
Ozolnieku novads

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS
KĀRTĪBA OZOLNIEKU NOVADA
PAŠVALDĪBĀ
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ikviena pašvaldības izglītības iestāde
juridiskas un fiziskas personas

(kuras pašvaldībā saņēmušas licenci
programmas īstenošanai)

kultūrizglītībā

 (deja, mūzika, folklora, 
vizuālā un vizuāli plastiskā 
māksla, teātris un radošās 

industrijas (žurnālistika, 
audio/video ierakstu 
studija, animācija);

tehniskajā 
jaunradē

(robotika, programmēšana, 
lidmodelisms, modeļu būve 

un remonts, tehniskā 
modelēšana un konstruēšana, 

trases automodelisms); 

sporta interešu 
izglītībā

(šahs, dambrete, prāta 
spēles, galda spēles, citas 
sporta spēles, vispusīga 

fiziskā sagatavotība);

vides interešu 
izglītībā

(vides eksperimenti, 
vides pētnieki, u.c);

darbam ar 
jaunatni

(skauti, mazskauti, 
jaunsargi, pašpār-

valdes, līderu 
apmācība);

citas interešu
izglītības

programmās

(valodu apguve, debašu 
klubi, novadpētniecība, 

jauniešu radošās iniciatīvas 
grupas, stila mācība, 

uzņēmējdarbības pulciņš 
u.tt.)

Interešu izglītību Ozolnieku novadā var īstenot:

šādās interešu izglītības jomās:
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Interešu izglītības programmas var īstenot
vienā vai vairākās izglītības pakāpēs:

1
iesācēju pakāpe

izglītības pakāpe 

2-3 stundas nedēļā*

pamatgrupas pakāpe

2
izglītības pakāpe 

3-4 stundas nedēļā*

meistarības pakāpe

3
izglītības pakāpe 

4-6 stundas nedēļā*

* vidējais piešķiramais stundu skaits 
stundas ilgums 40 min / pirmsskolas vecuma bērniem 30 min.
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Finansējuma avoti
interešu izglītības īstenošanai:

valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai;

pašvaldības budžets;

citi līdzekļi- pašfinansējums, sponsori, ziedojumi, projektu līdzekļi 

Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs interešu izglītības programmas par Citiem 
līdzekļiem var realizēt vienīgi juridiskas vai fiziskas personas, kas ir saņēmušas Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu un Ozolnieku 
novada pašvaldības licenci.

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai
un pašvaldības budžeta līdzekļi starp vispārējās
un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm tiek sadalīti, ņemot vērā:

izglītojamo skaitu
izglītības iestādēs 

attiecīgā mācību gada
pašvaldībā noteiktās
prioritātes
interešu izglītībā
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Interešu izglītības programmu
pieteikumus izskata Komisija 

Ozolnieku domes
deputāts

Izglītības
nodaļa

Jaunatnes
nodaļa

Kultūras
nodaļa

Sporta
nodaļa
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Interešu izglītības programmu
iesniegšana un apstiprināšana

Līdz 1.jūnijam 
Komisija apstiprina interešu 

izglītības programmu 
prioritātes nākošajam 

mācību gadam

Līdz 10.jūnijam 
iestāde, kas īsteno interešu 

izglītības programmas, 
iesniedz atskaites par 

aizvadītajā mācību gadā 
īstenotajām programmām

50%

Līdz 20. augustam
iestāde, kas īstenos interešu 

izglītības programmas, 
iesniedz atlikušos 
50% pieteikumu

Līdz 1.septembrim
Komisija pieņem lēmumu valsts 
mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma interešu izglītībai sadali 
nākošajam mācību gadam

Līdz 1. jūlijam  
iestāde, kas īstenos interešu 

izglītības programmas, 
iesniedz 50% nākamajā 
mācību gadā plānoto 

interešu izglītības pieteikumu 

Līdz 1. jūlijam
Komisija izvērtē 

iesniegtās atskaites 
par īstenotām interešu 

izglītības 
programmām

Līdz 26.augustam
Izglītības nodaļai ir 
deleģēts izvērtēt 

jaunos pieteikumus

Līdz 28.augustam
Komisija apstiprina 
jauno programmu 

pieteikumus


