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Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Siguldas pilsētas vidusskolas 4.-12.klašu izglītojamajiem 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Siguldas pilsētas vidusskolas (turpmāk- Izglītības iestādes) “Kārtība kādā piešķir apbalvojumu 

Siguldas pilsētas vidusskolas izglītojamajiem” nosaka apbalvojumu- Zelta skudras godaraksts,  

Sudraba skudras godaraksts, atzinība “Mazā Skudra” piešķiršanas kārtību Izglītības iestādes 4.-

12.klašu izglītojamajiem.  

Apbalvošanas piešķiršanas mērķis 

2. Motivēt  Izglītības iestādes izglītojamos radošam, teicamam un apzinīgam mācību darbam un dalībai 

interešu izglītībā un citos klases, skolas un ārpusskolas pasākumos un aktivitātēs.  

3. Īpaši izcelt un novērtēt skolēnus, kuri ir ar savu darbu un attieksmi ir guvuši panākumus mācību un 

ārpus mācību darbā. 

Apbalvojumu veidi 

4. Izglītības iestādes 4.-12. klašu skolēniem apbalvojums ir divu veidu godaraksti: 

4.1.Zelta skudras godaraksts 

4.2.Sudraba skudras godaraksts 

4.3. “Mazās Skudras” atzinība  

 

 

5. Apbalvojuma piešķiršanas kritēriji 

ZELTA SKUDRA 

4.-6.kl. 

ZELTA SKUDRA 

7.-12.kl. 

SUDRABA SKUDRA 

4.-6.kl. 

SUDRABA SKUDRA 

7.-12.kl. 

Vidējā atzīme 8,5 (nav 

neviena vērtējuma 

zemāka par 6) 

Nav neattaisnoti kavētu 

stundu. 

 

Vidējā atzīme 8 (nav 

neviena vērtējuma 

zemāka par 6) 

Nav neattaisnoti kavētu 

stundu. 

 

Vidējā atzīme 7,5 (nav 

neviena vērtējuma 

zemāka par 6) 

Nav neattaisnoti kavētu 

stundu. 

 

Vidējā atzīme 7 (nav 

neviena vērtējuma 

zemāka par 6) 

Nav neattaisnoti kavētu 

stundu. 

 

Skolēns ievēro skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumus. Ja ir 1 - 3 

negatīvie uzvedības 

ieraksti, tad dodas pie 

skolotāja pēc atzinuma, 

Skolēns ievēro skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumus. Ja ir 1 - 3 

negatīvie uzvedības 

ieraksti, tad dodas pie 

skolotāja pēc atzinuma, 

Skolēns ievēro skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumus. Ja ir 1 - 3 

negatīvie uzvedības 

ieraksti, tad dodas pie 

skolotāja pēc atzinuma, 

Skolēns ievēro skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumus. Ja ir 1 - 3 

negatīvie uzvedības 

ieraksti, tad dodas pie 

skolotāja pēc atzinuma, 
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vai uzvedība ir 

uzlabojusies. 

 

vai uzvedība ir 

uzlabojusies 

vai uzvedība ir 

uzlabojusies 

vai uzvedība ir 

uzlabojusies 

Ir piedalījies 

olimpiādēs vai ar kādu 

mācību priekšmetu 

saistītos konkursos. 

Ir piedalījies 

olimpiādēs vai ar kādu 

mācību priekšmetu 

saistītos konkursos. 

Ir piedalījies 

olimpiādēs vai ar kādu 

mācību priekšmetu 

saistītos konkursos. 

Ir piedalījies 

olimpiādēs vai ar kādu 

mācību priekšmetu 

saistītos konkursos. 

Atsaucīgs un iesaistās 

vismaz kādos: 

 klases 

pasākumos un / 

vai  

 ārpus mācību 

skolas 

pasākumos un / 

vai 

 interešu 

izglītības 

pulciņos vai 

sportā un / vai  

 skolēnu 

pašpārvaldes 

darbā un / vai  

 citi paša 

iniciatīvas labie 

darbi klasei, 

skolai, pilsētai, 

u.c. 

 

Atsaucīgs un iesaistās 

vismaz kādos: 

 klases 

pasākumos un / 

vai  

 ārpus mācību 

skolas 

pasākumos un / 

vai 

 interešu 

izglītības 

pulciņos vai 

sportā un / vai  

 skolēnu 

pašpārvaldes 

darbā un / vai  

 citi paša 

iniciatīvas labie 

darbi klasei, 

skolai, pilsētai, 

u.c. 

