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Par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību
Lielvārdes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta
noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību
Lielvārdes novadā (turpmāk – Noteikumi) nosaka, kā tiek sadalīta Lielvārdes novada
pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piešķirtā mērķdotācija no valsts budžeta līdzekļiem
pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk
- mērķdotācija) pašvaldības interešu izglītības programmu īstenotājiem.
2. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī
juridiskas un fiziskas personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas
īstenošanai.
3. Mērķdotāciju sadala vienu reizi gadā, izsludinot atklātu konkursu pirms jaunā mācību
gada Lielvārdes novada (turpmāk – novads) mājas lapā izglītības sadaļā
(www.lielvarde.lv).
II. Noteikumu mērķis
4. Sekmēt novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu daudzveidību.
5. Veicināt mūsdienīgu interešu izglītības programmu izstrādi un īstenošanu.
6. Atbalstīt programmas, kuras sekmē talantīgo bērnu un jauniešu spēju attīstīšanu.
III. Programmu iesniegšanas kārtība
7. Programmas un to pieteikumus iesniedz pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā.
8. Novada izglītības iestāžu iesniegtajām interešu izglītības programmām jābūt saskaņotām
ar izglītības iestādes vadītāju.
9. Juridisko un fizisko personu iesniegtajām programmām pievieno izsludinātajā atklātajā
konkursā norādītās ziņas un dokumentus.
10. Interešu izglītības programmu īstenotāji pašvaldības interešu izglītības programmu
vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas noteiktajā termiņā iesniedz:
10.1. pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

10.2. interešu izglītības programmu (2.pielikums);
10.3. interešu izglītības programmu izvērtējumu (3.pielikums), kas īstenotas iepriekšējā
mācību gadā.
IV. Programmu vērtēšanas kārtība
11. Programmas vērtē novada domes izveidota interešu izglītības programmu vērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisija (turpmāk - komisija), kas darbojas saskaņā ar novada
domes apstiprinātu nolikumu.
12. Programmas tiek atbalstītas šādās prioritātēs:
12.1. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un Dziesmu un deju svētku tradīcijas
nepārtrauktības nodrošināšanu (mūzika, māksla u.c.);
12.2. karjeras vadības un darba prasmju attīstīšana;
12.3. tehniskās jaunrades iemaņu un prasmju attīstīšana, intereses par vides izglītību
veicināšana (digitālās kompetences, konstruēšana, modelēšana u.c.);
12.4. mūsdienīgas, netradicionālas, inovatīvas programmas (radošās domāšanas, mediju
prasmes, uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana u.c.);
12.5. bērnu un jauniešu fiziskās attīstības veicināšana.
13. Programmas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem:
13.1. programmas mērķi un to aktualitāte;
13.2. plānotie rezultāti un saskaņotība ar izvirzītajiem uzdevumiem;
13.3. sasniegumi iepriekšējā mācību gadā (ja programma ir iepriekš realizēta).
14. Komisijai ir tiesības noraidīt programmu, ja tās noformējums un saturs nav atbilstošs
Noteikumu III.nodaļai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15. Programmas īstenošanas laiks ir viens mācību gads (vēlamas arī programmas ar
pēctecību).
16. Programmas dalībnieku minimālais skaits ir astoņi skolēni.
V. Mērķdotācijas piešķiršanas nosacījumi un kārtība
17. Programmu konkursa rezultāti tiek paziņoti divas nedēļas pēc valsts mērķdotācijas
finansējuma piešķiršanas pašvaldībai.
18. Atbalstīto programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta saskaņā ar pedagogu
darba samaksas noteikumiem un izmaksāta atbilstoši tarifikācijai.
VI. Darbības pārraudzība un kontrole
19. Atbalstīto programmu īstenošanas kontroli veic pašvaldības administrācijas Izglītības
nodaļas darbinieki, nozaru metodiķi un iestāžu vadītāji.
20. Pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas darbinieki interešu izglītības programmu
īstenošanas pārraudzību veic reizi mācību pusgadā katrā izglītības iestādē, izlases veidā
apmeklējot pulciņu nodarbības, iepazīstoties ar Noteikumu 21.punktā noteikto
dokumentāciju.
21. Finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti:
21.1. nodarbību grafiks;
21.2. programmas pulciņu/nodarbību žurnāls ar dalībnieku sarakstu, nodarbību laiku,
apmeklējuma uzskaiti;
21.3. dalībnieku vecāku vai likumisko/likumīgo pārstāvju iesniegumi.
22. Kārtējā mācību gadā vienlaicīgi ar izstrādātajām interešu izglītības programmām
izglītības iestāde vai programmas īstenotājs pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā
iesniedz arī izvērtējumu par programmas īstenošanu, iekļaujot informāciju par dalībnieku
piedalīšanos un sasniegumiem novada, reģiona un valsts nozīmes pasākumos. Ja
izglītības iestāde kārtējā mācību gadā neiesniedz interešu izglītības programmas,
izvērtējumu par programmas īstenošanu tā iesniedz līdz noteiktajam interešu izglītības
programmu iesniegšanas datumam.
2

23. Ja komisija atbalsta iesniegto programmu, izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par
programmas īstenošanu un piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu.
24. Ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam programmas aprakstam,
programmas īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais dalībnieku skaits, tiek fiksēti
finanšu pārkāpumi, komisijai ir tiesības lemt par mērķdotācijas maksājumu pārtraukšanu
un izmaksātā finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu.
25. Ja programmas īstenotājs neiesniedz atskaiti par programmas īstenošanas rezultātiem,
komisija var lemt par programmas neatbalstīšanu nākamajā mācību gadā.
VII. Noslēguma jautājums
26. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Lielvārdes novada domes 2012.gada
29.augusta lēmumu Nr.1 apstiprinātie Interešu izglītības programmu vērtēšanas un
mērķdotācijas sadales noteikumi Lielvārdes novadā.
Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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