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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12 

„Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības    programmu 

licencēšanas kārtību” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada  dome īsteno Latvijas Republikas 

Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences 

juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu un 

pieaugušo neformālās izglītības  programmu īstenošanai. 

Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu 

licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu 

vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību. 

 

2. LICENCES PIETEIKUMA    IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

1.Licences saņemšanai – juridiskajai personai –Jaunpils novada domes kancelejā 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

1.1 pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, 

juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, un e-pasta adrese (ja tādi ir), kontakta personas 

vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums; 

1.2. Pieteikumam jāpievieno licences pieprasītāja reģistrācijas apliecības kopija, 

statūtu kopija,  nodokļu maksātāja apliecības kopija, dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar 

vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot šajā punktā minēto 

dokumentu oriģinālus); 

1.3. licencējamās izglītības programmas oriģināls valsts valodā divos eksemplāros, 

kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, 

 



plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas 

mērķauditoriju; 

1.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas 

izglītības programmas apguves; 

2. Licences saņemšanai - fiziskai personai – Jaunpils novada  domes kancelejā  jāiesniedz 

šādi dokumenti: 

2.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, 

deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese (ja tādi ir), jānorāda 

vieta, kur tiks īstenota izglītības programma; 

2.2. pieteikumam jāpievieno Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta 

privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās 

nodokļu maksātāja apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot šajā 

punktā minēto dokumentu oriģinālus); 

2.3. licencējamās programmas oriģināls  valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: 

programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto 

rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas 

mērķauditoriju; 

2.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas 

izglītības programmas apguves; 

2.5. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās 

izglītības programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu). 

 

3. LICENCĒŠANAS KOMISIJA UN TĀS KOMPETENCE. 

3. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu izskata un lēmumu 

pieņem Jaunpils  domes licencēšanas komisija  3.   cilvēku sastāvā , kuras sastāvu apstiprina ar 

Jaunpils  novada  dome. 

4. Licencēšanai iesniegtos dokumentus pārbauda un reģistrē domes kancelejas vadītājs , kas 

pilda komisijas sekretāra pienākumus.  

5.Licencēšanas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pamatojoties uz saņemtiem 

iesniegumiem. 

6. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi 

un komisijas sekretārs. 

7. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares 

speciālistus(ekspertus). 

8. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, 

izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas 

lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā. 

9. Jaunpils novada  domes licencēšanas komisija: 

9.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus; 

9.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem; 

9.3. pieņem lēmumu par: 

9.3.1. licences izsniegšanu uz 3 gadiem; 

9.3.2. atteikumu izsniegt licenci; 

9.3.3.izsniegtās licences anulēšanu; 

9.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju . 

9.4. izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par 

licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu ne ilgāk kā viena mēneša laikā; 

9.5. noformē un izsniedz licences; 

9.6. saņem un apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;  

9.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu, par pieaugušo neformālās izglītības 

un interešu izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs. 



10. Jaunpils novada  domes licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai 

pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja: 

10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām; 

10.2. pieteikumā par licences izsniegšanu ir sniegtas nepatiesas ziņas; 

10.3. licences saņēmēja darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām; 

10.4. tiek īstenota cita, licencē minētajai neatbilstoša izglītības  programma; 

11. par licences anulēšanu programmas licencētā persona īstenotājs tiek informēts rakstiski 

ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.  

12.  Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, 

pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas 

vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās 

licences oriģināls. 

13. Sūdzību par komisijas pieņemto lēmumu iesniedz Jaunpils novada  domē mēneša laikā 

no lēmuma paziņošanas. 

14.  Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība atbilstoši Latvijas 

administratīvo pārkāpumu kodeksa 166
2 

pantam  

15.  Licences paraugu apstiprina Jaunpils novada dome . 

16.  Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs. 

  17.  Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā  nodevu.  

1. Nodeva 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu,  

jāieskaita  Jaunpils  

2. novada  pašvaldības budžeta kontā  šādā apmērā: 

18.1.  par licences izsniegšanu – 14,00 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

18.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 7,00 euro. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

19. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās 

programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu: 

19.1. atbrīvot licences pieprasītāju no valsts nodevas samaksas, ja licencējamās 

programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta bezdarbnieku 

apmācībai; 

19.2.  samazināt valsts nodevu, nosakot to 7,00 euro apmērā, ja licencējamās 

programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

20.  Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida 

iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”. 

 

 4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Jaunpils Vēstis” 

 

 

Domes priekšsēdētāja L.Gintere 
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INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS     PROGRAMMU 

LICENCE NR................. 
  

___________________________________________________________________________ 

(Juridiskās personas pilns nosaukums ,reģistrācijas numurs, adrese) 

 

ir tiesības īstenot  interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

___________________________________________________________________________ 

(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits) 

  

  

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada "___".___________. sēdē Nr.____, 

protokola Nr. _______ 

 

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________. 

  

Licences izsniegšanas datums ________________________. 

 

Licencēšanas komisijas vadītājs ________________________________________________ 

           (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 



 
JAUNPILS   NOVADS 

JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932, 

 jur. adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

tālr. /fax 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS     PROGRAMMU 

LICENCE NR................. 
  

________________________________________________________________ 

(Vārds , uzvārds) 

Personas 

kods 

                         -                      

 ir tiesības īstenot  interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

___________________________________________________________________________ 

(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits) 

  

  

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada "___".___________. sēdē Nr.____, 

protokola Nr. _______ 

 

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________. 

  

Licences izsniegšanas datums ________________________. 

 

Licencēšanas komisijas vadītājs ________________________________________________ 

           (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 


