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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 
Hipokrāta iela 31, Rīga, LV–1079, tālr. 67536888, e-pasts mcps@riga.lv 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

29.12.2021.        Nr. PSM-21-15-nts  
 

 

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu skolā 
 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Rīgas domes 

08.09.2021. nolikumu Nr. 114 “Mežciema 

pamatskolas nolikums” 29. punktu 

 

I. Vispārīgie  jautājumi 

1. Noteikumi nosaka, kādā veidā Mežciema pamatskola (turpmāk – Skola) organizē 

mācību priekšmetu olimpiādes. 

2. Olimpiāžu mērķis: 

2.1. attīstīt skolēnu radošās spējas, veicināt zināšanu un prasmju apguvi mācību 

priekšmetu stundās un ārpusstundu darbā; 

2.2. radīt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt savas zināšanas, prasmes 

iemaņas, sekmēt skolēnu izziņas interešu un spēju attīstīšanos; 

2.3. rosināt skolēnus aktīvai izziņas darbībai, mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 

3. Olimpiāžu norises laiks katru gadu tiek noteikts pēc Metodiskās padomes izstrādātā 

plāna, atbilstoši Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un Valsts atklāto 

olimpiāžu piedāvājumam. 

II. Olimpiāžu organizēšana un norise 

4. Skolā tiek organizēts olimpiādes 1.posms. 

5. Olimpiādi organizē un vada komisija, kuras sastāvā ir skolas direktora vietnieks 

izglītības jomā, mācību priekšmetu pamatjomu grupas  vadītājs un attiecīgo mācību 

priekšmetu skolotāji. 

6. Komisijas pienākumi: 

6.1. noteikt klašu grupas, kurās tiks organizēta skolas mācību priekšmetu 

olimpiāde; 

6.2. sagatavot uzdevumus skolas olimpiādei; 
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6.3. vērtēt  olimpiāžu dalībnieku darbus  un noteikt uzvarētājus. 

III. Olimpiāžu uzvarētāju noteikšana un apbalvošana 

7. Godalgotās vietas ir no 1. līdz 3.vietai. Ja 1.,2.vai 3.vietas ieguvēji ir ar vienādu punktu 

skaitu, tad apbalvošanai tiek izvirzīti visi godalgoto vietu ieguvēji. 

8. Komisija vienojas par atzinības rakstu piešķiršanu olimpiādes dalībniekiem, ievērojot 

darbā iegūto punktu skaitu. 

9. Direktora vietnieks izglītības jomā sagatavo diplomus un atzinības rakstus, kurus 

iesniedz skolas direktoram parakstīšanai. 

10. Skolēni, kuri ieguvuši godalgotās vietas, tiek izvirzīti uz olimpiādes 2.posmu – Rīgas 

pilsētas vai atklāto olimpiādi. 

11. Uz olimpiādes 2.posmu skolēnus pavada ar skolas direktora rīkojumu iecelts skolas 

darbinieks, kurš ir atbildīgs par skolēnu drošību. 

12. Metodiskā padome un mācību priekšmetu pamatjomu grupas veic olimpiāžu rezultātu 

analīzi. 

13. Metodiskā padome iesaka  skolas direktoram skolotājus apbalvošanai par skolēnu 

sagatavošanu un godalgotām vietām Rīgas pilsētas, atklātajās  un valsts olimpiādēs. 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Atzīt par spēku zaudējušiem 21.11.2015.gada  iekšējos noteikumus Nr. PSM-15-4-

nts  “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana skolā”. 

13. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2022.g. 5.janvārī.  

 

 

 

 

Direktore         A. Priedīte  

 

 

 

Alvatere 67474286 

 


