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Noteikumi Nr.6/2017
Interešu izglītības programmu īstenošanas principi un kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka interešu izglītības programmu īstenošanas principus Burtnieku novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās un pakļautībā esošajās izglītības iestādēs
(turpmāk – Iestāde) un kārtību, kādā Iestādes var pretendēt uz finansējumu pedagogu darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – Finansējums).
2. Finansējuma avoti:
2.1. valsts budžeta mērķdotācija;
2.2. Pašvaldības finansējums.
3.
Pieteikšanās uz Finansējumu nākamajam mācību gadam tiek izsludināta reizi gadā –
jūnijā.
4.
Pieteikuma anketa (2.pielikums) (turpmāk – Pieteikums) Iestādēm tiek izsūtīta
elektroniski un publicēta Pašvaldības mājas lapā: www.burtniekunovads.lv.
II. Interešu izglītības programmu veidi
5.
Iestādes atbilstoši interešu izglītības programmu klasifikācijai veido interešu izglītības
mācību programmu, ko apstiprina Iestādes direktors.
6. Interešu izglītības programmu veido, lai reglamentētu Iestādes izglītojošo darbību interešu
izglītības jomā, nosakot vispārējos mērķus, uzdevumus, plānotos rezultātus, nepieciešamos
resursus attiecīgajās jomās:
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6.1. kultūrizglītībā (deja, mūzika, folklora, mājturība un tehnoloģijas, teātris un radošās
industrijas);
6.2. tehniskajā jaunradē (auto modelisms, avio un raķešu-kosmiskais modelisms,
datorapmācība, dzelzceļa tehnikas modelisms, konstruēšana un tehniskā modelēšana,
kuģu un jahtu modelisms, lauksaimniecības tehnikas modelēšana);
6.3. vides interešu izglītībā;
6.4. sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles,
tehniskie sporta veidi, ugunsdzēsības sports);
6.5. citas interešu izglītības programmu jomās (valodu apguve, debašu klubi,
novadpētniecība, jauniešu radošās iniciatīvas grupas, mājsaimniecības pulciņš,
dzīvesziņas pulciņš, stila mācība, uzņēmējdarbības pulciņš, skauti, mazskauti, mazpulki,
fiziskā izglītība un veselība ūdenī, jaunsargi, pašpārvaldes, līderu apmācība).

III. Interešu izglītības programmu īstenošanas pamatprincipi
7.
Interešu izglītības programmas īsteno vienā vai vairākās izglītības pakāpēs (nobeigts
izglītības posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu izglītības ieguvi):
7.1. I.izglītības pakāpe – pamatsagatavotības pakāpe – iesācēju pulciņi;
7.2. II.izglītības pakāpe – mācību un treniņu pakāpe;
7.3. III. – IV.izglītības pakāpe – kompetenču pilnveides pakāpe;
7.4. V.izglītības pakāpe – meistarības pakāpe.
8.

Interešu izglītības programmas īstenošanas laiks var būt:
8.1. pilnu mācību gadu;
8.2. vairākus mācību gadus.

9.

Interešu izglītības programmu var īstenot viens vai vairāki pedagoģiskie darbinieki.

10.
Interešu izglītības programmas īstenošanas pamatvienība ir kolektīvs vai pulciņš.
Atsevišķi pulciņi, kas strādā pēc vienotas interešu izglītības programmas, var apvienoties
kolektīvos, studijās (noteikts mācību pasākums, kurā apgūst meistarības pamatus), klubos (kopa,
kurā apvienojušies kopīgi interešu pulciņi, lai kopā pavadītu brīvo laiku, organizētu dažādus
pasākumus, nodarbotos ar sportu).
11. Pulciņa darba organizācijas formas:
11.1.
pulciņa nodarbība, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;
11.2.
pārgājiens, pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucieni;
11.3.
konkurss, sacensības, skate;
11.4.
koncerts, izstāde;
11.5.
rudens, Ziemassvētku, pavasara un vasaras brīvdienās ieteicamās darba formas un
veidi:
11.5.1.
koncertbraucieni, pārgājieni, sacensības un citas aktivitātes;
11.5.2.
nodarbības dienas pirmajā pusē;
11.5.3.
nodarbības mainīgam audzēkņu sastāvam.
11.6.
nodarbības ilgums 40 minūtes, pirmsskolas vecuma bērniem – 30 minūtes.
Ievērojot interešu izglītības programmu un audzēkņu uzmanības noturību, pieļaujamas 2
– 3 nodarbības pēc kārtas. Starp nodarbībām var arī nebūt starpbrīdis;
11.7.
interešu izglītības programmas stundu skaitā ir iekļauta dalība pasākumos
(konkursos, sacensībās, skatēs, izstādēs, utt.), kuras jānostrādā kalendārā mēneša
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ietvaros. Nodarbību grafikā jānorāda iknedēļas nodarbības, kā arī iespējamā dalība
pasākumos;
11.8.
nodarbību uzskaiti veic interešu izglītības nodarbību uzskaites žurnālā vai
elektroniskajā žurnālā.
12.
Minimālo izglītojamo skaitu vienā pulciņā un maksimālo stundu skaitu vienam pulciņam
nedēļā nosaka saskaņā ar interešu izglītības programmu īstenošanas kritērijiem (turpmāk –
Kritēriji) (1.pielikums). Atsevišķos gadījumos Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
komisija (turpmāk – Komisija) var izskatīt katru gadījumu atsevišķi.
13.
Izglītojamo meistarības pilnveidei, organizējot grupu vai individuālo darbu, var izmantot
ne vairāk kā 50 % no pulciņam paredzētā stundu skaita nedēļā.
Nosacījumi bērnu un jauniešu uzņemšanai un komplektēšanai pulciņos:
14.1. pulciņā uzņem bērnus un jauniešus vecumā no 1,5 gadu vecuma līdz 19
gadiem, pamatojoties uz viņu vai viņu likumisko pārstāvju iesniegto iesniegumu par dalību
Mācību programmā;
14.2. Iestādes direktors saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem
termiņiem apstiprina pulciņu izglītojamo sarakstus, saskaņā ar 14.1.punktā minētajiem
iesniegumiem;
14.3. katram izglītojamajam ir tiesības vienlaicīgi nodarboties dažādu jomu pulciņos,
iestāties un brīvi izstāties no pulciņa, kā arī pāriet uz citu pulciņu;
14.4. komplektējot pulciņu un nosakot nodarbību slodzi, jāievēro izglītojamo
veselības stāvoklis, vecums un sagatavotības pakāpe;
14.5. nodarbībās ar paaugstinātu fizisko slodzi var piedalīties izglītojamie, kuriem ir
sporta ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
14.6. pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1.septembra līdz 31.oktobrim, uzsākot
darbu ar nepilnu pulciņu no 1.septembra;
14.7. atsevišķos gadījumos Komisija lemj par citu pulciņa komplektēšanas laiku;
14.8. ja izglītojamo skaits pulciņā pārsniedz 1.pielikumā noteikto izglītojamo skaitu,
Iestāde drīkst veidot vairākas apakšgrupas, kurās izglītojamo skaits atbilst 1.pielikumā
noteiktajam minimālajam izglītojamo skaitam grupā;
14.

