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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Tukumā
201. gada 28.jūnijā

Nr.3
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu
un mērķdotācijas sadali Tukuma novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
28.08.2001. not. Nr. 382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”

1. Noteikumi nosaka:
1.1. interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtību;
1.2. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirtās
interešu izglītības mērķdotācijas no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – mērķdotācija) sadali
interešu izglītības programmu (turpmāk – Programma) īstenotājiem Tukuma novada pašvaldībā
(turpmāk – pašvaldība).
2. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un
fiziskās personas, kas pašvaldībā saņēmušas licenci Programmas īstenošanai (turpmāk –
Programmas īstenotājs).
3. Katru gadu līdz 1.jūlijam Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde)
nosaka un publicē Izglītības pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv galvenos interešu izglītības
darbības virzienus nākamajam mācību gadam.
4. Programmu, kas noformēta atbilstoši šo noteikumu prasībām, Izglītības pārvaldē iesniedz līdz
kārtējā gada 25.augustam.
5. Programmas izvērtē Izglītības pārvaldes vadītāja izveidota interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija (turpmāk - Komisija).
6. Mērķdotāciju sadala vienu reizi gadā uz kārtējā gada 1.septembri. Informācija par Komisijas
pieņemto lēmumu līdz kārtējā gada 20.septembrim tiek publicēta Izglītības pārvaldes mājas
lapā www.tip.edu.lv .
7. Pašvaldības izglītības iestādes Programmas pirms iesniegšanas Izglītības pārvaldē saskaņo
izglītības iestādes vadītājs.
8. Programmas īstenošanas laiks ir viens mācību gads.
9. Juridisko un fizisko personu iesniegtajām Programmām pievieno:
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9.1.
9.2.

izglītību apliecinošo dokumentu kopijas pedagogiem, kuri īstenos Programmu (ja
Programmas īstenotājs nav Pašvaldības izglītības iestāde);
atsauksmes (ja tādas ir) par iepriekš īstenotajām interešu izglītības programmām.

10.
Programmu īstenotāji šo noteikumu 4.punktā noteiktajā termiņā iesniedz:
10.1. pieteikuma veidlapu (1.pielikums), kurā norāda:
10.1.1. iesniedzēja nosaukumu;
10.1.2. interešu izglītības programmas jomu un apakšjomu;
10.1.3. interešu izglītības programmas nosaukumu (ja tāds ir);
10.1.4. programmas vadītāja vārdu un uzvārdu, norādot saziņas veidu;
10.1.5. plānoto dalībnieku skaitu;
10.1.6. programmas īstenošanai plānoto stundu skaitu nedēļā;
10.1.7. audzēkņu vecumu;
10.1.8. programmas īstenošanas vietu;
10.2. interešu izglītības programmu (2.pielikums), kurai izvirzītas šādas satura prasības:
10.2.1. programmas vispārējs raksturojums,
10.2.2. aktualitāte,
10.2.3. mērķis,
10.2.4. programmas īstenošanas uzdevumi,
10.2.5. programmas īstenošanas plāns (mērķauditorija, grupas, dalībnieku vecums,
īstenošanas laiks, darba formas, u.c.)
10.2.6. programmas īstenošanas gaita, tematiskais plāns;
10.2.7. programmas plānotie rezultāti;
10.2.8. programmas īstenošanai nepieciešamie resursi,
10.2.9. programmas darbības izvērtējums.
10.2.10.
programmas īstenotāja pašvērtējums;
10.2.11.
izmantotās literatūras saraksts.
11.
Programmas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem:
11.1. Programmas mērķi, aktualitāte un atbilstība konkrētajā mācību gadā izvirzītajiem
interešu izglītības darbības virzieniem;
11.2. plānotie rezultāti;
11.3. Programmas pēctecība;
11.4. sasniegumi iepriekšējā Programmas īstenošanas periodā;
11.5. atsauksmes (ja tādas ir) par Programmas īstenotāja iepriekš īstenotajām interešu
izglītības programmām;
11.6. pedagogu, kuri īstenos Programmu, profesionālās kvalifikācijas atbilstība normatīvo
aktu prasībām.
12. Komisijai ir tiesības noraidīt Programmu, ja tās noformējums un saturs neatbilsts šo
noteikumu 7.- 11. punktiem.
13. Atbalstīto Programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem
Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu un izmaksāta atbilstoši
tarifikācijai.
14. Atbalstīto Programmu īstenošanas pārraudzību īsteno Izglītības pārvaldes interešu izglītības
metodiķi un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.
15. Programmas īstenošanai un finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti:
15.1. Programma;
15.2. Programmas dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumi;
15.3. izglītības iestādes rīkojums par dalībnieku uzņemšanu Programmas pulciņā;
15.4. nodarbību grafiks;
15.5. Programmas pulciņu / nodarbību žurnāls;
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15.6. apliecinājums par Programmas pulciņa dalībnieku piekrišanu radošo darbu
izmantošanai.
16. Mācību gada beigās līdz 20.jūnijam Programmas īstenotājs Izglītības pārvaldē iesniedz
Programmas darbības izvērtējumu (3.pielikums). Ja Programmas īstenotājs neiesūta atskaiti
Programmas īstenošanas rezultātiem, Komisija var lemt par Programmas neatbalstīšanu
nākamajā mācību gadā.
17. Ja atbalstītā Programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam Programmas aprakstam,
Programmas īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais dalībnieku skaits, nav sakārtoti
Programmas īstenošanai un finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti,
tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, Komisijai ir tiesības lemt par mērķdotācijas maksājumu
pārtraukšanu un izmaksātā finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu.
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Tukuma novada Izglītības pārvaldes 26.04.2012.iekšējos
noteikumus Nr.19 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
kārtība Tukuma novadā”.
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1.pielikums

