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Ogres Valsts ģimnāzijas padomes 

Pamudinājumu,  apbalvojumu un naudas balvu piešķiršanas kārtība 

Izdota saskaņā ar Ogre Valsts ģimnāzijas padomes nolikumu 

 

1. Mērķis 

 

1.1. Sekmēt skolēnu motivētu, kvalitatīvu un vispusīgu izglītības apguvi konkrētos 

mācību priekšmetos. 

1.2. Sekmēt skolēnu aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā darbā, interešu izglītības pulciņos 

un sportā. 

 

 

2. Noteikumi 

 

2.1. Piedalās visi Ogres Valsts ģimnāzijas (turpmāk OVĢ) 7. – 12. klašu skolēni. 

2.2. Balvas saņēmējus nosaka OVĢ pedagogi un OVĢ padome. 

2.3. Skolēniem iespēja saņemt: 

2.3.1. Zelta un sudraba liecību, 

2.3.2. Centības balvu, 

2.3.3. Vislielākās izaugsmes balvu, 

2.3.4. Naudas balvu par sasniegumiem mācību olimpiādēs novada, starpnovadu mērogā. 

2.4. Rezultāti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, Izglītības un zinātnes 

ministrijas rīkotajos konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un 

sporta sacensībās tiek apkopoti un izvērtēti  divas reizes gadā. 

2.5. Ogres Valsts ģimnāzijas vadība līdz katra gada 20. maijam iesniedz OVĢ padomei  

skolēnu sarakstu par iegūtajām vietām novada, starpnovadu mācību olimpiādēs. 

2.6. Izglītojamo sasniegumus pedagogi, vadība izvērtē pēc rezultātiem: 

2.6.1. mācību priekšmetu olimpiādēs,  

2.6.2. zinātniski pētniecisko darbu konkursos, 

2.6.3. centība savu iespēju maksimālajās robežās,  

2.6.4. sporta sacensībās, 

2.6.5. interešu izglītības dažāda līmeņa konkursos, skatēs un sacensībās, 

2.6.5. izaugsmes dinamikā. 

2.7. Balvu vai naudas balvu var saņemt tie skolēni, kuri ievēro skolas iekšējās kārtības 

noteikumus.  

 

3. Zelta / Sudraba liecības piešķiršanas kārtība 

3.1. Liecību var saņemt jebkurš OVĢ 7. – 12. klases skolēns. 

3.2. Liecību izsniedz mācību gada beigās. 

3.3. Vērā tiek ņemts mācību gada vidējais vērtējums. 

3.4. Pretendentus izvirza klases audzinātājs un skolas administrācija. 

3.4. Zelta liecību saņem, ja izglītojamā gada vidējais vērtējums ir 8.70 – 10.00 balles. 

3.5. Sudraba liecību saņem, ja izglītojamā gada vidējais vērtējums ir 8.00 – 8.69 balles. 
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4. Centības balvas piešķiršanas kārtība 

4.1. Balvu var saņemt jebkurš OVĢ 7. – 12. klases skolēns. 

4.2. Balva tiek piešķirta mācību gada beigās. 

4.3. Vērā tiek ņemta skolēna maksimālā atdeve darbojoties mācību, interešu un 

sabiedriskā darba jomās. 

4.4. Pretendentus izvirza klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji, skolas 

administrācija. 

4.5. Nominanti saņem „Centības medaļu”. 

 

5. Vislielākās izaugsmes balvas piešķiršanas kārtība 

 

5.1. Balvu var saņemt jebkurš OVĢ 7. – 12. klases skolēns. 

5.2. Balva tiek piešķirta mācību gada beigās. 

5.3. Balva tiek piešķirta skolēniem, kuriem ir vislielākā izaugsme salīdzinot mācību 

gada semestru starpvērtējumus, vērtējumus un gada vērtējumu. 

5.4. Pretendentus izvirza skolas administrācija. 

5.5. Nominantiem tiek dota iespēja piedalīties Erasmus+ programmas apmaiņas 

grupās. 

 

6. Ogres Valsts ģimnāzijas padomes naudas balvas piešķiršanas kārtība 

 

6.1. Naudas balvas pretendenti ir visi OVĢ 7. – 12. klases skolēni. 

6.2. Balva tiek piešķirta par godalgotām vietām Ogres novada, Ogres, Ķeguma, 

Lielvārdes novadu apvienības  mācību olimpiādēs un skolēniem, kuri piedalījušies 

nākošā līmeņa olimpiādē, bet godalgotu vietu vai atzīnību nav ieguvuši. 