15.
Iestādes direktors pēc saviem ieskatiem var norīkot pedagogus pedagoģiskajam darbam
nometnē un citu izglītojošo darbību veikšanai rudens, Ziemassvētku, pavasara un vasaras
brīvdienās.
IV. Interešu izglītības programmas pieteikuma iesniegšana,
vērtēšana un finansējuma piešķiršana
16.
Lai pretendētu uz šo noteikumu 2.1. un 2.2. punktā minēto Finansējumu, Iestāde iesniedz
Pieteikumu interešu izglītības programmas īstenošanai. Iestādei ir tiesības pievienot arī citus
dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par interešu izglītības programmas īstenošanu.
17.
Pieteikums, kas nav sagatavots, saskaņā ar šo noteikumu 4. un 18.punkta prasībām, netiek
virzīts tālākai izvērtēšanai.
18.
Pieteikums iesniedzams 2 (divos) eksemplāros valsts valodā uz A4 formāta papīra lapām,
Pašvaldībā attiecīgajam speciālistam, no kuriem, pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, viens
glabājas iestādē un otrs Pašvaldībā.
19.
Komisija iesniegtos Pieteikumus izvērtē, ņemot vērā:
19.1. pieteiktās interešu izglītības programmas atbilstību Valsts izglītības un satura
centra izvirzītajiem uzdevumiem interešu izglītībā;
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19.2. pulciņam plānoto stundu skaita atbilstību Kritērijiem.
19.1 Pulciņam plānotajā stundu skaitā tiek iekļautas pulciņa nodarbību stundas un to
sagatavošana.
20.
Pašvaldības speciālists, ņemot vērā finanšu līdzekļu apmēru, sagatavo interešu izglītības
stundu sadalījuma projektu iesniegšanai Komisijai.
21.
Ja pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms pārsniedz attiecīgajam gadam iedalīto finanšu
līdzekļu apmēru, tad kritērijiem var piemērot koeficientu, ņemot vērā Valsts izglītības satura
centra izvirzītās interešu izglītības prioritātes un uzdevumus attiecīgajam mācību gadam.
22.
Komisija izskata 20. punktā minēto projektu un pieņem lēmumu par stundu sadalījumu
atbalstītajām mācību programmām. Komisijas sēdē var piedalīties arī izglītības iestāžu direktori
un vadītāji.
23.
Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, interešu izglītības stundu sadalījuma projektu
Komisija iesniedz Pašvaldības domei (turpmāk – Dome) apstiprināšanai. Pamatojoties uz Domes
lēmumu, tiek noteikts stundu sadalījums interešu izglītības programmu īstenošanai no valsts un
Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
V. Interešu izglītības programmu pārraudzība un koordinācija
25.

Pašvaldības speciālists pārrauga Iestāžu interešu izglītības programmu īstenošanu.

26.
Pašvaldības deleģētā izglītības pārvalde koordinē interešu izglītības attiecīgās jomas
īstenošanu, sniedzot metodisku un konsultatīvu palīdzību pedagogiem.
27. Pašvaldība var pieņemt lēmumu:
27.1.
par Finansējuma pārtraukšanu:
27.1.1.
ja interešu izglītības programma netiek īstenota ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi;
27.1.2.
ja interešu izglītības programma netiek īstenota saskaņā ar programmā
noteikto;
27.2.
par Finansējuma pārdali citām attiecīgajā mācību gadā Iestādei apstiprinātajām
interešu izglītības programmām:
27.2.1.
ja interešu izglītības programmā līdz 31.oktobrim netiek uzņemts
nepieciešamais audzēkņu skaits.
28.
Lai pretendētu uz Finansējumu no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem jaunu interešu
izglītības programmu uzsākšanai mācību gada laikā, Iestāde iesniedz Pieteikumu šo noteikumu
IV. Nodaļas noteiktajā kārtībā.
29.
Iestāžu direktori ir atbildīgi par Iestādes interešu izglītības programmas īstenošanu šiem
mērķiem piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.
VI. Noslēguma jautājums
30.
Šo noteikumu 17.punktā minēto pieteikumu Iestāde iesniedz līdz attiecīgā gada
30.jūnijam, bet 2017./2018. mācību gadā līdz 22. augustam.
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Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs

