Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.8/2019
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 11.jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr.10, 32.§)
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU FINANSĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
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Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīts valsts mērķdotācijas finansējums
(turpmāk – mērķdotācija), piešķirts pašvaldības finansējums
interešu izglītības
programmu (turpmāk – programmas) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodrošināta interešu izglītības programmu
īstenošana Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – iestādes).
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija (turpmāk –
komisija) atbilstoši kritērijiem sadala piešķirto valsts mērķdotāciju un iesniedz Siguldas
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) domei apstiprināšanai mērķdotācijas
sadalījumu programmu īstenošanai, kā arī lemj par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
programmu īstenošanai.
Uz mērķdotāciju var pretendēt šādas iestādes:
3.1. pašvaldības vispārizglītojošās skolas;
3.2. Siguldas novada Jaunrades centrs;
3.3. pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Pašvaldības finansējumu, plānojot to attiecīgo izglītības iestāžu budžetā, var piešķirt:
4.1. Jaunrades centra “Ideju namiņam” – brīvā laika pavadīšanas programmai ar
padziļinātu radošo prasmju apguvi;
4.2. ar komisijas lēmumu atbalstītajām iestāžu interešu izglītības programmām, kas
papildus programmā noteiktajiem uzdevumiem regulāri iesaistās pašvaldības kultūras
aktivitāšu nodrošināšanā.
Interešu izglītības programmas pieteikumam jāatbilst programmas pieteikuma paraugam
(1.pielikums).
II. Komisijas sastāvs un darba organizācija
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Komisijas 3 (trīs) locekļu sastāvā ietilpst – pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks,
Izglītības pārvaldes vadītājs un Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības
jautājumos.
Komisijas priekšsēdētājs ir pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba
kārtību.
Komisijas sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi var uzaicināt
izglītības iestāžu vadītājus un neatkarīgus ekspertus.
Sēžu protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nosūtīšanu iesniedzējam nodrošina
pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības jautājumos.
Lēmumus sēdē pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
Komisijas protokoli un tiem pievienotie dokumenti glabājas pašvaldības Izglītības
pārvaldē.
Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt komisijas sēdi arī situācijās, ja būtiski mainās
valsts piešķirtā mērķdotācija interešu izglītībai, kā arī ja nepieciešams lemt dažādus
aktuālus jautājumus par interešu izglītības programmu īstenošanu un mērķdotācijas vai
pašvaldības finansējuma pārdali.
Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domei.
III. Programmu finansēšanas kārtība
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Iestādēs realizējamās programmas tiek klasificētas atbilstoši šādām jomām:
15.1. tehnika un tehnoloģijas;
15.2. radošās industrijas;
15.3. deja;
15.4. teātris;
15.5. mūzika un muzicēšana;
15.6. sports;
15.7. vide un veselība;
15.8. vizuāli plastiskā māksla;
15.9. brīvā laika pavadīšanas programmas ar padziļinātu radošo prasmju apguvi.
Lai piešķirtu mērķdotāciju vai pašvaldības finansējumu, programmās minimālais
izglītojamo skaits grupā/pulciņā:
16.1. tehnika un tehnoloģijas– ne mazāk kā 8;
16.2. radošās industrijas – ne mazāk kā 8;
16.3. vides izglītība un veselība – ne mazāk kā 10;
16.4. vizuāli plastiskā māksla – ne mazāk kā 8;
16.5. deja – ne mazāk kā 10;
16.6. sports – ne mazāk kā 15;
16.7. koris – ne mazāk kā 16;
16.8. vokālie ansambļi, popgrupas – ne mazāk kā 8;
16.9. orķestris – ne mazāk kā 16;
16.10. folklora – ne mazāk kā 8;
16.11. teātris – ne mazāk kā 8;
16.12. citi – ne mazāk kā 8.
Komisija, pamatojoties uz Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk – VIIS)
datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaitu pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēs uz kārtējā gada 1.septembri un piešķirto valsts mērķdotāciju pašvaldībai
interešu izglītības programmu īstenošanai, pieņem lēmumu par katrai iestādei piešķiramo
stundu skaitu programmu realizēšanai no valsts mērķdotācijas par periodu no kārtējā gada
1. septembra līdz kārtējā gada 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra
līdz nākamā gada 31. augustam.
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Lai saņemtu finansējumu interešu izglītības programmas īstenošanai, programmas
īstenotājs (iestādes pedagogs) iestādes noteiktā kārtībā iesniedz iestādes vadītājam
apstiprināšanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam izstrādātu interešu izglītības
programmu.
Iestādes vadītājs atbilstoši pašvaldības domes piešķirtajam mērķdotācijas apjomam
sagatavo un iesniedz Izglītības pārvaldei saskaņošanai pārskatu par interešu izglītības
programmām (2.pielikums) un interešu izglītības tarifikāciju.
Izglītības pārvalde ir tiesīga saskaņot tādu programmu realizēšanu, kuras atbilst šiem
noteikumiem.
Iestādes vadītājs apstiprinātās programmas, kurām ir piešķirts mērķdotācijas un
pašvaldības finansējums interešu izglītībai, elektroniski iesūta e-pastā Izglītības pārvaldes
galvenajam speciālistam izglītības jautājumos saskaņošanai 5 (piecas) darba dienas pirms
interešu izglītības tarifikācijas iesniegšanas VIIS.
Programmām pēc iestādes vadītāja ierosinājuma var tikt noteikts vecāku līdzfinansējums,
kuru aprēķina un apstiprina saskaņā ar pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas
nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Iestāžu vadītājiem ir tiesības noteikt programmas īstenošanas pedagogiem diferencētas
algas likmes atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai un darba samaksas noteikumiem.
Iestādes vadītājs ir atbildīgs par programmas īstenošanu un programmai paredzēto līdzekļu
izlietošanu atbilstoši šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Ja ir izmaiņas interešu izglītības tarifikācijā, iestādes vadītājs, iesniedzot saskaņošanai
jauno tarifikāciju, iesniedz Izglītības pārvaldei pārskatu atbilstoši reālajai situācijai
(2.pielikums).
Pamatojoties uz iestādes vadītāja pieprasījumu, plānojot nākamā gada budžetu, Komisija
lemj par pašvaldības finansējuma piešķiršanu programmu īstenošanai atbilstoši šo
noteikumu 4.punktam.
IV. Programmu īstenošanas kārtība

