
AKTUALITĀTES 
INTEREŠU  IZGLĪTĪBĀ 

PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

2022.gada 26.oktobrī

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune



kvalitatīvs un izglītojamo 
vajadzībām atbilstošs interešu izglītības piedāvājums

Valsts prioritātes interešu izglītībā



STEM

Nemateriālā kultūras mantojuma apguve un nacionālās, 
valstiskās identitātes stiprināšana

Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida praktizēšana

Prioritārie virzieni interešu izglītības jomā (1) 
(finansējami no valsts budžeta mērķdotācijas)



Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures 
apgūšana interešu izglītības programmās

Prioritārie virzieni interešu izglītības jomā (2) 
(finansējami no valsts budžeta mērķdotācijas)



Izglītības process notiek tikai valsts valodā

Uzmanība pedagogu valsts valodas prasmēm un 
lietošanai

Prioritārie virzieni interešu izglītības jomā (3) 
(finansējami no valsts budžeta mērķdotācijas)



Normatīvie dokumenti (1)

MK 28.08.2001. noteikumi Nr.382 «Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība»

1.punkts 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas.

9.punkts 

Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā 
arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas 
īstenošanai.

10.punkts

Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei.

11.punkts

Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas 
pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 
izglītojamajiem.

 2022./2023.mācību gadā – 0,8 likmes no iespējamajām 1,45 likmēm



Normatīvie dokumenti (2)

Izstrādē grozījumi MK 28.08.2001. noteikumos Nr.382 «Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība», 

 paredzot finansējumu valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm divām pedagogu likmēm;

 ne mazāk kā 20% tehniskās jaunrades (STEM) jomai

Izstrādē MK noteikumu projekts «Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts 

nozīmes interešu izglītības iestādes statuss»

Galvenie kritēriji statusa iegūšanai:

 Daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, prioritāri STEM jomā;

 Motivējoši pasākumi, radošas aktivitātes skolēniem,

 Metodiskais atbalsts pedagogiem (semināri, kursi, materiāli, pieredzes apmaiņa un tīklošanās 

iespējas),

 Izbraukuma un neklātienes nodarbības u.c. 



Normatīvie dokumenti (3)

MK 08.02.2022. noteikumu Nr.111 «Attālināto mācību organizēšanas 
un īstenošanas kārtība» 2.punkts «neformālajā izglītībā (tai skaitā 
interešu izglītībā) attālinātās mācības var organizēt un īstenot atbilstoši 
attiecīgās izglītības programmas īstenotāja noteiktajai kārtībai»

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 «Izglītojamo audzināšanas 
vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību 
un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība»



Interešu izglītība ir BRĪVPRĀTĪGA, tās uzsākšanai nav
nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības
programmas bez licences saņemšanas.

Citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot interešu
izglītības programmas pēc attiecīgas licences saņemšanas
pašvaldībā.

Izglītības iestāde var piedāvāt attālināti apgūt tās izstrādātu
interešu izglītības programmu latviešu valodas, Latvijas
vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguvei
arī ārpus Latvijas dzīvojošām personām

INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANA
(1)



Interešu izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma 
izpēte un analīze

Plašākas izglītības pieredzei interešu izglītības pulciņu audzēkņiem 
sasniedzamo rezultātu sasaiste ar mācību jomās sasniedzamajiem 
rezultātiem, piemēram, 

• kultūrizglītības pulciņi ar kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

jomu, 

• vides pulciņi ar dabaszinātņu mācību jomu, 

• tehniskās jaunrades pulciņi ar tehnoloģiju, matemātikas mācību jomu, 

• sporta pulciņi ar veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu,

Caurviju prasmju (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, 
jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā 
līdzdalība un digitālās prasmes) un karjeras vadības prasmju 
iekļaušana programmās,

Sociāli emocionālā mācīšanās (saprast un pārvaldīt sevi, savas 
emocijas; saprast citus un veidot attiecības, komunicēt un sadarboties; 
pieņemt lēmumu un atbildīgi rīkoties, jebkāda veida vardarbības 
nepieļaušana)

INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANA
(2)



Pedagoga profesionalitāte un personība- atslēgas vārdi 

programmas īstenošanā

Jēgpilna un mērķtiecīga pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide semināros/kursos un iegūto zināšanu un prasmju 

izmantošana darbā

Metodiskā darbība un pašvērtējums

Sadarbība, pieredzes apmaiņa un tīklošanās

Programmas izstrāde un aktualizēšana:

nosaukums, mērķis, uzdevumi, saturs un apjoms, sasniedzamie rezultāti, 

tematiskais plāns, īstenošanas forma, metodes, īstenošanas vide, 

nepieciešamie resursi, atgriezeniskā saite

Programmas kvalitatīva īstenošana

Audzēkņu dalības un apmierinātības monitorēšana

INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANA
(3)



PIETURPUNKTI



DOKUMENTI

 Interešu izglītības PROGRAMMA

 Personas lieta (28+40)
 Iesniegums

 Pase

 Izglītības dokuments

 CV utt

 Darba līgums



TARIFIKĀCIJA

 Interešu izglītības programmas
 80 dažādas programmas (77+3)

 Grupas = audzēkņu saraksti
 Iesniegumi
 Uzvārds, vārds; personas kodi
 Informācijai – 1374 audzēkņi (794 unikālie bērni), 82 

programmas (111 grupas)

 Nodarbību laiki, vieta



E-klases žurnāls

 Audzēkņu saraksti pa grupām
 Uzvārds, vārds, klase

 Regulāri ieraksti žurnālā

 Aktuālā informācija

 Saziņa 
 Ar pedagogiem
 Ar vecākiem



PASĀKUMI

 Valsts nozīmes pasākumi
 Nolikumi - www.visc.gov.lv

 Dalība vismaz 1.kārtā vēlama

 Jomu koordinatori

 BJC rīkoto pasākumu plāns – www.preili.lv

http://www.visc.gov.lv/
http://www.preili.lv/


Komunikācija

BJC      PEDAGOGS

 e-klases pasts
 skatīt vismaz 2 x nedēļā 

preilubjc@preili.lv vai aija.caune@preili.lv

anita.kolosova@preili.lv

Telefona zvani 

Klātienē – BJC vai skolā

mailto:preilubjc@preili.lv
mailto:aija.caune@preili.lv
mailto:anita.kolosova@preili.lv


Jūsu jautājumi:

 Par interešu izglītības likumiem pulciņu komplektācijas jautājumos? 

 Vai teātra pulciņiem būs jāpiedalās kādos jūsu organizētajos pasākumos?

 Vai šajā mācību gadā notiks Skatuves runas konkurss? 

 Vai skolēnu brīvlaikā notiek pulciņa nodarbības (rudens, ziema, pavasaris)?

 Nianses e-žurnāla pildīšanā.

 Vai būs iespēja braukt uz konkursiem, ja tie notiks klātienē?

 Vai šajā mācību gadā būs kursi skolu teātru režisoriem?

 Vai ir iespējams, ka pavasarī varēs Lāsītes nosvinēt savu 25.jubileju ar 
koncertu?

 Varbūt kādreiz visi varam satikties KLĀTIENĒ? 



VeiksMīgu, RADOŠU un laBiem
daRbiem baGātu TURPMĀKO
māCību GADU!