 

Atsaucīgs un iesaistās 

vismaz kādos: 

 klases 

pasākumos un / 

vai  

 ārpus mācību 

skolas 

pasākumos un / 

vai 

 interešu 

izglītības 

pulciņos vai 

sportā un / vai  

 skolēnu 

pašpārvaldes 

darbā un / vai  

 citi paša 

iniciatīvas labie 

darbi klasei, 

skolai, pilsētai, 

u.c. 

 

Atsaucīgs un iesaistās 

vismaz kādos: 

 klases 

pasākumos un / 

vai  

 ārpus mācību 

skolas 

pasākumos un / 

vai 

 interešu 

izglītības 

pulciņos vai 

sportā un / vai  

 skolēnu 

pašpārvaldes 

darbā un / vai  

 citi paša 

iniciatīvas labie 

darbi klasei, 

skolai, pilsētai, 

u.c. 

 

 

Apbalvojuma piešķiršanas kārtība 

6. Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina divu veidu godarakstu Zelta Skudras godaraksts, 

Sudraba Skudras godaraksts un atzinību “Mazā Skudra”. 

7. Apbalvojums tiek piešķirts, pamatojoties uz izglītojamā un klases audzinātāja kritēriju aizpildītu un 

laikā iesniegtu anketu (Pielikums Nr.1).  

8. Klašu audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem sagatavo pieteikumu atzinību 

piešķiršanai audzināmās klases skolēniem (Pielikums Nr.2). 

9. Klašu audzinātāji līdz 20.maijam iesniedz anketu pieteikumus direktora vietniekam audzināšanas 

darbā, kurš kopā ar direktora vietniekiem izglītības jomā tos izskata un sagatavo apbalvojamo 

izglītojamo sarakstu.  

10. Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome apstiprina apbalvojamo sarakstu.  

11. Apbalvojums Izglītības iestādes izglītojamajam tiek piešķirts ar Izglītības iestādes direktora 

rīkojumu.  

Apbalvojumu pasniegšanas kārtība 

 

12. Izglītības iestādes apbalvojumus pasniedz mācību gada noslēguma liecību izsniegšanas dienā.  

 

 

Direktore                                                                                              Ņina Balode 



 

Pielikums Nr.1 

“Kārtība kādā piešķir apbalvojumu 

 Siguldas pilsētas vidusskolas 

 4.-12.klašu izglītojamajiem” 

Pieteikuma anketa apbalvojumam Zelta un Sudraba godaraksts 

Izglītojamā vārds, uzvārds ______________________________________ klase _____ 

ZELTA SKUDRA SUDRABA SKUDRA *aizpilda izglītojamais 

4.-6.klase 7.-12.klase 4.-6.klase 7.-12.klase  

 Vidējā atzīme 8,5 
(nav neviena 
vērtējuma zemāka 
par 6) 

 Vidējā atzīme 8 (nav 
neviena vērtējuma 
zemāka par 6) 

 Vidējā atzīme 
7,5 (nav neviena 
vērtējuma 
zemāka par 6) 

 Vidējā atzīme 7 (nav 
neviena vērtējuma 
zemāka par 6) 

 

Nav neattaisnoti kavētu stundu.  

Skolēns ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Ja ir 1 - 3 negatīvie uzvedības 
ieraksti, tad dodas pie skolotāja pēc atzinuma, vai uzvedība ir uzlabojusies. 

 

Ir piedalījies olimpiādēs vai ar kādu mācību priekšmetu saistītos konkursos.  

Atsaucīgs un iesaistās vismaz vienā no minētajām aktivitātēm:  

a) klases pasākumos un / vai  

 

b) ārpus mācību skolas pasākumos un / vai  

c) interešu izglītības pulciņos vai sportā un / vai   

d) skolēnu pašpārvaldes darbā un / vai   

e) citi paša iniciatīvas labie darbi klasei, skolai, pilsētai, u.c.   

 

Klases audzinātāja rekomendācija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pieteikuma anketai var pievienot skolēna portfolio - apliecinājumus par dalību ārpusskolas pasākumos, sacensībās, 

konkursos u.c. 

 

Piešķiršanas komisijas lēmums: (vajadzīgo pasvītrot) 

Piešķirt/nepiešķirt apbalvojumu Zelta skudras godaraksts /Sudraba skudras godaraksts 

 

Komisijas locekļu paraksti: 



 

Pielikums Nr.2 

“Kārtība kādā piešķir apbalvojumu 

 Siguldas pilsētas vidusskolas 

 4.-12.klašu izglītojamajiem” 

Pieteikuma anketa atzinības “Mazā Skudra” apbalvošanai 

Izglītojamā vārds, uzvārds Atzinības pamatojums 

  

  

  

 

 

 

 

 

Komisijas locekļu paraksti: 


