTĀJA 

REKOMENDĀCIJA   

PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS: (vajadzīgo pasvītrot). 

piešķirt/nepiešķirt apbalvojumu Zelta pūces/Sudraba pūces/Bronzas 

pūces/Pūčulēna diplomu 
Komisijas locekļu paraksti: 


