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Nīcas novada domes 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nīcas novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota, lai analizētu, izvērtētu 
Pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk tekstā kopā sauktas – Izglītības iestādes) 
īstenotās interešu izglītību programmas, izstrādātu priekšlikumus un veiktu valsts 
piešķirto finanšu līdzekļu sadali. 

2. Komisija savā darbā ievēro likumus „Par pašvaldībām”, „Izglītības likumu” un citus 
Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, šo nolikumu. 

II. Komisijas darbības mērķi un uzdevumi 
3. Komisijas darbības mērķis ir organizēt un pārraudzīt interešu izglītības programmām 

paredzēto finanšu līdzekļu sadali un interešu izglītības darba organizāciju Izglītības 
iestādēs. 

4. Komisijas galvenie uzdevumi: 
4.1. uz katra gada 1. septembri un 1. janvāri veikt valsts piešķirto mērķdotāciju 

sadali interešu izglītības programmām finansēšanai Izglītības iestādēs, 
atbilstoši: 
4.1.1. valstī un Pašvaldībā noteiktajām prioritātēm, 
4.1.2. Pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pēc skolēnu skaita, 
sadali veicot tām programmām, kuras iesniegtas līdz kārtējai tarifikācijai vai 
pašvaldības izsludinātajam programmu iesniegšanas termiņam (vēlāk 
iesniegtām programmām mērķdotācija netiek piešķirta); 

4.2. sekot interešu izglītības darba organizācijai Izglītības iestādēs un apkopot, 
izvērtēt to rezultātus. 

III. Komisijas darbības organizācija 
5. Komisijas sastāvā ietilpst novada vispārizglītojošo skolu padomju priekšsēdētāji, 

skolēnu domju pārstāvji, skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā, Nīcas kultūras 
nama vadītāja, Otaņķu tautas nama vadītāja, novada speciālists izglītības jautājumos. 

6. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc 
vajadzības un tās tiek protokolētas. Komisija ir pilntiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē 
piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. 

7. Komisijas locekļi izvērtē iesniegtās interešu izglītības programmas, kā arī saskaņo 
iesniegtās izmaiņas jau apstiprinātajās interešu izglītības programmās. 

8. Komisija seko, lai Izglītības iestādes sastādītu tarifikācijas sarakstus par apstiprināto 
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksu. 

9. Komisija uzrauga, lai Izglītības iestādes realizētu tikai apstiprinātas interešu izglītības 
programmas. 

IV. Komisijas tiesības un pienākumi 
10. Komisijas tiesības: 

10.1. sniegt slēdzienu par interešu izglītības programmu saturu, realizāciju un 
rezultātiem; 

10.2. veikt izmaiņas interešu izglītības programmas saturā. 
11. Komisijas pienākumi: 

11.1. izvērtēt iesniegto interešu izglītības programmu kvalitāti un pieņemt lēmumu 
par programmu apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt; 

11.2. izvērtēt realizēto interešu izglītības programmu darbības rezultātus, nepilnību 
gadījumā informēt atbildīgās izglītības iestādes.  
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