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Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
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Ķegumā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes  

2013.gada 23.janvāra sēdes 

lēmumu Nr.28 (protokols Nr.2, 11.§) 

2013.gada 23.janvārī 

 

Noteikumi par  

Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību 

Ķeguma novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

17. panta 3.daļas 3. punktu un 

 MK noteikumiem Nr.382 28.08.2001. „Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība” 

 

I Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izvērtētas un finansētas Ķeguma novada 

izglītības iestāžu interešu izglītības programmas (turpmāk tekstā – Programma), 

kā tiek sadalītas piešķirtās mērķdotācijas no  valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk 

tekstā- Mērķdotācija) interešu izglītības pedagogu darba algām un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

2. Uz mērķdotācijām var pretendēt ikviena Ķeguma novada izglītības iestāde, kā arī 

juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas 

īstenošanai.   

3. Mērķdotāciju sadala vienu reizi gadā, izsludinot atklātu pieteikšanos Ķeguma 

novada mājas lapā www.kegums.lv  

4. Ķeguma novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 

sadales komisiju (turpmāk tekstā - Komisija) izveido ar domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

 

II Noteikumu mērķis 

5. Sekmēt Ķeguma novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu 

daudzveidību, kas vērsta uz bērnu un jauniešu talantu un spēju attīstību. 

6. Veicināt mūsdienīgu programmu izstrādi un to īstenošanu.  

 

III Programmu iesniegšanas kārtība 
7. Interešu izglītības programmu īstenotāji  līdz 28.augustam Ķeguma novada domē 

(Lāčplēša ielā 1, Ķegumā) iesniedz interešu izglītības programmu pieteikumu 

(1.pielikums). 

mailto:dome@kegums.lv
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8. Programmas pieteikumam jāpievieno: 

8.1. licenci programmas īstenošanai (izņemot pašvaldības izglītības iestādes) 

un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas personām, kuras veiks 

programmas īstenošanu (ja nav darba attiecībās ar Ķeguma novada  izglītības 

iestādēm); 

8.2. atsauksmes (ja tādas ir) par iepriekš īstenotajām programmām (ja nav 

darba attiecībās ar Ķeguma novada izglītības iestādēm); 

 

IV Programmu vērtēšanas kārtība 

9. Iesniegto programmu pieteikumus izvērtē Ķeguma  novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija ( turpmāk tekstā 

Komisija). 

10. Interešu izglītības programmu īstenotāji noteiktajā termiņā iesniedz Komisijai 

iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1), kurā norāda: 

10.1.1. iesniedzēja nosaukumu; 

10.1.2. programmas un apakšprogrammas nosaukumu; 

10.1.3. programmas īstenotāja vārdu un uzvārdu, norādot saziņas veidu; 

10.1.4. dalībnieku vecuma grupa; 

10.1.5. plānoto dalībnieku skaitu; 

10.1.6. programmas īstenošanai plānoto stundu skaitu nedēļā; 

10.1.7. programmas vispārējo raksturojumu un pamatojumu, 

10.1.8. mērķi, 

10.1.9. mērķauditoriju, 

10.1.10. programmas īstenošanas uzdevumus, 

10.1.11. programmai nepieciešamos resursus, 

11. Programmām izvirzītās prioritātes: 

11.1. Ķeguma novada tradīciju turpināšana un veicināšana (mūzika, māksla 

u.c.); 

11.2. tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšana; 

11.3. mūsdienīgas, netradicionālas, inovatīvas programmas. 

11.4. bērnu un jauniešu fiziskās attīstības veicināšana; 

12. Programmu pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

12.1. reālie sasniegumi iepriekšējā mācību gadā ar noteiktu kolektīvu; 

12.2. programmas mērķi un to aktualitāte, plānotie rezultāti un saskaņotība ar 

izvirzītajiem      uzdevumiem; 

12.3. interešu izglītības iepriekšējās iestrādnes pamatojums; 

12.4. programmas īstenošanā iesaistīto audzēkņu skaits (vismaz 8). 

13. Programmas īstenošanas laiks viens mācību gads. 

14. Komisija ir tiesīga noraidīt programmu, ja nav izpildīti kārtībā noteiktie 6.-

12.punktu nosacījumi.  

15. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem 

un uzaicināt pretendentus uz individuālajām sarunām, lai precizētu programmas 

pieteikuma detaļas. 

16. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem Komisijā ir padomdevēja 

tiesības. 

17. Komisija ir lemttiesīga, ja piedalās vismaz puse no Komisijas sastāva. Izšķirošā 

balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

18. Komisijai savā darbā jāievēro likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”. 
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19. Par Komisijas lēmumu interešu programmu realizētājus, kā arī izglītības iestāžu 

vadītājus informēt ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma 

pieņemšanas.  

 

V  Mērķdotācijas piešķiršanas nosacījumi 

 

20. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko 

personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem. 

21. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā kārtējam gadam attiecīgajām 

programmām paredzēto finansu līdzekļu ietvaros. 

