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APSTIPRINĀTS
ar Alojas novada domes
2009.gada 28.augusta
Lēmumu Nr.73 (prot. Nr.5 21#)
Ar grozījumiem 26.09.2012.
lēmums Nr. 349 (protokols Nr.15 14#)
Ar grozījumiem 29.08.2013
lēmums Nr. 345 (protokols Nr.18 43#)
Alojas novada domes
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
nolikums
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382
“ Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales
komisija (Komisija) ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izskata izglītības iestāžu
iesniegtās interešu izglītības programmas. Komisijai savā darbībā jāievēro Alojas
novada pašvaldības (Pašvaldība) nolikums, šis nolikums un citi normatīvie akti.
1.2.Savus uzdevumus komisija veic sadarbībā ar Alojas novada domi (Dome).
2. KOMISIJAS IZVEIDOŠANA UN SASTĀVS
2.1.Komisiju 6 (sešu) locekļu sastāvā (tajā skaitā Komisijas priekšsēdētāju)
apstiprina Dome.
2.2.Komisijas loceklim ir tiesības atkāpties no locekļa pienākumu pildīšanas,
iesniedzot rakstisku iesniegumu Domei un / vai Komisijas priekšsēdētājam.
2.3.Komisijas locekļi no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
3. KOMISIJAS KOMPETENCE
3.1.Komisija veic izglītības iestāžu iesniegto interešu izglītības programmu
izvērtēšanu.
3.2.Komisija izvērtē izglītības iestāžu priekšlikumus par valsts mērķdotācijas
interešu izglītībai sadali novada izglītības iestādēm.

3.3.Komisija lemj par iesniegto interešu izglītības programmu akceptēšanu
izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros.
3.4.Komisija dod priekšlikumus Domei par valsts mērķdotācijas interešu
izglītībai sadali novada izglītības iestādēm.
4. KOMISIJAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1.Komisijai ir šādi pienākumi:
4.1.1. pieņemt lēmumus, ievērojot normatīvo aktu prasības;
4.1.2. sagatavot priekšlikumus un lēmumprojektus savas kompetences
ietvaros izskatīšanai Domes sēdēs.
4.2.Komisijai ir šādas tiesības:
4.2.1. pieprasīt un saņemt no Alojas novada izglītības iestādēm
informāciju par interešu izglītības organizāciju un darba
rezultātiem;
4.2.2. uz komisijas sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
5. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1.Komisijas darbu pārrauga Domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja.
Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3(trīs) Komisijas locekļi.
(ar grozījumiem 26.09.2012. lēmums Nr. 349 (protokols Nr.15 14#)
5.2.Komisijas priekšsēdētājs:
5.2.1.organizē un vada komisijas darbu;
5.2.2.nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
5.2.3.sasauc un vada komisijas sēdes ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
5.2.4.nosaka komisijas locekļu pienākumus.
5.3.Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu veic komisijas sekretārs.
5.4.Komisijas sēdes ir atklātas. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
5.5.Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās
līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
5.7. Protokolā jāuzrāda:
5.7.1. Komisijas sasaukšanas laiks,
5.7.2. vieta ,
5.7.3.sēdes vadītājs,
5.7.4.protokolētājs,
5.7.5.sēdes darba kārtība,
5.7.6.izskatāmie jautājumi,
5.7.7. piedalījušos un nepiedalījušos Komisijas locekļu vārdi un uzvārdi, norādot
nepiedalīšanās iemeslu. Komisijas sēdes protokolā var atzīmēt, kā par attiecīgo
jautājumu ir balsojis katrs no klātesošajiem Komisijas locekļiem.
5.8.Komisijas sēdes protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalās sēdē.
6. LĒMUMU PIEŅEMŠANA, IZPILDE UN APSTRĪDĒŠANA
6.1.Komisija pieņem lēmumus, izvērtējot iesniegtos dokumentus, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2.Komisija, pēc lēmuma pieņemšanas, nodrošina tā paziņošanu iesnieguma
iesniedzējam.
6.3.Komisijas pieņemtos lēmumu var apstrīdēt Domes Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā.

7. KOMISIJAS FINANSĒŠANA
7.1 Komisijas locekļi saņem atlīdzību par darbu Komisijā saskaņā ar Domes Darba
samaksas nolikumu.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
8.1. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Domes sēdē.
8.2. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komisijas nolikumā izskata
komisijas sēdē un lēmuma projektu par tiem iesniedz apstiprināšanai
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