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Saistošie noteikumi Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2012.gada 22.februāra
lēmumu Nr.34 (prot. Nr.2, 4.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
16.punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 16.punktu, 46. panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (turpmāk Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt Saistošo noteikumu 4.2.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:
“4.2. Pieteikumam jāpievieno:
4.2.1. reģistrācijas apliecības kopija,
4.2.2. nodokļu maksātāja apliecības kopija,
4.2.3. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts.”.
1.

Izteikt Saistošo noteikumu 5.2.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:
„5.2. Pieteikumam jāpievieno:
5.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības kopija
vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja fiziskā persona jau reģistrējusies kā nodokļu
maksātājs vai reģistrējusies kā individuālais komersants);
5.2.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
2.

2

programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts.”.

3. Izteikt Saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums

Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Auces novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai
/juridiskās personas nosaukums/
/amats, vārds, uzvārds/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

Organizācijas nosaukums /
fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods/ reģistrācijas numurs
Deklarētā dzīves vietas adrese/ organizācijas
juridiskā adrese
Programmas realizēšanas adrese/vieta
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
e-pasta adrese

3

Pielikumā:
Visām programmām kopīgi (atzīmē dokumentu pieņēmējs):
 Saskaņojums ar sporta veidu federācijām (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā
saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
 reģistrācijas apliecības kopija;
 nodokļu maksātāja apliecības kopija;
 Fiziskām personām Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības
kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja fiziskā persona jau reģistrējusies kā
nodokļu maksātājs vai reģistrējusies kā individuālais komersants);
 Fiziskām personām – iepriekšējā darba gaitu apraksts (CV);
 Juridiskām personām – pilnvara licences saņemšanai;
 Pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1.Pieaugušo neformālās izglītības programma, kas sastāv no:
 mērķa,
 mērķa auditorijas,
 uzdevumiem,
 programmas ilguma (stundās),
 programmas satura,
 plānotiem rezultātiem,
 programmas realizācijai nepieciešamā tehniskā un materiālā nodrošinājuma.
2.

 Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
 personāla CV,
 izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

(paraksts)
(datums)

Domes priekšsēdētājs

(paraksta atšifrējums)”.

Gints Kaminskis
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2012.gada 22.februāra Saistošo noteikumu Nr.4
“Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “ Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta

ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Atbilstoši Izglītības likuma 46.panta piektajai daļai citas
juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, tiesīgas īstenot pieaugušo
neformālās izglītības programmas pēc licences
saņemšanas pašvaldībā; 47.panta trešajai daļai – interešu
izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas
juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences
saņemšanas pašvaldībā.
Ar 22.12.2011. vēstuli Nr.17.18-le/19768 "Par normatīvo
aktu prasību ievērošanu" Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija sniedza norādījumus par
saistošiem noteikumiem licenču izsniegšanas pieaugušo
neformālās izglītības un interešu izglītības programmu
jomā.
Ar grozījumiem tiks precizēts Auces novada pašvaldības
23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.1 „Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība” teksts.
Ar grozījumiem tiks precizēti iesniedzamie dokumenti
licences saņemšanai.
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi
- paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Gints Kaminskis

