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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Bauskā 

 

 

Apbalvojumu piešķiršanas kārtība  

 

2023.gada 31.janvārī       Nr. BVĢ/2023/1-28/1 

 

 

        Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likumu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamo apbalvošanas kārtība nosaka, kā tiek organizēta izglītojamā 

apbalvošana par augstiem mācību sasniegumiem, par personīgo izaugsmi mācību darbā, par 

skolas vārda popularizēšanu novada, valsts, starptautiskā mērogā, par izglītojamā 

sasniegumiem sportā, mākslā un ārpusstundu aktivitātēs.  

2. Kārtības mērķis  ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo 

intelektuālo spēju attīstību un atbalstīt centienus iegūt kvalitatīvu izglītību, kā arī sekmēt 

radošo un māksliniecisko spēju attīstīšanu, piederības sajūtu savai skolai un apzināt pedagogus 

par skolas vārda popularizēšanu, par skolēnu augstiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu 

iesaistīšanos ārpusskolas darbā. 

3. Bauskas Valsts ģimnāzijā nosaka šādus apbalvojumus:  

3.1. Diploms; 

3.2. Pateicības raksts;  

3.3. Zelta liecība un Sudraba liecība; 

3.4. Stipendija; 

3.5. Gada absolvents. 

4. Apbalvojumus piešķir, ja izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu, izglītojamajam 

nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus 

izglītības iestādes. 

 

II. Apbalvojuma  “Diploms” piešķiršana 

 

5. Apbalvojums “Diploms” ir  izglītojamā darbības atzinīgs rakstisks novērtējums par augstiem 

mācību sasniegumiem. 

6. “Diploma” piešķiršanu  izglītojamajiem ierosina klases audzinātājs. 

 

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4519901296, reģ. Nr. 90000047744 

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 

tālr. 63922152, 28779553  e-pasts: gimnazija@bauska.lv, www.bauskasvg.lv 
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7. Apbalvojums “Diploms” tiek piešķirts 4.-12.klašu izglītojamajiem izvērtējot 1.semestra vērtējumus 

un  gada vērtējumus:  

7.1. 4.- 6.kasei  par teicamiem un izciliem sasniegumiem, vērtējumi ir 8-10 balles;  

7.2. 7.-12. klasei  par labiem un teicamiem sasniegumiem, vērtējumi ir 7-10 balles. 

8. Mācību gada noslēgumā 9. un 12. klašu skolēni skolas “Atzinības rakstu” saņem izlaiduma svinīgajā 

pasākumā. 

 

 

III. Apbalvojuma “Pateicības raksts” piešķiršana 

 

9. Apbalvojums “Pateicības raksts”  ir izglītojamā vecāku darbības atzinīgs rakstisks novērtējums par 

sadarbību un  atbalstu skolai 1.semestra un mācību gada noslēgumā. 

10. “Pateicības raksta” piešķiršanu  vecākiem ierosina klases audzinātājs vai skolas vadība. 

 

IV. Zelta liecība  un sudraba liecība 

 

11. Apbalvojums “Zelta liecība” ir izglītības iestādes rakstisks apliecinājums uz zelta krāsas papīra 

par augstiem sasniegumiem mācību darbā. 

12. Apbalvojums “Sudraba liecība” ir izglītības iestādes rakstisks apliecinājums uz sudraba krāsas 

papīra par  ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. 

13. Apbalvojums “Zelta liecība” vai “Sudraba liecība” tiek piešķirts 4.-12.klašu izglītojamajiem par 

augstiem mācību sasniegumiem, izvērtējot gada vērtējumus:  

13.1. Zelta liecība”, ja visos mācību priekšmetos iegūts vērtējums 9-10 balles;  

13.2. ”Sudraba liecība”, ja visos mācību priekšmetos iegūts vērtējums 8-10 balles. 

14. “Zelta liecība” vai “Sudraba liecība” piešķiršanu  skolēniem ierosina klases audzinātājs. 

 

V. Stipendija 

 

15. Apbalvojums “Stipendija” ir izglītības iestādes materiāls novērtējums augstiem mācību 

sasniegumiem. 

16. Stipendijas izmaksā no Bauskas Valsts ģimnāzijas ziedojumu fonda. 

17. Apbalvojumu “Stipendija” piešķir 7.-12.klašu izglītojamajiem divas reizes gadā (1.semestra 

noslēgumā un 2.semestra noslēgumā). 

18. Stipendiju aprēķina pēc 1.un 2.semestra mācību rezultātiem. Izglītojamajam aktīvi jāiesaistās 

izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas novada mācību jomu organizētajos 

pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās, u.c.) vai valsts/starptautiska mēroga 

pasākumos/sacensībās, un/vai vismaz vienā interešu izglītības programmā. 

19. Stipendiju piešķir, ja: 

19.1. ir iegūti vērtējums visos mācību priekšmetos; 

19.2. izglītojamajam nav neattaisnoti mācību stundu kavējumi; 

19.3. nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu; 

19.4. nav administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus izglītības iestādes. 

