Siguldā
NOLIKUMS Nr.12/2016
SIGULDAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KOMISIJAS
NOLIKUMS
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada Domes
2016.gada 31.augusta lēmumu
(prot. Nr.13, §25)
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 10.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 2. un 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka Siguldas novadam interešu izglītībai piešķirtās valsts
mērķdotācijas (turpmāk – dotācija) sadales kārtību un Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēs realizēto interešu izglītības programmu (turpmāk –
programmas) izvērtēšanas un finansēšanas kārtību.
2. Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisija (turpmāk – komisija) veic programmu izvērtēšanu un izstrādā
projektu dotācijas sadalei.
3. Komisijas darbību nosaka likums „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta
2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”, Siguldas novada pašvaldības nolikuma 12. un 13. punkts,
šis nolikums un citi saistošie normatīvie akti.
4. Uz dotācijas interešu izglītībai līdzekļiem var pretendēt:
4.1. Siguldas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas;
4.2. Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes –
Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”;
4.3. Siguldas novada Jaunrades centrs;
4.4. juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci
programmas īstenošanai.

II. Komisijas kompetence
5. Programmu īstenotājiem katru gadu līdz 15.jūnijam jāiesniedz Siguldas novada
Domes Izglītības pārvaldei (turpmāk – Izglītības pārvalde) pārskats par
iepriekšējā mācību gadā izglītības iestādē īstenotajām programmām (dalībnieku
skaits, nozīmīgākās aktivitātes un sasniegumi).
6. Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības jautājumos sagatavo pārskatu
par realizētajām programmām un ieteikumus programmu realizēšanas
turpināšanai vai pārtraukšanai, ko iesniedz komisijai.
7. Komisija, pamatojoties uz informāciju par skolēnu skaitu Siguldas novada
pašvaldības vispārizglītojošajās skolās uz iepriekšējā kalendārā gada 1.septembri
un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto finansējumu vienam skolēnam
kārtējā budžeta gadā, pamatojoties uz principu “nauda seko skolēnam” un
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” pieņem lēmumu par katrai izglītības iestādei piešķiramo
stundu skaitu programmu realizēšanai no dotācijas.
8. Komisija lēmumu paziņo izglītības iestādēm ne vēlāk kā līdz jaunā mācību gada
sākumam.
9. Pamatojoties uz komisijas lēmumu Izglītības pārvalde sadala interešu izglītībai
piešķirtā valsts mērķdotācija, ko apstiprina ar Domes lēmumu.
10. Izglītības iestādes vadītāja apstiprinātās programmas, kurām tiek piešķirts
finansējums no dotācijas, jāiesniedz Izglītības pārvaldē saskaņošanai 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas.
11. Ja izglītības iestādēs tiek īstenotas interešu izglītības programmas, ko finansē no
valsts mērķdotācijas vispārējai izglītībai, tās, izglītības iestādes vadītāja
apstiprinātas, iesniedz Izglītības pārvaldē, iesniedzot saskaņošanai vispārējās
izglītības tarifikāciju.
12. Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības jautājumos saskaņo izglītības
iestāžu iesniegtās interešu izglītības programmas:
12.1.
kuras finansē no valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu
īstenošanai;
12.2.
kuras realizē Siguldas novada skolās un finansē no valsts
mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogiem.
13. Visiem interešu izglītības skolotājiem, kuri īsteno no interešu izglītības
mērķdotācijas finansētās programmas, tiek noteikta vienāda mēneša darba algas
likme saskaņā ar piešķirto mērķdotācijas apjomu.
III. Komisijas sastāvs un darba organizācija
14. Komisijā 3 (trīs) locekļu sastāvā ietilpst – Siguldas novada Domes Izglītības un
kultūras komitejas vadītājs, Izglītības pārvaldes vadītājs un Izglītības pārvaldes
galvenais speciālists izglītības jautājumos.
15. Komisijas priekšsēdētājs ir Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras
komitejas vadītājs.
16. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un
darba kārtību.
17. Komisijas sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi var
uzaicināt ar interešu izglītības īstenošanu saistītas personas un neatkarīgus
ekspertus.
18. Sēžu protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nosūtīšanu iesniedzējam
nodrošina Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības jautājumos.
19. Lēmumus sēdē pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo komisijas locekļu balsu

vairākumu. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
sekretārs.
20. Komisijas protokoli un tiem pievienotie dokumenti glabājas Siguldas novada
domes Izglītības pārvaldē.
21. Komisijas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības iepazīties ar visiem
iesniegtajiem dokumentiem lēmuma pieņemšanai un nepieciešamības gadījumā
pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju.
22. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas komisijas sēdi, ja būtiski
mainās valsts piešķirtais finansējums interešu izglītībai.
IV. Grozījumu izdarīšanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība
23. Grozījumus komisijas nolikumā var ierosināt komisijas priekšsēdētājs un
komisijas locekļi.
24. Priekšlikumus par grozījumiem komisijas nolikumā izskata komisijas sēdē un
veiktos grozījumus apstiprina Siguldas novada Domes sēdē.
25. Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada Domei.
Priekšsēdētājs
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