
 
Bauskas novada Gailīšu pagastā 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTAS UZVARAS PAMATSKOLAS BALVAS 

IZGLĪTOJAMAJIEM                                                  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas balvas Bauskas novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādes “Uzvaras pamatskola” (turpmāk-Skola) izglītojamajiem, balvu piešķiršanas 

nosacījumus, apmērus un apbalvošanas kārtību. 

2. Balvas piešķiršanas mērķis ir novērtēt un apliecināt Skolas izglītojamo sasniegto augsto mācību 

un ārpusklases aktivitāšu rezultātu nozīmīgumu, sniegt piemiņas veltes.  

3. Balvu fondu veido Uzvaras pamatskolas budžetā izglītojamo balvām paredzētie līdzekļi (līdz 

10 (desmit) euro katram pretendentam). 

 

2. Balvas piešķiršanas nosacījumi 

4. Balvas par augstiem mācību sasniegumiem tiek piešķirtas Uzvaras pamatskolas 5.-9.klašu 

izglītojamajiem, kuriem: 

4.1. vidējais sekmju novērtējums 1.semestrī vai mācību gadā nav zemāks par 8,0 ballēm; 

4.2. nav nepietiekama vērtējuma nevienā mācību priekšmetā, nav neattaisnotu stundu kavējumu 

un negatīvu uzvedības ierakstu; 

4.3. ir labi un izcili sasniegumi Bauskas novada, starpnovadu vai valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos. 

5. Balvas par augstiem mācību sasniegumiem piešķir Uzvaras pamatskolas 5.-9.klašu 

izglītojamajiem pēc augstākās vidējās atzīmes, ievērojot maksimālo izglītojamo skaitu līdz 10 

izglītojamajiem ( 9.klašu izlaidumā- līdz 2 izglītojamajiem). 

6. Balvas par aktivitāti ārpusskolas aktivitātēs un mācību sasniegumiem piešķir konkursa “Gada 

skolēns” laureātam- 1 izglītojamajam. 
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7. Uzvaras pamatskolas piemiņas veltes piešķir 9.klases absolventiem, iegūstot pamatizglītību, 

un pirmsskolas grupu “Lācītis” 6-gadīgajiem audzēkņiem, beidzot pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi. 

8. Uzvaras pamatskolas administrācija balvas izglītojamajiem piešķir un pasniedz 1.semestra 

noslēgumā, mācību gada beigās, Svinīgajā pieņemšanā pie direktores, 9.klašu izlaidumā, 

pirmsskolas grupu izlaidumā, Bauskas novada konkursa “Gada skolēns” noslēgumā. 

 

3. Balvas piešķiršanas un pasniegšanas kārtība 

9. Uzvaras pamatskolas direktores vietniece mācību darbā iesniedz Skolas direktorei sagatavotu 

izglītojamo sarakstu, kuri atbilst balvu piešķiršanas nosacījumiem, norādot izglītojamo vidējo 

vērtējumu un sasniegumus, balstoties uz datiem no e-klases sistēmas. 

10. Uzvaras pamatskolas audzināšanas darba koordinators iesniedz Skolas direktorei sagatavotu 

izglītojamo sarakstu, kuri atbilst balvu par ārpusklases aktivitāti (Gada skolēns u.c.) un 

piemiņas velšu piešķiršanas nosacījumiem. 

11. Skolas direktore pārbauda sarakstā norādīto informāciju un sagatavo rīkojumu par balvu 

piešķiršanu Uzvaras pamatskolas izglītojamajiem. 

 

4. Noslēguma jautājumi 

12. Uzvaras pamatskolas izglītojamos ar Noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs mācību gada 

sākumā. 

13. Kārtības noteikumi ir ievietoti  Skolas e-klases platformā sadaļā Skolas Jaunumi. 

 

     

SASKAŅOTS 

Pedagoģiskās padomes sēdē 

2018.gada 29.augustā 

Protokols Nr.1 

 

Skolas Padomes sanāksmē 

2018.gada 14.septembrī 

 

 


