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75. Par grozījumiem ar 28.07.2016. Kuldīgas novada Domes lēmumu Nr. 8, p. 8 

“Par “Interešu izglītības programmu īstenošanas principu un kārtības” un 

komisijas apstiprināšanu” apstiprinātajā kārtībā 

Izskatot jautājumu, Kuldīgas novada Dome konstatē: 

  

Ir saņemts priekšlikums no Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra vadības, ka 

ir nepieciešams veikt izmaiņas vairākos punktos dokumentā “Interešu izglītības 

programmu īstenošanas principi un kārtība”, kas apstiprināts ar 28.07.2016. Kuldīgas 

novada Domes  lēmumu “Par “Interešu izglītības programmu īstenošanas principu un 

kārtības” un komisijas apstiprināšanu” /prot. Nr. 8, p. 8/. Izmainītajiem punktiem būtu 

jābūt šādā redakcijā: 

 

3. Par iespēju pretendēt uz valsts finansējumu interešu izglītībā katru gadu līdz 

10. augustam (2017. gadā līdz 15. augustam) tiek publicēta informācija Kuldīgas novada 

pašvaldības izdevumā “Kuldīgas novada vēstis”, Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā 

www.kuldiga.lv.  

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.  

 

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. 

 (18.3. punkts par vides izglītību tiek izņemts, bet papildināts tiek 18.4.) 

 

20. Interešu izglītības programmas īstenošanas laiks ir no 3 līdz 9 mēnešiem, 

paredzot programmu pagarināt, saskaņojot to ar BJC direktori.  



26.4. pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1. septembra līdz 1. oktobrim, uzsākot 

darbu ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no 1. septembra;  

 

Pielikumiem jāmaina numerācija: 

1. pielikums “Interešu izglītības programmu īstenošanas kritēriji”, jo tas ir 

būtiskākais.  

Tam seko 2. pielikums “pieteikums Kuldīgas novada pašvaldībai”,  

3. pielikums “Interešu izglītības pulciņu programma (paraugs)”,  

4. pielikums – titullapas paraugs,  

  

Korekcijas veiktas arī 1. pielikumā “Interešu izglītības programmu īstenošanas 

kritēriji”: Vides izglītība vairs nav atsevišķa joma, bet gan apakšjoma “Citām 

izglītojošajām interešu izglītības programmu jomām” 

Izņemts 3. pielikuma  6.2. puntkts: atgriezeniskā saite (piemēram, audzēkņu 

pašvērtējums, sasniegumu mape jeb portfolio, programmas īstenošanas izvērtējums, 

anketēšana, atsauksmes un ārējie vērtējumi, atzinības u.tml.) Šī informācija nepieciešama 

turpmākai programmas īstenošanai un finansējuma saņemšanai.  

 5. pielikums “Kuldīgas novada interešu izglītības programmas noformējums” 

  

Precizētas arī citas numerācijas dokumentā. 

  

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir 

pienākums savā administratīvajā teritorijā nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību, 

atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (I.Bērziņa, A.Kimbors, A.Bierands, A.Lange, 

A.Gustovskis, B.Mikāla, B.Freija, Ē.Pucens, I.Astaševska I.Eglītis, K.Rūtenberga, 

M.Mednieks, R.Lapuķis, S.Vaivade, V.Gotfridsons, R.Karloviča, M.Karlsons), „pret” nav, 

„atturas” nav, Kuldīgas novada Dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus ar 28.07.2016. Kuldīgas novada Domes  lēmumu Nr. 8, p. 

8 “Par “Interešu izglītības programmu īstenošanas principu un kārtības” un komisijas 

apstiprināšanu” apstiprinātajā kārtībā, izsakot turpmāk redakcijā saskaņā ar pievienoto 

pielikumu.  

 

Pielikumā: 

1) INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PRINCIPI UN 

KĀRTĪBA; 

2) 1. Pielikums Kuldīgas novada Domes noteikumiem „Interešu izglītības 

programmu īstenošanas principi un kārtība”; 

3) 2., 3., 4., 5. pielikumi 

 

Lēmums nosūtāms: Izglītības nodaļai, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram, 

1905.gada ielā 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 

 

Sēdi vada: 

Domes priekšsēdētāja    /personiskais paraksts/  I. 

Bērziņa 



Protokolē: 

Kancelejas vadītāja     /personiskais paraksts/  D. 

Bergmane   

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja       D. Bergmane 

Kuldīgā, 31.07.2017. 


