
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PRINCIPI UN KĀRTĪBA  

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Šī kārtība nosaka interešu izglītības programmu īstenošanas principus un kārtību Kuldīgas 
novadā.  

2. Kuldīgas novada pašvaldībā interešu izglītības valsts mērķdotācijas sadali veic Kuldīgas 
novada Domes apstiprināta komisija (turpmāk tekstā – KOMISIJA).  

II. Interešu izglītības programmu īstenošanas pamatprincipi  

3. Par iespēju pretendēt uz valsts finansējumu interešu izglītībā katru gadu līdz 10. augustam 
tiek publicēta informācija Kuldīgas novada pašvaldības izdevumā “Kuldīgas novada vēstis”, 
Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv.  

4. Interešu izglītības programmu autori, līdz sludinājumā norādītajam termiņam, iesniedz 
programmu pieteikumu, kurš noformēts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem (2., 3., 4., 
5.  pielikums), izglītības iestādes vadītājam, uz kuras bāzes pulciņa programma tiks 
realizēta.  

5. Atbilstoši izglītojamo skaitam katrā vispārizglītojošajā skolā tiek noteikts šāds maksimālais 
interešu izglītības pulciņu skaits:  

5.1. izglītojamo skaits līdz 100 – 3 interešu izglītības pulciņi (atsevišķi arī filiāles);  

5.2. izglītojamo skaits no 101–300 – 6 interešu izglītības pulciņi;  

5.3. izglītojamo skaits no 301 un vairāk – 9 interešu izglītības pulciņi.  

6. Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikts ne vairāk kā 1 valsts mērķdotācijas finansēts 
interešu izglītības pulciņš katrā.  

7. Līdz norādītajam termiņam katra izglītības iestāde izvērtē saņemtās interešu izglītības 
programmas, un, ņemot vērā pašvaldībā izvirzītās prioritātes, kā arī iestādē izvirzītos un 
apstiprinātos kritērijus, saskaņā ar II. nodaļas 5. un 6. punktu izvirza interešu izglītības 
pulciņu programmas izskatīšanai KOMISIJAI.  

8. Interešu izglītības programmas pieteikumam jāatbilst programmas izstrādes metodiskiem 
norādījumiem (2.,3.,4.,5. pielikums) un apstiprinātajām prioritātēm mācību gadā. Pieteikums, 
kas nav sagatavots, saskaņā ar šo noteikumu 2.,3.,4.,5. pielikuma prasībām, netiek virzīts 
tālākai apstiprināšanai.  

9. Kuldīgas pilsētā esošās vispārizglītojošās skolas, uz kuru bāzes darbojas interešu izglītības 
pulciņi, 50% no pulciņu pedagogiem atalgojumam nepieciešamā finansējuma nodrošina no 
izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas licencēto izglītības programmu realizēšanai. 
Pārējie 50% tiek nodrošināti no valsts mērķdotācijas interešu izglītībai.  

II. Komisijas kompetence  



10. KOMISIJA apstiprina Kuldīgas novada interešu izglītības programmu prioritātes 
nākošajam mācību gadam.  

11. KOMISIJAI iesniegtos pieteikumus apkopo Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 
(turpmāk tekstā – BJC), ņemot vērā:  

11.1. pašvaldības izvirzītās prioritātes un uzdevumus interešu izglītībā;  

11.2. pulciņam plānoto stundu skaita atbilstību kritērijiem (1. pielikums);  

12. BJC, ņemot vērā valsts piešķirto finanšu līdzekļu interešu izglītībai apmēru, sagatavo 
interešu izglītības stundu sadalījuma projektu iesniegšanai pašvaldības interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas KOMISIJAI.  

13. Ja pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms pārsniedz attiecīgajam gadam iedalīto finanšu 
līdzekļu apmēru, tad kritērijiem var piemērot koeficientu, ņemot vērā Valsts izglītības satura 
centra un pašvaldības izvirzītās interešu izglītības prioritātes un uzdevumus attiecīgajam 
mācību gadam.  

14. KOMISIJA izvērtē minēto dokumentu apkopojumu un pieņem lēmumu par valsts 
mērķdotācijas interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam līdz 1. septembrim. 
KOMISIJAI ir tiesības ar programmām iepazīties detalizēti.  

15. Piešķirto finansējumu un stundu skaitu publicē pašvaldības mājas lapā. Rakstiski vai 
elektroniski informē Kuldīgas novada izglītības iestādes, juridiskās un fiziskās personas par 
valsts piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī komisijas 
lēmumu par interešu izglītības programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.  

16. Ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtam programmas aprakstam, 
KOMISIJAI ir tiesības lemt par mērķdotācijas maksājumu pārtraukšanu un par izmaksātā 
finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu.  

III. Interešu izglītības programmu veidi  

17. Atbilstoši interešu izglītības programmu klasifikācijai veido interešu izglītības programmu 
(1. pielikums), ko apstiprina BJC direktore.  

