MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

Apstiprināts
ar Mālpils novada domes
2014. gada 29. oktobra
sēdes lēmumu Nr.12/17
2014. gada 29. oktobrī
Mālpils novada Mālpilī

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16.punktu,
46. panta piekto daļu
un 47. panta trešo daļu
Vispārējie noteikumi
1. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
izstrādāta, lai īstenotu Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā
noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām
(izņemot izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmas (turpmāk tekstā - Programma) to īstenošanai
Mālpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
Licencēšanas komisija un tās kompetence
3. Licenci Programmas īstenošanai (1.un 2.pielikums) izsniedz Mālpils novada
pašvaldības licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kuras sastāvs tiek
apstiprināts ar Mālpils novada domes lēmumu.
4. Komisijas pamatdarbības forma ir sēde. Licencēšanas komisijas sēdes sasauc
Komisijas priekšsēdētājs, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem.
5. Licencēšanas komisija:
5.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
5.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem
aktiem;
5.3. pieņem lēmumu par:
5.3.1. licences izsniegšanu;
5.3.2. licences maiņu (ja programmā veikti būtiski grozījumi);
5.3.3. atteikumu izsniegt licenci;
5.3.4. izsniegtās licences anulēšanu.

6. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu
izsniegt licenci, ja:
6.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
6.2. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības
kritērijiem;
6.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
6.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
6.5. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
6.6. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis programmas
īstenošanu.
7. Komisija ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu (par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti atbild programmas
īstenotājs).
8. Licencēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksts visi licencēšanas
komisijas locekļi.
Licences saņemšanas kārtība
9. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskai personai Pašvaldībā jāiesniedz
šādi dokumenti:
9.1. Komisijai adresēts noteikta parauga iesniegums (3.pielikums), kurā jānorāda:
9.1.1. licences pieprasītāja nosaukums;
9.1.2. reģistrācijas numurs;
9.1.3. juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
9.1.4. kontaktpersonas vārds un uzvārds;
9.1.5. licencējamās programmas nosaukums;
9.1.6. programmas īstenošanas vietas adrese;
9.2. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
9.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās
programmas īstenošanai, kopija (uzrādot oriģinālu);
9.4. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver:
9.4.1. programmas nosaukumu;
9.4.2. programmas mērķi un uzdevumus;
9.4.3. programmas apjomu (stundu skaits);
9.4.4. programmas mērķauditoriju;
9.4.5. programmas saturu un īstenošanas plānu;
9.4.6. plānoto rezultātu aprakstu;
9.4.7. programmas īstenošanai nepieciešamo resursu aprakstu;
9.4.8.programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu,
9.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas (uzrādot
oriģinālu). Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.
9.6. izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta
piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.
10. Lai saņemtu licenci - tās pieprasītājam – fiziskai personai Pašvaldībā jāiesniedz šādi
dokumenti:
10.1. Komisijai adresēts noteikta parauga iesniegums (4.pielikums), kurā jānorāda:
10.1.1. vārds, uzvārds;
10.1.2. personas kods;
10.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese,
10.1.4. tālruņa numurs, e-pasta adrese;

10.1.5. licencējamās programmas nosaukums;
10.1.6. programmas īstenošanas vietas adrese;
10.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās
programmas īstenošanai, kopija (uzrādot oriģinālu);
10.3. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver:
10.3.1. programmas nosaukumu;
10.3.2. programmas mērķi un uzdevumus;
10.3.3. programmas apjomu (stundu skaits);
10.3.4. programmas mērķauditoriju;
10.3.5. programmas saturu un īstenošanas plānu;
10.3.6. plānoto rezultātu aprakstu;
10.3.7. programmas īstenošanai nepieciešamo resursu aprakstu;
10.4. izglītību apliecinošo dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu
tulkojumu kopijas (uzrādot oriģinālu). Šī prasība neattiecas uz pieaugušo
neformālo izglītību.
10.5. izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta
piektajā daļā noteikto (šī prasība attiecas uz interešu izglītības programmu
īstenošanu).
11. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma
objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences
pieprasītāju, piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences
pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija vai
dokumenti.
12. Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu
vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci. Komisija programmu licencēšanu
veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.
13. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi,
licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Komisijai ne vēlāk ka mēnesi
pēc grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.
Licences izsniegšanas kārtība
14. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.
15. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.
16. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.
17. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.
Noslēguma jautājumi
18. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Mālpils novada domes sēdē.
19. Noteikumi “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība” pēc to stāšanās spēkā tiek publicēti Mālpils novada pašvaldības
mājas lapā (www.malpils.lv).

Domes priekšsēdētāja vietniece

Solvita Strausa

1.pielikums
29.10.2014. noteikumiem
“Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”

Paraugs

MĀLPILS NOVADA DOME

LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Nākotnes iela 1,Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, tālrunis 67970888

LICENCE
Mālpils novada Mālpilī
___.___.______.

Nr. _______
interešu izglītības programmas īstenošanai

izdota_________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

___________________________________________________________________
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas
___________________________________________________________
(programmas nosaukums)

īstenošanu
Programmas īstenošanas vieta: ____________________________.
Licence derīga līdz ___.___.______.

Licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs

Paraksta atšifrējums
Z.v.

2.pielikums
29.10.2014. noteikumiem
“Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”

Paraugs

MĀLPILS NOVADA DOME

LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, tālrunis 67970888

LICENCE
Mālpils novada Mālpilī
___.___.______.

Nr. _______

pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai
izdota_________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

___________________________________________________________________
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par pieaugušo neformālās izglītības programmas
___________________________________________________________
(programmas nosaukums)

īstenošanu
Programmas īstenošanas vieta: ____________________________.
Licence derīga līdz ___.___.______.

Licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs

Paraksta atšifrējums
Z.v.

