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NOTEIKUMI

Naukšēnu novadā īstenoto interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3., 6. un16.punktu,
LR Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Naukšēnu novadā īstenoto interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtību, tostarp kārtību, kādā tiek sadalīta Naukšēnu novada pašvaldībai
(turpmāk – pašvaldība) piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) un
sadalīts pašvaldības finansējums (turpmāk – pašvaldības finansējums) pedagogu darba
algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām interešu izglītības
programmu (turpmāk – programmas) īstenotājiem Naukšēnu novadā.
2. Naukšēnu novada pašvaldībā interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisija netiek izveidota, bet lēmumu par mērķdotācijas un
pašvaldības finansējuma sadali pieņem Naukšēnu novada dome( turpmāk –Dome).
3. Pašvaldības izglītības iestādes īstenotās programmas tiek finansētas no:
3.1.valsts budžeta mērķdotācijas;
3.2. pašvaldības budžeta līdzekļiem
4. Vienīgais mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma izlietošanas mērķis ir pedagogu darba
algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
II. Mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība
5. Mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu var piešķirt tikai tādu programmu īstenošanai,
kuras ir pieejamas bez maksas.
6. Ja saskaņoto programmu īstenošanai nepietiek valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu,
papildus tiek piešķirts pašvaldības finansējums programmas īstenošanas izdevumu apjomā.
7. Citas juridiskās un fiziskās personas, savu īstenoto programmu finansēšanai ir tiesīgas
iesniegt pašvaldības finansējuma pieprasījumu. Pieprasījums iesniedzams pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz mācību gada sākumam (31.augustam), tajā norādāms programmas saturs un
finansējuma apjoms.
1

8. Dome lēmumu par programmu finansēšanu no valsts vai pašvaldības līdzekļiem pieņem
mēneša laikā pēc mērķdotācijas saņemšanas pašvaldībā. Lēmums tiek paziņots
pieprasījuma iesniedzējam.
9. No mērķdotācijas un pašvaldības finansēto programmu īstenotāju pedagogu algu aprēķinā
ņem vērā šādas algu likmes:
9.1.pašvaldības iestāžu pedagogiem – šī pedagoga darba devēja likmi;
9.2.citu juridisku un fizisku personu pedagogiem – normatīvajos aktos valsts noteikto
zemāko likmi.
III. Pārraudzība un kontrole
10. Par piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma izlietojumu atbild programmas
īstenotājs.
11. Ja programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumā tiek fiksēti pārkāpumi, Dome
ir tiesības lemt par mērķdotācijas vai pašvaldības finansējuma izmaksas pārtraukšanu un
par izmaksātā finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu.

Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

2

