
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

27.09.2018. sēdes lēmumu Nr.314 
(prot.Nr.10, 12.§) 

 
NOTEIKUMI Nr.4/2018 

 
Kārt ība, kādā izvērt ē un finansē interešu izglītības programmas Ilūkstes novadā 

 
 

I.  Vispār īgie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un kā tiek sadalīta 
Ilūkstes novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piešķirtā mērķdotācija no valsts budžeta 
līdzekļiem pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(turpmāk – mērķdotācija) interešu izglītības programmu īstenotājiem. 

2. Pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā – 
komisija) izveido Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

3. Uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai var pretendēt pašvaldības 
izglītības iestādes. 

II.  Programmu iesniegšanas kārt ība  

4. Interešu izglītības programmu īstenotāji katru gadu līdz 31.maijam Ilūkstes novada 
pašvaldībā (Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads) iesniedz: 

4.1. izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu programmas īstenotāju pašvērtējumu par 
iepriekšējo mācību gadu (1. pielikums); 

4.2. programmu nākamajam mācību gadam (2. pielikums). 

5. Ilūkstes novada izglītības iestāžu pedagogu iesniegtajām programmām jābūt saskaņotām ar 
izglītības iestādes vadītāju. 

III. M ērķdotācijas piešķiršanas nosacījumi un k ārt ība 

6. Iesniegtās programmas īstenošanas ilgumam jābūt vienam mācību gadam.  

7. Minimālais reģistrētais izglītojamo skaits programmā - 8 dalībnieki.  

8. Pašvaldības noteiktās prioritātes interešu izglītības programmām: 

8.1. tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšana; 
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8.2. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu veicināšana; 
8.3. mūsdienīgu, netradicionālu, inovatīvu programmu īstenošana; 
8.4. Ilūkstes novada tradīciju turpināšana un veicināšana; 
8.5. gatavošanās Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. 

9. Ja komisija atbalsta pašvaldības izglītības iestādes iesniegto programmu, tad pašvaldības 
iestādes vadītājs ir atbildīgs par programmas īstenošanu un piešķirtās mērķdotācijas 
izlietojumu.  

10. Atbalstīto programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  

11. Finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti: 

11.1. nodarbību grafiks izglītojamiem pieejamā vietā izglītības iestādē; 
11.2. darba laika uzskaites tabula; 
11.3. programmas pulciņu/nodarbību žurnāls ar dalībnieku sarakstu, nodarbību laiku, 

apmeklējuma uzskaiti e-klasē;  
11.4. dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumi. 

IV. Programmu izvērt ēšanas kārt ība 

12. Komisija izvērtē iesniegtās interešu izglītības programmas un pieņem lēmumu par valsts 
mērķdotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmām nākošajam mācību gadam 10 
darba dienu laikā no mērķdotācijas paziņošanas brīža;  

13. Programmas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem: 

13.1. reālie sasniegumi iepriekšējā mācību gadā; 
13.2. atbilstība izvirzītajām prioritātēm; 
13.3. programmas mērķu aktualitāte, plānotie rezultāti un saskaņotība ar izvirzītajiem 

uzdevumiem; 
13.4. programmas īstenošanā iesaistīto audzēkņu skaits (vismaz 8); 

13.5. programmas īstenotāja pašvērtējums par programmas īstenošanas rezultātiem. 

14. Komisija ir tiesīga noraidīt interešu izglītības programmas pieteikumu, kas neatbilst šo 
noteikumu prasībām. 

15. Ja programmas īstenotājs neiesniedz pašvērtējumu par programmas īstenošanas rezultātiem, 
komisija var lemt par programmas neatbalstīšanu nākamajā mācību gadā. 

16. Komisija rakstiski informē Ilūkstes novada izglītības iestādes par valsts piešķirto 
finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī komisijas lēmumu par 
interešu izglītības programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
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1.pielikums 
27.09.2018. noteikumiem Nr.4/2018 

“K ārtība, kādā izvērtē un finansē  
interešu izglītības programmas 

 Ilūkstes novadā” 
 

APSTIPRINU 

__________________________skolas direktors 

_______________________________________ 
vārds, uzvārds 

______________________________________ 
paraksts 

 

Interešu izglītības programmas pašvērt ējuma strukt ūra 
 
Izglītības iestāde: 
 
Pedagogs: 
 
Programmas nosaukums: 
 
Stundu skaits nedēļā: 
 
Programmas vērt ējums (atbilstība plānotajam rezultātam, atgriezeniskā saite): 
 
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa) mācību gada laikā:    
 
Piedalīšanās pasākumos un sasniegumi: 
 
 skolā 
 pagastā 
 novadā 
 valstī 
 
Nepieciešamie uzlabojumi: 
 
 
 
Ieceres jaunajam mācību gadam: 
 

 

 

Programmas īstenotāja paraksts 

Datums 
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2.pielikums 
27.09.2018. noteikumiem Nr.4/2018 

“K ārtība, kādā izvērtē un finansē  
interešu izglītības programmas 

 Ilūkstes novadā”  

Interešu izglītības pulciņu programmas struktūra 
 

1. Titullapa:  

Iesniedzējs:   Apstiprinu: 
 
 
 
Iestādes vadītāja paraksts 
 
 

 

Interešu izglītības programma  
  

realizācijai _________.mācību gadā 
 

Interešu izglītības joma 
(kultūrizglītība, sporta interešu izglītība, tehniskā  jaunrade, vides interešu izglītība vai cita interešu izglītība) 

 

 
Programmas nosaukums 

 
 

Programmas vadītājs (vārds, uzvārds) 
 
 

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

Vecuma grupa, plānotais dalībnieku skaits 
 
 

Pieprasīto stundu skaits nedēļā 
 

 
Programmas vadītāja paraksts: 
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2. Programmas aktualitātes un nepieciešamības pamatojums.  

3. Programmas īstenošanas mērķi (konkrēti - viens vai vairāki mērķi, mērķa/-u formulējumā 
ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus)  

4. Programmas īstenošanas uzdevumi (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us).  

5. Programmas īstenošanas plāns:  

5.1. mērķauditorija (audzēkņu skaits interešu izglītības programmā/grupā, vecuma posms, ir 
vai nav priekšzināšanas, iemaņas prasmes, speciālās vajadzības, sociāla riska grupas 
bērni un jaunieši u.c.)  

5.2. programmas īstenošanas darba formas (pulciņš, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs ( 
koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, 
darbnīca u.c.)  

5.3. programmas īstenošanas darba metodes ( nodarbības/ kontaktstundas, praktiskie darbi, 
mācību ekskursijas, plenēri, koncerti, izstādes, konkursi, sacensības u.c. 

5.4. programmas tematiskais plāns tabulā: 

Nr.p.k. Tēmas nosaukums Tēmas izklāsts/ saturs ** Stundu skaits* 
    

*Ieteicams norādīt stundu teorētisko (T) un/vai praktisko (P) ievirzi  
**Atbilstoši interešu izglītības programmas tematikai un specifikai iekļaujami arī 
drošības jautājumi  

6. Plānotie rezultāti:  

6.1. atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem jāparedz mērāmi, konkrēti 
un reāli rezultāti  

6.2. atgriezeniskā saite ( piemēram, audzēkņu pašvērtējums, sasniegumu vai paveikto darbu 
mape jeb portfolio, programmas īstenošanas izvērtējums, anketēšana, atsauksmes un 
ārējie vērtējumi, atzinības u.tml) 

 
 


