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BALVU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA AUDZĒKŅIEM PAR AUGSTIEM 

SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS, SABIEDRISKO AKTIVITĀTI 

UN RADOŠO DARBĪBU  
Priekulē 

 

10.10.2019.           

 

Izdota saskaņā ar LR Izglītības likuma 60.panta 7.punktu  

 

 

1. Balvu piešķir vienu reizi mācību gadā  labākajiem Priekules Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņiem, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu. 

 

2. Balva ir naudas summa: 
 

2.1.Pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņiem:           3 balvas - katra EUR 20,- 

                                                                                      veicināšanas balva - EUR 10,- apmērā 

 

2.2.Kora klases un klavierspēles audzēkņiem:                3 balvas - katra EUR 20,-  

                                                                                      veicināšanas balva – EUR 10,- apmērā 

 

2.3.Vizuāli plastiskā mākslas programmas audzēkņiem: 3 balvas – katra EUR 20,- 

                                                                                       veicināšanas balva – EUR 10,- apmērā 

 

2.4.Akordeona, vijoles, alta un ģitāras spēles audzēkņiem:  3 balvas –katra EUR 20,-  

                                                                                       veicināšanas balva – EUR 10,- apmērā         

      

3. Vietu nosaka pēc iegūto punktu summas: 

 

3.1. par  Valsts konkursa finālā iegūto 1.vietu – 30 punkti 

 2.vietu – 28 punkti 

 3. vietu – 26 punkti 

                                                                   atzinību – 24 punkti 

       piedalīšanos – 22 punkti 

3.2. par Valsts konkursā 2.kārtā iegūto 1.vietu – 22 punkti 

                                  2.vietu – 20 punkti 

                          3.vietu – 18 punkti 

                                  atzinību – 16 punkti 

                                  piedalīšanos – 14 punkti 

 



3.3. par Starptautiskā konkursā mākslā iegūto 1.vietu – 18 punkti 

                2.vietu – 16 punkti 

                3.vietu – 14 punkti 

                atzinību – 12 punkti 

                piedalīšanos – 10 punkti 

3.4. par citos konkursos, festivālos iegūto 1.vietu – 14 punkti 

                                       2.vietu – 12 punkti 

                                       3.vietu – 10 punkti 

                                       atzinību – 8 punkti 

                                       piedalīšanos – 6 punkti 

      3.5. par mācību gada vidējo vērtējumu 8 – 9 balles – 10 punkti 

                 7-7,9 balles – 8 punkti 

                  6-6,9 balles – 6 punkti 

3.6. par piedalīšanos koncertos, festivālos, izstādēs - grupā –3 punkti 

                                                                                  - individuāli - 5 punkti 

3.7. par piedalīšanos, koncertēšanu - vienas pilnas dienas pasākumā – 5 punkti 

                                                         - vairāku dienu pasākumā – 10 punkti 

      3.8. par sabiedrisko aktivitāti pasākumu organizēšanā – 3 punkti 

 

3.9. par koncertu, izstāžu, teātra izrāžu, mācību ekskursiju  apmeklēšanu – 1 punkts 

 

3. Punktu uzskaiti veic specialitātes pedagogs, kolektīva vadītājs vai klases audzinātājs 

(mākslā). 

 

4. Punktus apkopo pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada noslēgumā un apstiprina ar 

direktores rīkojumu. 
 

5. Ja vairākiem audzēkņiem ir vienāds punktu skaits, tad konkrēto naudas summu dala vairākās 

daļās. 

 

6. Uz naudas balvu nevar pretendēt, ja 
 

7.1. audzēknim ir neattaisnoti stundu kavējumi; 

7.2. audzēknim ir aizrādījumi par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

7.3. audzēknis atsakās piedalīties konkursos, festivālos pēc pedagoga uzaicinājuma. 

 

7. Balvu piešķiršanai izmantojami vecāku līdzfinansējuma līdzekļi EUR 280,00. 

 

 

Kārtība  apspriesta un pieņemta Skolas  vadības sēdē 2019.gada 10.oktobrī. 

     

  

 

  Direktore    I.Rubeze  