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

Programmu var īstenot viens vai vairāki pedagogi – vienlaicīgi vai pēctecīgi.
Programmas īstenošanas laiks var būt:
28.1. nepilns mācību gads;
28.2. mācību gads;
28.3. mācību gada ietvaros līdz kārtējā gada 31.augustam.
Programmas tiek īstenotas, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties uz izglītojamā
vecāku vai aizbildņu iesniegumu par dalību programmā. Iestādei desmit darbadienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas ir jāveic izglītojamā reģistrācija Valsts izglītības informācijas
sistēmas (turpmāk - VIIS) datubāzē.
Programmās uzņem Siguldas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos.
Iestāde ne retāk kā vienu reizi mēnesī pārbauda programmas izglītojamo faktisko
apmeklējumu uzskaiti un, ja nepieciešams, veic labojumus VIIS datubāzē un nodarbību
uzskaites žurnālā vai elektroniskajā uzskaites sistēmā, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.
Nodarbībās ar paaugstinātu fizisko slodzi var piedalīties izglītojamie, kuriem ir normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli.
Programmu grupu komplektēšana notiek kārtējā mācību gadā no 1. septembra līdz
1. oktobrim, šajā laika periodā pieļaujams uzsākt darbu ar nepilnu dalībnieku skaitu grupā.
Uzsākot jaunu interešu izglītības programmu citā laikā, grupām jābūt nokomplektētām
atbilstoši noteikumu 16.punkta nosacījumiem, un tā jāsaskaņo ar Izglītības pārvaldi.
Programmas pedagogu darba slodzē iekļaujas stundas mācību nodarbībām, dalība
konkursos, sacensībās, skatēs, izstādēs un tamlīdzīgos pasākumos, atbilstoši iestādes
lēmumam par mācību gadā izmantojamo laika apjomu alternatīvajām darba formām un
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citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem, ja tas ir paredzēts
programmā.
Programmu nodarbību uzskaite notiek iestādē noteiktā kārtībā.
Iestādes vadītājs, saskaņojot ar pašvaldības Izglītības pārvaldi, lemj par programmas
īstenošanas pārtraukšanu un mērķdotācijas un finansējuma piešķiršanu jaunas programmas
uzsākšanai, vai finansējuma pārdali, piešķirot to citām iestādē īstenotajām programmām.
Izglītības pārvalde sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību pedagogiem un nodrošina
iestādes uzraudzību par noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto līdzekļu izlietošanu.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U.Mitrevics

1.pielikums
2019.gada 15.augusta noteikumiem “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības
programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība”

Interešu izglītības pulciņa programmas pieteikums
Izglītības iestāde
Pulciņa nosaukums
Programmas īstenošanai paredzētais laiks
Izglītojamo vecums (klase)
Plānotais grupu skaits
Plānotais izglītojamo skaits grupā
Plānotais izglītojamo skaits kopā
Plānotais nodarbību skaits nedēļā
Plānotais stundu skaits nedēļā
Pedagogs (vārds, uzvārds)
1. Programmas aktualitāte
2. Programmas īstenošanas mērķi un galvenie uzdevumi
3. Plānotie rezultāti
4. Lielākie sasniegumi pēdējā mācību gada laikā (ja programma īstenota
līdz šim)
5. Programmas īstenošanas darba plāns
Nr.
Tēmas nosaukums
Nodarbību skaits
teorētiskās
praktiskās
Kontaktinformācija
e-pasts)
Saskaņojums
ar
pārvaldi

(tālrunis,
Izglītības

kopā

2.pielikums
2019.gada 15.augusta noteikumiem
“Siguldas novada pašvaldības izglītības
iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība”1

Pārskats par interešu izglītības programmām _________________________(______./______.māc. g.)
(Izglītības iestādes nosaukums)
Nr.

Interešu izglītības
joma

Programmas
nosaukums

Pedagogs

Izglītības iestādes vadītājs________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

20___.gada __.________________

1

Veidlapa iesniedzama kopā ar tarifikāciju

Grupu
skaits

Izglītojamo
skaits grupā

Programmas
ilgums

Tarificētas
stundas

Programmas
īstenošanas
laiks
(diena, plkst.)

Finansējums
(mērķdotācija,
pašvaldības
finansējums
līdzfinansējums)

