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APSTIPRINĀTS 
Vecumnieku novada Domes  

22.05.2019.sēdē, 

 (protokols Nr.8, 17.§)  

 

Izdots saskaņā ar   

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2. punktu; 

Skolas reglamenta „Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un 

kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu” 24. punktu, 

 

REGLAMENTS 
PAR AUDZĒKŅU APBALVOŠANAS KĀRTĪBU 

VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 
 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Skola) audzēkņu apbalvošanas 

kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā audzēkņu apbalvošana par izciliem 

sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā mēroga konkursos.   
 

2. Mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Veicināt audzēkņu personības un profesionālu izaugsmi, padziļināti un radoši 

apgūstot programmas saturu mūzikas un mākslas jomā. 

2.2. Veicināt audzēkņu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību. 

2.3. Motivēt audzēkņus mērķtiecīgam sevis izglītošanas darbam un prasmei radoši 

pielietot iegūto pieredzi. 

 

 
 

3. Apbalvošanas kārtība 

3.1.Audzēkņu izvirzīšanu apbalvošanai veic Skolas vadība saskaņā ar apkopotajiem 

rezultātiem par sasniegumiem konkursos, saskaņojot ar Administratīvo padomi. 

3.2.Līdz katra mācību gada 20. maijam Skolas direktore, pamatojoties uz 

administratīvās padomes ieteikumu, izdod rīkojumu par audzēkņu apbalvošanu par 

3.3.1., 3.3.2. punktos minētajiem sasniegumiem. 

 

3.3.Audzēkņu sasniegumu izvērtēšanas kārtība starpnovadu, reģiona, valsts un 

starptautiskā mēroga konkursos: 

 

  3.3.1. Par izciliem sasniegumiem Starptautiska mēroga konkursos audzēknim 

piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu šādā apmērā:  
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      3.3.1.1. par 1. vietu  - 100,00 EUR; par I pakāpi – 70,00 EUR. Programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem summa tiek samazināta, piemērojot 

koeficientu 0,5. 

    3.3.1.2. par 2. vietu  - 70,00 EUR, par II pakāpi – 50,00 EUR. Programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem summa tiek samazināta, piemērojot 

koeficientu 0,5. 

    3.3.1.3. par 3.vietu – 50,00 EUR, par III pakāpi – 30,00 EUR. Programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem summa tiek samazināta, piemērojot 

koeficientu 0,5. 

    3.3.1.4. par Atzinību – 30,00 EUR, par Atzinību, kas līdzvērtīga IV pakāpei – 20,00 

EUR. Programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem summa tiek samazināta, 

piemērojot koeficientu 0,5. 

 

 

3.3.2. Par izciliem sasniegumiem nozīmīgos konkursos audzēknim piešķir Atzinības 

rakstu un naudas balvu šādā apmērā: 

 

  3.3.2.1. Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos Valsts konkursos  

 

Iegūtā vieta Valsts konkursa finālā Valsts konkursa reģionālajā 

kārtā 

 

1. vieta 70,00 EUR 40,00 EUR 

2. vieta 50,00 EUR 30,00 EUR 

3. vieta 30,00 EUR 20,00 EUR 

Atzinība 20,00 EUR 10,00 EUR 

 

  3.3.2.2. Citos nozīmīgos konkursos 

 

Iegūtā vieta Valsts mērogā Reģiona mērogā Starpnovadu 

mērogā    

 

1. vieta 50,00 EUR 30,00 EUR 20,00 EUR 

2. vieta 40,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR 

3. vieta 25,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 

Atzinība 15,00 EUR 10,00 EUR 5,00 EUR 

 

 

Iegūtā pakāpe Valsts mērogā Reģiona mērogā Starpnovadu 

mērogā    

 

I pakāpe 40,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR 

II pakāpe 20,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 

III pakāpe 10,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 

 
3.4.  Audzēkņu apbalvošana 3.3.1., 3.3.2. punktos netiek piešķirta kolektīviem, kas 
pārsniedz trīs dalībnieku skaitu. 
 
3.5. Par naudas balvu piešķiršanu par citiem īpašiem sasniegumiem starptautiskā 
mērogā lemj Skolas Administratīvās padomes sēdē. 
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3.6. Bērnu kora “Via Stella” un orķestra “Draugi”, kā arī  lielo grupu darbi mākslā 
apbalvošana tiek skatīta atsevišķi, nepārsniedzot kopējo naudas balvas summu 150 
EUR.  
 
3.7. Finansējumu naudas balvu izmaksai tiek plānots skolas budžetā. 
 
3.8 .Katrs audzēknis tiek apbalvots par katru sasniegto rezultātu, t.i., ja audzēknis 
izcīnījis vairākas godalgas, naudas balvas tiek summētas. 
 
3.9. Audzēkņu apbalvošana notiek katra mācību gada beigās – svinīgā pasākumā 
maija beigās. 

 

4. Rezultātu publiskošana 

 
4.1. Informācija par audzēkņiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek ievietota Skolas 
mājas lapā www.vecumniekumms.lv un informatīvajā izdevumā “Vecumnieku 
novada ziņas”  
 
 
 
 
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs                                           G. Kalniņš 

http://www.vecumniekumms.lv/