22. Programmu pieteikumu konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā piecas darba 

dienas pēc valsts mērķdotācijas finansējuma  piešķiršanas Ķeguma novada domei.  

23. Pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

novada pašvaldībai (turpmāk tekstā– Pašvaldība) piešķir Mērķdotāciju atbilstoši 

izglītojamo skaitam iepriekšējā budžeta gada 1.septembrī, vispārējās pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

24. Lai nodrošinātu interešu izglītības darba nepārtrauktību, ja samazinās vai mainās 

Pašvaldībai piešķirtās Mērķdotācijas apjoms interešu izglītībā, attiecībā pret 

mācību gada sākumu, finansējuma starpību esošajam mācību gadam var segt 

Pašvaldība vai Izglītības iestādes pārskata interešu izglītības piedāvājumu 

atbilstoši piešķirtajam finansējumam. 

25. Atbalstīto programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta saskaņā ar 

Pedagogu darba samaksas noteikumiem un izmaksāta atbilstoši tarifikācijai un 

darba laika uzskaites tabulai. 

26. Atbalstīto programmu īstenošanas kontroli veic Ķeguma novada pašvaldības 

speciālists izglītības jomā un izglītības iestāžu vadītāji. 

27. Finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti: 

27.1. nodarbību grafiks; 

27.2. darba laika uzskaites tabula; 

27.3. programmas pulciņu/nodarbību žurnāls ar dalībnieku sarakstu, nodarbību 

laiku, apmeklējuma uzskaiti, dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju 

iesniegumiem. 

28. Līdz katra gada 20.jūnijam programmas īstenotājs novada domē iesniedz 

pašvērtējumu par programmas īstenošanu, iekļaujot informāciju par dalībnieku 

piedalīšanos un sasniegumiem novada, reģiona un valsts nozīmes pasākumos 

(2.pielikums, programmas īstenotājs var pievienot dalībnieku un viņu vecāku vai 

likumisko pārstāvju atsauksmes, atsauksmes presē u.c. informāciju, kas apliecina 

veiksmīgu programmas īstenošanu.) 

29. Ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam programmas 

pieteikumam, programmas īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais dalībnieku 

skaits, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, komisijai ir tiesības lemt par mērķdotācijas 

maksājumu pārtraukšanu un par izmaksātā finansējuma daļēju vai pilnīgu 

atmaksu. 

30. Ja programmas īstenotājs neiesniedz atskaiti par programmas īstenošanas 

rezultātiem, komisija var lemt par programmas neatbalstīšanu nākamajā mācību 

gadā. 

31. Komisijas lēmumu var apstrīdēt trīs darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas, 

iesniedzot iesniegumu Ķeguma novada domes priekšsēdētājam, Lāčplēša ielā 1, 

Ķegumā. 

 

Domes priekšsēdētājs                             R.Ozols 



 4 

PIELIKUMS Nr.1 

Iesniedzējs: (skolas, iestādes nosaukums vai 

fiziskas personas vārds, uzvārds) 
 Apstiprinu: 
 

 

 

 

 

z.v.                   iestādes vadītāja paraksts 

 

 

 

 

Interešu izglītības programmu  

pieteikums 

  
realizācijai ___________________mācību gadam 

 

 

 

 

 

Interešu izglītības programmas nosaukums ( kultūrizglītība, vide, tehniskā  jaunrade un 

sports) 
 

 

Apakšprogrammas nosaukums ( tautu dejas, basketbols, floristika u.c. ) 

 

 

 

 

Programmas vadītājs ( vārds, uzvārds) 

 

Programmas vadītāja kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasts) 

 

 

Vecuma grupa 

 

 

Pieprasīto stundu skaits 

 

 

Apstiprināto stundu skaits (aizpilda izvērtēšanas komisija) 

 

 

 

Iesniegšanas datums Saņēmēja paraksts, paraksta 

atšifrējums 
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Programmas mērķis 

 

 

 

Programmas uzdevumi 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Programmas īstenošanas plāns 

 

Īstenošanas vieta: 

 

Programmas īstenošanas gaita 

 

Nodarbību skaits nedēļā: 

 

Plānotie rezultāti 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Nepieciešamie resursi 
(uzrādīt visus resursus, kas nepieciešams programmas īstenošanai) 

 

Pedagoga darba samaksa 

 

Telpas: 

 

Materiāli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interešu programmas  

vadītāja paraksts:  
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PIELIKUMS Nr.2 

 

Interešu izglītības programmas pašvērtējums ___________________ mācību gadā 

 

 

Pedagogs: 

 

Programmas nosaukums: 

 

Stundu skaits nedēļā: 

 

Iestāde, kurā tika īstenota programma: 

 

Programmas vērtējums (atbilstība plānotajam rezultātam, atgriezeniskā saite): 

 

 

 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa):    

 

 

 

Piedalīšanās pasākumos: 

 

 skolas 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................................

........................................................... 

 pagasta 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................................

........................................................... 

 novada  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................................

............................................................ 

 valsts 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................................

............................................................ 

Sasniegumi: 

 

 

 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 

 

Ieceres jaunajam mācību gadam: 


