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Par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar Mārupes, Ropažu un 
Saulkrastu novadu pašvaldībām  

 
Ādažu novada pašvaldības dome 2021. gada 7. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 74 “Par Pierīgas 
pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūra un sporta pārvalde” likvidāciju ar 2021. 
gada 30. decembri”.  

Pierīgas izglītības, kultūra un sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) iepriekšējos gados 
organizēja mācību priekšmetu olimpiādes vairāku pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamajiem, 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumus un nodrošināja to norisi normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

Līdz 30.12.2021. Ādažu novadā olimpiādes tika organizētas saskaņā ar Pārvaldes 30.09.2020. 
iekšējiem noteikumiem Nr. 2-2/40 “Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu 
olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās” (turpmāk – Kārtība). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumu Nr. 384 “Mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 5.4. punktu, Valsts izglītības 
satura centrs (VISC) ar 2021. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 25.l-04/39 „Par mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanu un norisi 2021./2022. mācību gadā” (turpmāk – Rīkojums) noteica 
minimālo novada olimpiādes dalībnieku skaitu, no kura izvirza dalībniekus valsts olimpiādei. 
Noteikumu 7. punktā noteikts, ka novada olimpiādes organizēšanai pašvaldības var apvienoties. 

Lai nodrošinātu olimpiāžu norišu nepārtrauktību līdz 2021./2022. mācību gada beigām, Ādažu, 
Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldības vienojas par sadarbību mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanā, izveidojot novadu apvienību “Pierīgas novadu apvienība”, un 
olimpiādes rīcības komisiju, kuras sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no katra novada, kas 
pilda Noteikumos un Kārtībā noteiktos pienākumus. 

Olimpiāžu dalībnieku apbalvošanu novadi finansē atsevišķi.  

Izglītojamo un pedagogu nokļūšanu olimpiādes norises vietās nodrošina izglītības iestādes. 

Ādažu novada izglītības iestāžu olimpiāžu laureātu, dalībnieku un pedagogu apbalvošanai 
pašvaldības 2022. gada budžetā nepieciešami aptuveni EUR 300,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95. panta pirmo un 
otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61. panta 
pirmo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr. 384 “Mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanas noteikumi”,  Ādažu novada pašvaldības dome  

 

 

 



NOLEMJ: 

1. Sadarboties ar Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām par mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanu līdz 2022. gada 31. maijam, izveidojot šim nolūkam Pierīgas 
novadu apvienību.  

2. Olimpiāžu organizēšanu veikt balstoties uz Pierīgas izglītības, kultūra un sporta pārvaldes 
30.09.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. 2-2/40 “Kārtība, kādā tiek organizētas mācību 
priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās”. 

3. Pilnvarot pašvaldības administrācijas Interešu izglītības koordinatori Alisi TIMERMANI-
LEGZDIŅU par Ādažu novada pašvaldības atbildīgo personu darbībai Pierīgas novada 
apvienības olimpiāžu rīcības komisijā.  

4. Iekļaut pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta 
tāmes projektā EUR 300,- Ādažu novada pašvaldības olimpiāžu laureātu apbalvošanai. 

5. Uzdot Izglītības un jaunatnes nodaļai sagatavot priekšlikumus par turpmāko mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas modeli pašvaldībā. 

6. Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļai kontrolēt šī lēmuma izpildi. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 

 