20. Stipendijas apmērs 7.-9.klašu skolēniem: 
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20.1. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 balles (vienā mācību priekšmetā pieļaujams 

zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 40 euro; 

20.2. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,5 balles (vienā mācību priekšmetā pieļaujams 

zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 60 euro; 

20.3. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks (vienā mācību priekšmetā 

pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 80 euro.  

21. Stipendijas apmērs 10.-12.klašu izglītojamajiem: 

21.1. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 balles (vienā mācību priekšmetā pieļaujams 

zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 100 euro; 

21.2. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,5 balles (vienā mācību priekšmetā pieļaujams 

zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 150 euro; 

21.3. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks (vienā mācību priekšmetā 

pieļaujams zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 200 euro. 

22. Pretendents iesniedz iesniegumu (1.pielikums) un brīvā formā direktoram adresētu motivācijas 

vēstuli, izvērsti pamatojot savu atbilstību stipendijas piešķiršanas nosacījumiem. 

23. Skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu izglītojamajiem. Rīkojumu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā.  

24. Līdz nākamā mēneša 15.datumam stipendijas tiek pārskaitītas uz izglītojamā norādīto kontu. 

 

VI. Gada absolvents 

 

25. Apbalvojums-stipendija “Gada absolvents” ir izglītības iestādes materiāls novērtējums par 

augstiem mācību sasniegumiem, absolvējot skolu 9. un 12.klasēs; 

26. Stipendiju izmaksā no Bauskas Valsts ģimnāzijas ziedojumu fonda. 

27. “Gada absolvents” stipendija tiek piešķirta  9. un 12.klašu izglītojamajiem: 

27.1. mācību sasniegumu vidējais gada vērtējums nav zemāks par 9 ballēm (vienā mācību 

priekšmetā ir pieļaujams zemāks sasniegums - 8 balles); 

27.2. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu; 

27.3. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu 

pārkāpumu ārpus izglītības iestādes; 

27.4. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas novada 

mācību jomu organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai 

valsts/starptautiska mēroga pasākumos/sacensībās, un/vai vismaz vienā interešu izglītības 

programmā. 

28. Stipendija un piemiņas velte “Gada absolvents” tiek piešķirta vienam 9.klases un vienam 12.klases 

absoventam, kuram ir augstākais vidējais vērtējums (gada vērtējumi) un kurš atbilst 27.punktā 

minētajiem nosacījumiem. Gadījumā, ja vidējais vērtējums ir vienāds vairākiem absolventiem 

un tie atbilst 27.punktā minētiem nosacījumiem, tad stipendija tiek dalīta ar attiecīgo 

pretendenta skaitu. 

29. Vienreizējā apbalvojuma ”Gada absolvents” apmērs 12.klašu izglītojamajiem – 300 euro, 9.klašu 

izglītojamiem - 150 euro. 

30. “Gada absolvents” stipendija izglītojamajam tiek pārskaitīta uz norādīto bankas kontu pēc 

izlaiduma. 
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31. Pārējie pretendenti, kas atbilst 27.punkta nosacījumiem, saņem piemiņas velti “Par augstiem 

mācību sasniegumiem” . 

32. “Gada absolventa” piešķiršanu  skolēniem ierosina klases audzinātājs un pedagogi. 

 

VII. Citi jautājumi 

 

33. Kārtība ir izskatīta un saskaņota skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2023.gada 19.janvārī.  

34. Atzīt par spēku zaudējušus  Bauskas Valsts ģimnāzijas 22.01.2020.  Iekšējos noteikumus Nr.1-

28/4 “Bauskas Valsts ģimnāzijas stipendiju piešķiršanas nolikums” un 30.08.2022. Iekšējos 

noteikumus Nr.1-28/8 “Apbalvojumu piešķiršanas kārtība”.  

35. Kārtība stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 

 

Direktore          L.Ģerģe 
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1.pielikums 

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktorei 

Linutai Ģerģei 

___ klases skolnieka/ces 

______________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

IESNIEGUMS 

 

 Lūdzu piešķirt man Bauskas Valsts ģimnāzijas stipendiju  par 202_./202_.mācību gada 

__.semestri. Mani sasniegumi atbilst Bauskas Valsts ģimnāzijas apbalvošanas piešķiršanas 

kārtībai:  

1) mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm (vienā mācību priekšmetā 

ir pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles); 

2) iesaistos izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas novada mācību jomu 

organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai valsts/starptautiska 

mēroga pasākumos/sacensībās, un/vai vismaz vienā interešu izglītības programmā;  

3) nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;  

4) nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu 

ārpus izglītības iestādes. 

 

Pārskaitīt piešķirto stipendiju uz _______________________________ (bankas nosaukums), 

konta numurs:____________________________________________________. 

 

 

 

Bauskā, 202_.gada  _____________        ________________________________________ 

                                                                       ( paraksts )    (paraksta   atšifrējums ) 

 