18. Interešu izglītības programmu veido, nosakot vispārējos mērķus, uzdevumus, plānotos 
rezultātus, nepieciešamos resursus attiecīgajās jomās (3. pielikums):  

18.1. kultūrizglītībā (deja, mūzika, folklora, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 
un radošās industrijas);  

18.2. tehniskajā jaunradē (konstruēšana un tehniskā modelēšana, auto modelisms, 
lidmodelisti, datorapmācība);  

18.3. sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles);  

18.4. citās interešu izglītības programmu jomās (vides interešu izglītība, skolu muzejs, 
novadpētniecība, citas apakšjomas. 



debašu klubi, novadpētniecība, skolu muzeji, jauniešu radošās iniciatīvas grupas, stila 
mācība, uzņēmējdarbības pulciņš, mazpulki, jaunsargi, pašpārvaldes u.c. ). 

IV. Interešu izglītības programmu īstenošanas pamatprincipi  

19. Interešu izglītības programmas īsteno vienā vai vairākās izglītības pakāpēs (1. pielikums):  

19.1. 1. izglītības pakāpe – iesācēju pulciņi;  

19.2. 2. izglītības pakāpe – pamatgrupas pakāpe;  

19.3. 3.–4.izglītības pakāpe – augstākās meistarības grupa.  

20. Interešu izglītības programmas īstenošanas laiks ir no 3 līdz 9 mēnešiem, paredzot 
programmu pagarināt, saskaņojot to ar BJC direktori.  

21. Interešu izglītības programmu var īstenot viens vai vairāki pedagoģiskie darbinieki.  

22. Interešu izglītības programmas īstenošanas pamatvienība ir kolektīvs vai pulciņš. 
Atsevišķi pulciņi, kas strādā pēc vienotas interešu izglītības programmas, var apvienoties 
studijās (noteikts mācību pasākums, kurā apgūst meistarības pamatus), klubos .  

23. Pulciņa darba organizācijas formas:  

23.1. pulciņa nodarbība, ko veido gan teorētiskā un praktiskā daļa;  

23.2. pārgājiens, pieredzes apmaiņa;  

23.3. konkurss, sacensības, skate;  

23.4. koncerts, izstāde;  

24. Rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvdienās ieteicamās darba formas un veidi:  

24.1. koncertbraucieni, pārgājieni, sacensības un citas aktivitātes;  

24.2. nodarbības dienas pirmajā pusē;  

24.3. nodarbības mainīgam audzēkņu sastāvam.  

25. Minimālo audzēkņu skaitu vienā pulciņā un maksimālo stundu skaitu vienam pulciņam 
nedēļā nosaka saskaņā ar interešu izglītības programmu īstenošanas kritērijiem (turpmāk – 
kritēriji) (1. pielikums).  

26. Nosacījumi bērnu un jauniešu uzņemšanai un komplektēšanai pulciņos:  

26.1. pulciņā uzņem bērnus un jauniešus vecumā no 3 gadu vecuma līdz 25 gadiem, 
pamatojoties uz viņu vai viņu vecāku (aizbildņu) iesniegto iesniegumu par dalību mācību 
programmā;  

26.2. katram audzēknim ir tiesības vienlaicīgi nodarboties dažādu jomu pulciņos, 
iestāties un brīvi izstāties no pulciņa, kā arī pāriet uz citu pulciņu;  



26.3. komplektējot pulciņu un nosakot nodarbību slodzi, jāievēro audzēkņu veselības 
stāvoklis, vecums un sagatavotības pakāpe;  

26.4. pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1. septembra līdz 1. oktobrim, uzsākot 
darbu ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no 1. septembra;  

26.5. ja audzēkņu skaits pulciņā pārsniedz 1. pielikumā noteikto audzēkņu skaitu, 
saskaņojot ar BJC direktori, drīkst veidot vairākas apakšgrupas, kurās audzēkņu skaits atbilst 
1. pielikumā noteiktajam minimālajam audzēkņu skaitam grupā. 

27. BJC direktore, izvērtējot nepieciešamību un lietderību, var norīkot pedagogus 
pedagoģiskajam darbam nometnē un citu izglītojošo darbību veikšanai rudens, Ziemassvētku, 
pavasara un vasaras brīvdienās.  

28. 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.  

29. Nodarbību uzskaiti veic elektroniskajā žurnālā.  

V. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra kompetence  

30. Pārrauga un koordinē interešu izglītības programmu īstenošanu novadā.  

31. Koordinē interešu izglītības attiecīgās jomas īstenošanu, sniedzot metodisku un 
konsultatīvu palīdzību pedagogiem.  

32. Sagatavo un sniedz pamatotu ziņojumu KOMISIJAI lēmuma pieņemšanai par interešu 
izglītības programmas finansējuma pārtraukšanu :  

32.1. ja interešu izglītības programma netiek īstenota ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi;  

32.2. ja interešu izglītības programma netiek īstenota saskaņā ar programmā noteikto;  

32.3. ja interešu izglītības programmā līdz 15.oktobrim netiek uzņemts nepieciešamais 
audzēkņu skaits.  

