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2018.gada 18.jūnijā
Izdots saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likumu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas Valsts ģimnāzija piešķir stipendijas 7.12.klašu izglītojamajiem, kā arī nosaka stipendijas saņemšanas kritērijus un piešķiršanas
kārtību.
1.2.
Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību
sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un atbalstīt centienus iegūt
kvalitatīvu izglītību.
1.3.

Stipendijas izmaksā no Bauskas Valsts ģimnāzijas ziedojumu fonda.

1.4.
Izglītības iestādes direktors (turpmāk – Direktors) nosaka kārtību izglītības iestādē,
kādā apkopo un izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus, kavējumus un izvirza izglītojamos
stipendijas saņemšanai pēc nolikumā noteiktajiem kritērijiem.
2. Stipendiju veidi
2.1.

Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem var piešķirt šādas stipendijas:
2.1.1. „Gada absolvents” stipendija – vienreizēja stipendija par augstiem sasniegumiem,
9. un 12.klašu izglītojamajiem skolu absolvējot un saņemot apbalvojumu „Gada
absolvents”;
2.1.2. 7.-12.klašu izglītojamajiem – stipendija divas reizes gadā (1.semestra noslēgumā
un 2.semestra noslēgumā.)

2.2. 7.-12.klašu izglītojamajiem stipendiju aprēķina pēc 1.un 2.semestra rezultātiem.

3. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi un apmērs
3.1. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi un apmērs 7.-9. klašu izglītojamajiem:
3.1.1. mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm (vienā mācību
priekšmetā ir pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles);
3.1.2. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas
novada mācību priekšmetu metodisko apvienību organizētajos pasākumos
(olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai valsts/starptautiska mēroga
pasākumos/sacensībās, un/vai vismaz vienā interešu izglītības programmā;
3.1.3. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3.1.4. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un
administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus izglītības iestādes.
3.2. Stipendijas apmērs 7.-9.klašu skolēniem:
3.2.1. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 balles (vienā mācību priekšmetā
pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 40 euro;
3.2.2. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,5 balles (vienā mācību priekšmetā
pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 60 euro;
3.2.3. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks (vienā mācību
priekšmetā pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles), stipendijas apmērs ir 80 euro.
3.3. Vienreizējās stipendijas (”Gada absolvents” stipendija) apmērs:
3.3.1.”Gada absolvents” stipendijas apmērs 12.klašu izglītojamajiem – 300 euro,
9.klašu izglītojamiem - 150 euro.
3.4. “Gada absolvents” stipendijas piešķiršanas nosacījumi 9. un 12.klašu izglītojamajiem:
3.4.1. mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 9 ballēm (vienā mācību
priekšmetā ir pieļaujams zemāks sasniegums -8 balles);
3.4.2. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3.4.3. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un
administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus izglītības iestādes.
3.4.4. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas
novada mācību priekšmetu metodisko apvienību organizētajos pasākumos (olimpiādēs,
konkursos, sacensībās u.c.) vai valsts/starptautiska mēroga pasākumos/sacensībās, un/vai
vismaz vienā interešu izglītības programmā.
3.5. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi 10.-12.klašu izglītojamajiem:
3.5.1. mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm (vienā mācību
priekšmetā pieļaujams zemāks sasniegums - 7 balles);
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3.5.2. izglītojamais 10., 11.klasē iesaistās zinātniski pētnieciskā darba izstrādē;
3.5.3. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, Bauskas
novada mācību priekšmetu metodisko apvienību organizētajos pasākumos
(olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai valsts /starptautiskā mēroga pasākumos,
un/vai/ izglītojamais piedalās vismaz vienā interešu izglītības programmā;
3.5.4. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3.5.5. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un
administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus izglītības iestādes.
3.6. Stipendijas apmērs 10.-12.klašu izglītojamajiem:
3.6.1. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 balles (vienā mācību priekšmetā
pieļaujams zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 100 euro;
3.6.2. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,5 balles (vienā mācību priekšmetā
pieļaujams zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 150 euro;
3.6.3. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks (vienā mācību
priekšmetā pieļaujams zemāks sasniegums -7 balles), stipendijas apmērs ir 200 euro.
4. Stipendiju piešķiršanas kārtība 10.-12. klašu izglītojamajiem
4.1. Stipendiju piešķir divas reizes gadā, ņemot vērā semestru vērtējumus katrā mācību
priekšmetā un citu 3.5.punktos minēto kritēriju izpildi.
4.2. Stipendiju nepiešķir, ja nav iegūts vērtējums kādā mācību priekšmetā.
4.3. 1.un 2.semestra beigās direktora vietnieks iesniedz Direktoram saskaņošanai iesniegumu
ar 10.-12.klašu izglītojamo sarakstu, kuri izpildījuši šajā nolikumā minētos nosacījumus.
Iesniegumam pievieno izrakstu no e-klases par izglītojamo sekmēm un kavētajām mācību
nodarbībām un interešu izglītības skolotāju nodarbību kavējumu uzskaiti. Pretendents iesniedz
motivācijas vēstuli, izvērsti pamatojot savu atbilstību stipendijas piešķiršanas nosacījumiem.
4.5. Pēc saskaņošanas, skolas Direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu
izglītojamajiem konkrētā mēnesī un informē par to vecākus. Rīkojumu iesniedz
grāmatvedības nodaļā.
4.6. Līdz nākamā mēneša 15.datumam stipendijas tiek pārskaitītas uz izglītojamā norādīto
kontu.
4.7. “Gada absolvents” stipendija 12.klašu izglītojamajam tiek pārskaitīta uz norādīto bankas
kontu pēc izlaiduma.
5. Stipendiju piešķiršanas kārtība 7.-9. klašu izglītojamajiem
5.1. Stipendiju piešķir 1.semestra beigās, ņemot vērā semestra vērtējumus katrā mācību
priekšmetā un citu 3.1., 3.4.punktos minēto kritēriju izpildi.
5.2. Stipendiju nepiešķir, ja nav iegūts vērtējums kādā mācību priekšmetā.
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5.3. 1.semestra beigās direktora vietnieks iesniedz Direktoram saskaņošanai iesniegumu ar 7.9.klašu izglītojamo sarakstu, kuri izpildījuši šajā nolikumā minētos nosacījumus.
Iesniegumam pievieno izrakstu no e-klases par izglītojamo sekmēm un kavētajām mācību
nodarbībām un interešu izglītības skolotāju nodarbību kavējumu uzskaiti. Pretendents iesniedz
motivācijas vēstuli, izvērsti pamatojot savu atbilstību stipendijas piešķiršanas nosacījumiem.
5.4. Pēc saskaņojuma saņemšanas skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu
izglītojamajiem konkrētā mēnesī un informē par to vecākus. Rīkojumu iesniedz
grāmatvedības nodaļā.
5.5.. Līdz nākamā mēneša 15. datumam stipendija tiek pārskaitīta uz izglītojamā norādīto
kontu.
5.6. “Gada absolvents” stipendija 9.klašu izglītojamajam tiek pārskaitīta uz norādīto bankas
kontu pēc izlaiduma.
6. Stipendijas anulēšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtība
6.1. Direktoram ir tiesības anulēt stipendijas piešķiršanu un pārtraukt izmaksu, ja izglītojamais
izdarījis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai administratīvi sodāmu
pārkāpumu ārpus izglītības iestādes laika posmā no stipendijas saskaņošanas līdz izmaksas
apstiprināšanai.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Nolikums ir izskatīts un saskaņots skolas Pedagoģiskās padomes sēdē un Izglītības
iestādes padomes sēdē.
7.2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
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