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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

   

25.05.2011.       17.§          Nr.10 

        
Par interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas nolikuma  

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

 Nolūkā precizēt Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas 

komisijas nolikumu, lai nodrošinātu korektu informācijas nodošanu 

pretendentiem par interešu izglītības finansējumu no valsts un pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, ir sagatavots nolikums jaunā redakcijā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un 

Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, Carnikavas novada 

domes Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 09.05.2011. atzinumu, 

atklāti balsojot „par” 13 balsīm, „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome 

 

N O L E M J: 

 

 Apstiprināt Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas nolikumu 

jaunā redakcijā (pielikums). 

 

Novada domes priekšsēdētāja                       D.Jurēvica 

              

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



LATVIJAS REPUBLIKAS 

CARNIKAVAS NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 
 

AS SEB banka, kods UNLALV2X                                           AS GE Money, kods BATRLV2X 

konts LV59UNLA0050003955158                                           konts LV24BATR0051201711602 

      
APSTIPRINĀTS 

ar Carnikavas novada domes  

25.05.2011. lēmumu 

(protokols Nr.10, 17.§) 

 

NOLIKUMS 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

2011.gada 25.maijā        Nr.CND/INA/2011/21 
 

Carnikavas novada interešu izglītības  

vērtēšanas komisijas   

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar 28.08.2009. 

Ministru kabineta noteikumu  

Nr.382 10. punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Nolikums nosaka Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas 

izveidošanu un darbības organizāciju, iesniedzamo dokumentu, programmu 

izskatīšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību Carnikavas novadā 

interešu izglītības jomā.   

2. Lai īstenotu pēctecību un tradīciju pārmantojamību interešu izglītībā, 

nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Carnikavas novadā, prioritāri tiek atbalstītas šādas interešu izglītības 

programmas: 

2.1. kultūrizglītības programmas (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā 

māksla, teātra māksla, folklora); 

2.2. sporta izglītības programma; 

2.3. tehniskās jaunrades programma; 

2.4. vides izglītības programma. 

3. Pieteikšanās interešu izglītības programmu īstenošanai nākamajā mācību 

gadā par Valsts un pašvaldības līdzekļiem tiek izsludināta katru gadu maija 

beigās.  

 



II. Dokumentu iesniegšana  

4. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt pašvaldības izglītības iestādes, kā 

arī juridiskās un fiziskās personas, kas novada pašvaldībā saņēmušas licenci 

attiecīgās programmas īstenošanai. 

5. Lai pretendētu uz mērķdotācijas līdzekļiem, pretendents pašvaldības 

centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, 

Carnikavā, Carnikavas nov.) iesniedz pieteikumu, kuram pievieno:  

5.1.1. licenci programmas īstenošanai (izņemot pašvaldības izglītības 

iestādes); 

5.1.2. interešu izglītības programmu; 

5.1.3. atskaiti par iepriekšējo periodu (brīvā formā). 

III. Vērtēšanas komisijas izveidošana un darbības organizācija 

6. Programmu vērtēšanai un mērķdotācijas sadalei dome izveido komisiju 5 

(piecu) cilvēku sastāvā. 

7. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz četri komisijas 

locekļi. 

8. Komisijas sēdes notiek Carnikavas novada pašvaldības centrālās 

administrācijas telpās. 

9. Komisijas sēdes protokolēšanu nodrošina pašvaldības centrālās 

administrācijas Administratīvās nodaļas darbinieks. 

10. Komisijas izvēlēto interešu izglītības programmu pieteikumus kopā ar 

 protokolu un vērtējuma kopsavilkumu iesniedz Carnikavas novada domei 

 lēmuma pieņemšanai. 

IV. Programmu vērtēšana un lēmuma pieņemšana  

11. Komisija vērtē iesniegtās interešu izglītības programmas saskaņā ar 

vērtēšanas kritērijiem (pielikums). 

12. Katrs komisijas loceklis vērtē katru iesniegto interešu izglītības programmu; 

visu komisijas locekļu punktus saskaita un izdala ar klātesošo komisijas 

locekļu skaitu, tā iegūstot vidējo punktu skaitu. 

13. Maksimāli iespējamais punktu skaits – 30 punkti. 

14. Lēmumu par izvēlētās interešu izglītības programmas atbilstību Carnikavas 

novada interešu izglītības attīstības prioritātēm pieņem, pamatojoties uz 

augstāko punktu skaitu. 

15. Ja vairāki interešu izglītības programmu iesniedzēji saņēmuši vienādu 

punktu skaitu, komisija balso par novada bērnu un jauniešu harmoniskai 

attīstībai   atbilstošāko interešu izglītības programmu. Ja balsojums ir 

vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas 

priekšsēdētājam savs lēmums ir jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā. 

16. Papildu informācijas noskaidrošanai pirms balsojuma komisijai ir tiesības 

uzaicināt uz pārrunām interešu izglītības programmu iesniedzējus, kuri 

ieguvuši vienādu augstāko punktu skaitu. 



17. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez interešu izglītības programmu 

iesniedzēju klātbūtnes un rezultātus iesniedz domei apstiprināšanai tuvākajā 

domes sēdē. 

18. Komisija nosaka interešu izglītības programmas īstenošanas termiņu. 

19. Interešu izglītības programmas iesniedzējam pēc rakstiska pieprasījuma ir 

tiesības iepazīties ar komisijas protokolu un komisijas pieņemto lēmumu.  

20. Atkārtota pieteikšanās interešu izglītības programmu nodrošināšanai var tikt 

izsludināta, ja:  

20.1. nav iesniegta neviena interešu izglītības programma; 

20.2. pieteiktās interešu izglītības programmas neatbilst apstiprinātajiem 

 vērtēšanas kritērijiem;  

20.3. nevienu no komisijas ieteiktajām interešu izglītības programmām  

 Carnikavas novada dome neapstiprina; 

20.4. izglītības iestādes vadītājs rakstiski informējis komisiju, ka interešu 

izglītības pulciņš nedarbojas, un finansējums ticis pārtraukts. 

V. Noslēguma jautājumi 

21. Nolikums stājas spēkā parakstīšanas brīdī. 

22. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada interešu  

izglītības  vērtēšanas komisijas  nolikums, kas apstiprināts ar 22.10.2010. 

domes lēmumu (protokols Nr.18, 26.§). 
 

Novada domes priekšsēdētāja      D. Jurēvica 

 

2011. gada __. maijā 
 

 

 

 

 

 