33. KOMISIJA nepieciešamības gadījumā lemj par finansējuma pārdali citām attiecīgajā 
mācību gadā apstiprinātajām interešu izglītības programmām;  

34. BJC ir atbildīgs par interešu izglītības programmas īstenošanu šiem mērķiem piešķirto 
finanšu līdzekļu ietvaros. 

  



2. pielikums                                                                                                                             
                                                                                                                   
Kuldīgas novada pašvaldībai 

 
 

Pieteikums interešu izglītības  programmas īstenošanai 20…./20….m. g. 
 
 

1. Pedagogs (vārds, uzvārds)    

_______________________________________________ 

 

2. Izglītība_________________________________ 

Kvalifikācija_____________________________ 

Tālākizglītība, kas atbilst piedāvātajai interešu izglītības jomai (pēdējie 3 gadi) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Kontaktinformācija:  

e-pasts   ________________________________                                        

telefons ________________________________                                

 

4. Interešu izglītības programmas veids/joma:  

__________________________________________________________ 

5. Interešu izglītības programmas nosaukums: 

 

__________________________________________________________ 

 



6. Izglītības pakāpe: 

__________________________________________________________ 

7. Vecuma grupa: 

__________________________________________________________ 

8. Programmas īss apraksts, aktualitāte un izglītības pakāpes pamatojums:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Izglītības iestāde, uz kuras bāzes īstenos interešu izglītības programmu: 

________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Datums                                                                                            Paraksts 

 
 
 
 
 
 
 



3. pielikums 

Interešu izglītības pulciņu programma 
(paraugs) 

1. Titullapa (atsevišķa lapa) 
Paraugam skatīt 3. pielikumu: 

1.1. iestāde;  
1.2. interešu izglītības programmas veids/joma; 
1.3. izglītības pakāpe; 
1.4. programmas nosaukums; 
1.5. mērķauditorija; 
1.6. programmas apjoms (stundu skaits nedēļā); 
1.7. programmas autors un īstenotājs (pedagoga vārds, uzvārds); 
1.8. programmas iesniedzēja paraksts, atšifrējums; 
1.9. kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts. 

 
2. Programmas aktualitāte 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; katra 
mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus). 

 
5. Programmas īstenošanas plāns: 

5.1. mērķauditorija (plānotais audzēkņu skaits grupā, vecuma posms, izglītības 
pakāpe); 
5.2. programmas īstenošanas darba formas (treniņgrupa, studija, pulciņš, 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs u.c.); 
5.3. programmas īstenošanas darba metodes (nodarbības/kontaktstundas, praktiskie 
darbi, mācību ekskursijas, plenēri, koncerti, konkursi u.c.); 
5.4. programmas tematiskais plāns: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēmas 
nosaukums 

Kopējais 
stundu 
skaits 

Tēmas izklāsts/stundu saturs Stundu 
skaits 

     
  
  

 
5.5. programmas nodarbību skaits nedēļā. 

        
6. Plānotie rezultāti. Atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem 
jāparedz mērāmi, konkrēti un reāli rezultāti. 
 



7. Nepieciešamie pamatresursi: 
7.1. Darba samaksas nodrošinājums: 

7.1.1. pedagoga izglītība (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību”): 

7.1.2. pedagoga apmeklētie kursi interešu izglītības realizēšanai (pēdējie 3 gadi); 
7.1.3. pedagoga pedagoģiskā darba stāžs. 

7.2. Materiāli tehniskā bāze (telpas, materiāli, instrumenti, tehniskie līdzekļi, 
iekārtas un aprīkojums u.c.); 
7.3. Nodarbību telpas (iestādes vadītāja apliecinājums). 

 
8. Literatūras saraksts / izmantotie informācijas avoti programmas izstrādei. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  



  4. pielikums 
 

 
 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs (14, bold) 
(iestāde, uz kuras materiālās bāzes tiek realizēta programma) 

 
 
 
 
 
 
 

Kultūrizglītība (14, regular) 
Mūzika (14,regular) 

1. Izglītības pakāpe – sagatavošanas grupa (12, regular) 
 
 

Koris “Nāc sadziedāt!” (16, bold) 
(programmas nosaukums)  

                                                  1.–4. klase (12, regular) 
(2 stundas nedēļā) (12, regular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              (paraksts)         /Leila Mazā/ 

tālr. 20202020, e-pasts:l.maza@l.maza.lv (12, regular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuldīga, 2016 (14, regular) 
 
 
  



5. pielikums 
 

 
Kuldīgas novada interešu izglītības programmas noformējums  

 
Prasības noformējumam: 
 

1. Programma  jāraksta valsts valodā. 

2. Programmai jābūt datorrakstā, burtu lielums 12. 

3. Darbu raksta baltas A4 formāta lapas vienā pusē.  

4. Darbam jābūt cauršūtam, neiekļaujot tajā pieteikumu Kuldīgas novada pašvaldībai. 

5. Lapas neliek atsevišķās plastikāta kabatiņās. 

6. Lapas tiek numurētas, titullapa ir programmas pirmā lpp. 
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	5. pielikums