Iesniedzējs:

Apstiprinu:
Datums:
(amats, vārds, uzvārds)

/................................................................../
(paraksts)

(Fiziska vai juridiska persona)

z.v.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PIETEIKUMS
20__./20__. mācību gadam
Interešu programmas joma
(tikai no pievienotā saraksta)

Interešu programmas apakšjoma
(tikai no pievienotā saraksta)

Kolektīva/pulciņa nosaukums
(pēc izvēles)

Programmas vadītājs
(vārds, uzvārds)

e-pasts
Mob.tālrunis

Tālrunis

Kolektīva/ pulciņa dibināšanas datums

Audzēkņu skaits

Stundu skaits nedēļā

Audzēkņu vecums no

līdz

gadiem.

Programmas īstenošanas vieta
Programmas vadītāja paraksts

Apstiprināto stundu skaits
Saņēmējs

Paraksts

Datums
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2. pielikums
(IZGLĪTĪBAS IESTĀDE)

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
(joma)

(apakšjoma)

(nosaukums, ja tāds ir)

Programmas vadītājs

20__./20__. mācību gads
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Interešu izglītības programmas vadītāja/s
(vārds, uzvārds)

Programmas
aktualitāte
(Pamatojums programmas nepieciešamībai, aktualitāte)

Programmas
īstenošanas mērķis
(Interešu izglītības programmas mērķis)

Programmas
īstenošanas
uzdevumi
(Izvirzītie uzdevumi mērķa sasniegšanai interešu izglītības programmā)

Programmas īstenošanas plāns:
Mērķauditorija
Programmas
īstenošanas laiks
Dalībnieku skaits
Nodarbību skaits
nedēļā un ilgums
Darba formas un
metodes nodarbībās
Cits
Programmas īstenošanas gaita:
Tematiskais plāns
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tēma

Stundu skaits

Kopā

Plānotie rezultāti
Programmas īstenošanai
nepieciešamie resursi

Programmas īstenotāja pašvērtējums:
Izglītība
(augstskola, beigšanas
gads, grāds, specialitāte)
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Kursi (pēdējie apmeklētie)
Pedagoģiskā darba stāžs
Pašvērtējums
(dalība, sasniegumi
konkursos, projektos)

Izmantotā literatūra veidojot tematisko plānu
Saraksts:

Interešu izglītības programmas audzēkņu dalība konkursos, izstādēs u. c., sasniegumi iepriekšējā
mācību gadā:
Skola
Novads
Valsts
Citur pasaulē

Pedagoga parakts
atšifrējums
Datums
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3.pielikums
1.tabula
Izglītības iestādes Interešu izglītības ________________ finansēto pulciņu darbības pārskats 20__./20__. m.g.
finansējums

Izglītības iestāde __________________________________________________________________________
Interešu
izglītības
programma

Joma

Pak.

V

L

A

Reģions, vēsturiskajā
novadā

Tukuma, Engures un
Jaunpils novados

Iestādes ietvaros

Pasākuma
nosaukums

Pat.

Pak.

V

L

A

Pat.

Pak.

V

L

Paskaidrojumi:
Joma - sports, dejas, datori, mūzika, teātris, vizuālā, plastiskā, vide, novadpētniecības, žurnālistikas, mazpulki u.c.
Saīsinājumi:
Pak. - iegūtā pakāpe, ailē ieraksta iegūto pakāpi, piem. - 1
V - iegūtā vieta, ailē ieraksta iegūto vietu un iekavās iegūtās vietas skaitu, piem. - 1(5)
L - laureāts, ailē ieraksta laureātu skaitu
A- atzinība, ailē ieraksta atzinību skaitu
Pat. - ja iegūta pateicība ailē ieraksta pateicību skaitu
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A

Pat.

Valstī
Pak.

V

L A

Pasaulē
Pat.

Pak.

V

L

A

Pat.

3.pielikums
2.tabula

Izglītības iestādes fakultatīvo nodarbību darbības pārskats 20__./20__.m.g.
Izglītības iestāde __________________________________________________________________________
Interešu
izglītības
programma

Joma

Pak.

V

L

A

Reģions, vēsturiskajā
novadā

Tukuma, Engures un
Jaunpils novados

Iestādes ietvaros

Pasākuma
nosaukums

Pat.

Pak.

V

L

A

Pat.

Pak.

V

L

Paskaidrojumi:
Joma - sports, dejas, datori, mūzika, teātris, vizuālā, plastiskā, vide, novadpētniecības, žurnalistikas, mazpulki u.c.
Saīsinājumi:
Pak. - iegūtā pakāpe, ailē ieraksta iegūto pakāpi, piem. - 1
V - iegūtā vieta, ailē ieraksta iegūto vietu un iekavās iegūtās vietas skaitu, piem. - 1(5)
L - laureāts, ailē ieraksta laureātu skaitu
A- atzinība, ailē ieraksta atzinību skaitu
Pat. - ja iegūta pateicība ailē ieraksta pateicību skaitu
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A

Pat.

Valstī
Pak.

V

L A

Pasaulē
Pat.

Pak.

V

L

A

Pat.