6.3. Balva netiek piešķirta, ja nākošo līmeņu mācību olimpiādēs skolēns ir ieguvis 

godalgotu vietu vai atzinību. 

6.4. Skolas administrācija līdz mācību gada 20. maijam iesniedz pretendentu sarakstu 

OVĢ padomei. 

6.5. OVĢ padome lemj par balvu sadalījumu un apmēru. 

6.6. Balvas apmērs mācību gados var būt atšķirīgs. 

6.7. Pēc OVĢ padomes lūguma informācija par  pamudinājumu  un apbalvojumu 

piešķiršanas rīcības secību tiek izsūtīta skolēnu vecākiem, pedagogiem un 

skolēniem E-klasē mācību gada sākumā. 

6.8. OVĢ padomes pārstāvis naudas balvas pasniedz mācību gada noslēguma līnijā 7., 

8., 10., 11. klašu skolēniem un izlaidumā 9., 12. klašu skolēniem vai dara to ar 

skolas vadības starpniecību. 

 

7. Noslēguma jautājumi 

 

7.1. Pamudinājumu un apbalvojumu piešķiršanas rīcības secība un balvas veids 

Pielikumā Nr.1  
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Pielikums Nr. 1. 

Pamudinājumu un apbalvojumu piešķiršanas rīcības secība un balvas veids 

Skolēna darbība Skolotāja darbība Balva 

Mācību, interešu, sabiedriskā 

darba jomās cenšas darboties 

savu iespēju maksimālajās 

robežās 

Katrs skolotājs 2 reizes gadā 

(decembrī un maijā) izvirza 

vienu viscentīgāko skolēnu 

 veicinošā balva pie 

Eglītes Svētrītā; 

 Centības medaļa mācību 

gada noslēguma līnijā; 

 mācību ekskursija nākošā 

mācību gada septembrī; 

 no nominētajiem 

skolēniem 3 

viscentīgākajiem   iespēja 

ārpus atlases piedalīties 

Erasmus+ apmaiņas 

programmā ārzemēs 

Izcili mācību sasniegumi Direktora vietniece 

informātikas jautājumos 2 

reizes gadā (1.semestrī un 

2.semestrī) veido skolēnu 

vidējo vērtējumu rangu 

 informācija par rangu 

līnijā (pirmie 50 pēc 

vidējā vērtējuma); 

 mācību ekskursija nākošā 

mācību gada septembrī 

 

Vislielākā izaugsme jeb 

dinamika, salīdzinot vidējos 

vērtējumus 

Direktores vietniece 

informātikas jautājumos 3 

reizes gadā veido skolēnu 

dinamiku:    

*   rudens starpvērtējumi un 

1.semestra vērtējumi; 

* 1.semestra vērtējumi un 

pavasara starpvērtējumi; 

* 1.semestra un gada 

vērtējumi 

 

 

 

 aicinājums pie direktores; 

 

 3 skolēniem, kuriem 

vislielākā izaugsmes 

diference, iespēja ārpus 

atlases piedalīties 

Erasmus+ apmaiņas 

programmā ārzemēs 

 

Vidējais vērtējums virs 7,5 

ballēm: 

 rudens starpvērtējums; 

 pavasara starpvērtējums 

Klases audzinātājs apkopo 

rezultātus 
 “Tējas stunda” ar direktori 

novembrī; 

 “Tējas stunda” ar direktori 

martā/aprīlī 

 

OVĢ padomes  naudas balva 

novada un starpnovadu 

starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāji 

Skolas vadība apkopo 

rezultātus un iesniedz OVĢ 

padomei, kas sadala un 

nosaka naudas balvas 

apmēru.  

 Svinīgā līnija mācību 

gada beigās 7.,8.,10.,11. 

klašu skolēniem 

 Izlaidums 9., 12. klašu 

skolēniem 

Valsts mācību priekšmetu 

olimpiāžu dalībnieki  

Direktora vietniece 

metodiskajā darbā apkopo 

rezultātus 

 ģimeņu pieņemšana pie 

direktores maijā 

 

 

2018. gada 5. septembrī 

Ogres Valsts ģimnāzijas padomes vadītāja ________________________ 

Dz. Delpere 

 


