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tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

2011.gada 23.februārī

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 1
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 23.februāra
lēmumu Nr.78
(prot.Nr.2, 23.§)

Grozījumi: 22.02.2012. Saistošie noteikumi Nr.4 (22.02.2012.lēm.Nr.34, prot.nr.2, 4.§)
30.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.13 (30.10.2013.lēm.Nr.314, prot.nr.11, 25.§)

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

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība 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.
2. Šie saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības
programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas,
izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa
pagarināšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu un citu šajos noteikumos minēto
darbību veikšanas kārtību.
3. Šajos noteikumos noteikto fizisko un juridisko personu licencēšanu nodrošina Auces
novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - komisija).
II. Licences saņemšanas un anulēšanas kārtība
4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - juridiskajai personai Auces novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
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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.
(22.02.2012. Saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - fiziskai personai Auces novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
5.2. Pieteikumam jāpievieno:
5.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības kopija
vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja fiziskā persona reģistrējusies kā nodokļu
maksātājs vai reģistrējusies kā individuālais komersants);
5.2.3. 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.
(22.02.2012. Saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

6. Ja rodas neskaidrības, komisija ir tiesīga pieprasīt programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vai citus dokumentus,
norādot termiņu to iesniegšanai.
7. Auces novada pašvaldība licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai izsniedz, nosakot šādu maksu:
7.1. par licences izsniegšanu – EUR 28,00, tai skaitā PVN;
7.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – EUR 7,00, tai skaitā PVN;
7.3. par licences dublikāta izsniegšanu – EUR 14,00, tai skaitā PVN.
(30.10.2013. Saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai,
komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju, piecu darba dienu laikā
pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences
pieprasītājam tiek nosūtīts rakstisks paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai
dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu
laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts
un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.
9. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc
pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas. Komisija izskata
dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku
atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
10. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Auces novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta nodaļu par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences
saņemšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.
11. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu, atteikumu izsniegt
licenci izskata un lēmumu pieņem Auces novada domes priekšsēdētāja izveidota licencēšanas
komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas darbojas saskaņā ar Auces novada domes
apstiprinātu nolikumu.
12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
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13. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pašvaldības teritorijā licencēto izglītības programmu
īstenošanu. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences īpašnieks.
14. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
14.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
14.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;
14.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam
un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
14.4. vietas un aprīkojuma apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās
izglītības programmas īstenošanai.
15. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc
to novēršanas, iesniedzējs var atkārtoti iesniegt Izglītības programmu licencēšanai.
16. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu
izsniegt licenci, ja:
16.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;
16.2. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;
16.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
16.4. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu
prasībām;
16.5. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
16.6. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
16.7. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie kadri un finansiālie resursi nenodrošina
kvalitatīvu programmas īstenošanu;
16.8. programma tiek īstenota nekvalitatīvi;
16.9. izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.
17. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
18. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanas
noteiktā kārtībā.
19. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.
20. Informāciju par licences anulēšanu komisijas sekretārs publicē pašvaldības un mājas
lapā www.auce.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma
pieņemšanas.
21. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz
sniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, vai licences termiņa
pagarināšanu uz jaunu termiņu, pamatojoties uz jaunu pieprasītāja iesniegumu, kam
pievienojami Pārreģistrācijas šajos notikumos uzskaitītie dokumenti un arī izsniegtās licences
oriģināls.
22. Licences paraugu apstiprina Auces novada dome (pielikums Nr.2).
23. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.
24. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.
25. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu un pēc
apliecinoša dokumenta uzrādīšanas par licences maksas ieskaitīšanu pašvaldības budžetā.
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III. Noslēguma noteikumi
26. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē. Auces novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
27. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētā atbildība.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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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
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;
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 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)

(paraksta atšifrējums)
(22.02.2012. Saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCE nr. «Licences_Nr»
Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai
Izdota «Licences_pieprasītājs»
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
«Reģ_Nr »
(reģistrācijas Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)
«Programmas_nosaukums»
(«Stundu_sk» stundas)
(«mērķauditorija»)
īstenošanu
Juridiskā adrese: «Juridiskā_adrese»;
programmas īstenošanas vieta: «Vieta_»
(izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē Nr. .....,
protokola Nr. ........ .
Licence derīga līdz ___________________________
Licences izsniegšanas datums: __________________
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas vadītājs:__________________ /
Z.v.

/
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Otra puse licences eksemplāram, kurš paliek Domē.
Licenci Nr.

saņēmu:

___________________________________________________
/Paraksta atšifrējums- amats, vārds, uzvārds/

«Gads». gada «Datums». «Mēnesis»
(izsniegšanas datums)

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

