
   LATVIJAS REPUBLIKA 
   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

   Reģistrācijas Nr. 90009116276 
   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 

                Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
   AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 
   AS Swedbank, kods HABALV22,  konta Nr. LV85HABA0551019936546 

APSTIPRINĀTI 
ar Pārgaujas novada domes 23.08.2012. 

lēmumam (protokols Nr. 8,  §  22) 
 

Saistošie noteikumi Nr.  5 

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu  
licencēšanas kārtību” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  
pirmās daļas 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 Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – 
Pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci - izsniegt juridiskām un fiziskām personām 
(kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) licences interešu izglītības programmu 
un /vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk - Licences) 
Pārgaujas novada administratīvajā  teritorijā. 

2. Šie 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 un citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību. 

3. Licenci interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
(turpmāk – Programmas) īstenošanai izsniedz Pārgaujas novada interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija), 
kuras sastāvs tiek apstiprināts ar Pārgaujas novada domes lēmumu. 

 

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  
4. Lai saņemtu Licenci, tās pieprasītājam - juridiskai personai Pašvaldībā jāiesniedz šādi 

dokumenti: 
4.1. Pašvaldībai adresēts pēc noteikta parauga pieteikums Licences saņemšanai (skatīt 

1.pielikumu), kurā jānorāda Licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, 
licencējamās programmas nosaukums; 

4.2. reģistrācijas apliecības kopija; 
4.3. licencējamā programma; 
4.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu 

kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību; 
4.5. dokumenta (apliecība vai sertifikāts), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas 

apguves, paraugs. 
5. Lai saņemtu Licenci, tās pieprasītājam - fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti: 

5.1. Pašvaldībai adresēts pēc noteikta parauga pieteikums Licences saņemšanai (skatīt 1. 
pielikumu), kurā jānorāda Licences pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, 



deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas 
vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums; 

5.2. licencējamā programma; 
5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā izglītību apliecinoša dokumentu kopija. Šī 

prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību; 
5.4. dokumenta (apliecība vai sertifikāts), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas 

apguves, paraugs. 
6. Licencējamā programma sastāv no: 

6.1. programmas mērķa formulējuma; 
6.2. programmas uzdevumiem; 
6.3. programmas mērķauditoriju; 
6.4. programmas ilguma stundās; 
6.5. plānoto rezultātu apraksta; 
6.6. izglītības satura apraksta; 
6.7. programmas īstenošanas plāna. 

 

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

7. Komisija: 
7.1. izskata iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus; 
7.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem; 
7.3. pieņem lēmumu par: 

7.3.1. Licences izsniegšanu; 
7.3.2. atteikumu izsniegt Licenci; 
7.3.3. Licences derīguma termiņa pagarināšanu; 
7.3.4. papildu informācijas pieprasīšanu; 
7.3.5. izsniegtās Licences anulēšanu. 

7.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Licences pieteikuma saņemšanas izskata saņemtos 
pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem vienu no šo noteikumu 
7.3.apakšpunktā minētajiem lēmumiem 

7.5. noformē un izsniedz Licences (licences paraugs 2.pielikumā); 
7.6. apkopo informāciju par Programmu īstenošanu Pārgaujas novada teritorijā. 

Informācija par licencētajām programmām tiek publiskota Pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.pargaujasnovads.lv ; 

7.7. tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu. 
8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja: 

8.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo 
noteikumu prasībām; 

8.2. Licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas; 
8.3. lēmums par atteikumu izsniegt licenci tiek pieņemts, ja pēc papildu informācijas 

pieprasījuma nav iesniegti iztrūkstošie/pieprasītie dokumenti. 
9. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā 

norādīto trūkumu novēršanas Licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt 
iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai. 

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu. ja: 
10.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto 

Programmu; 
10.2. licencētās Programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;  
10.3. juridiskā persona tiek likvidēta; 
10.4. licences saņēmējs, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas. 

11. Par licences anulēšanu Licences saņēmējs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā piecu  
darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas. 

12. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu 
par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. 
Šajā gadījumā Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas 

http://www.pargaujasnovads.lv/


licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta papildus nepieciešamā 
informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija 
vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja 
noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir 
tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas. 

13. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences 
īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licences 
derīguma termiņa beigām.  

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai. 

15. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pārgaujas novada domē 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

IV. LICENCES IZSNIEGŠANAS  KĀRTĪBA 

17. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.  
18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par 

licences izsniegšanu. 
19. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.  
20. Licenci izsniedz Licences pieprasītajam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

21.  Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pārgaujas Novada Vēstis” 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       Imants KALNIŅŠ 
 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 projektu 

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtību” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts un 47.panta 

trešā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz licences 

interešu izglītības programmu īstenošanai, savukārt 

minētā likuma 46.panta piektā daļa paredz, ka 

pašvaldība izsniedz licences pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanai, taču normatīvie 

akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības izsniedz 



licences interešu izglītības programmu īstenošanai 

un licences pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanai. Ar saistošo noteikumu 

izdošanu tiks noteikta kārtība, kādā Pārgaujas 

novada pašvaldība īsteno 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. Īss projekta satura izklāsts 
 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Pārgaujas novada pašvaldība īsteno 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, kā arī juridisko un fizisko 

personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas 

dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par 

licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par 

licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences 

termiņu un citu šajos noteikumos minēto darbību 

veikšanas kārtību. 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ievērojot 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 22.12.2011. elektroniskajā 

vēstulē Nr. 17.18.-1e/19768 "Par normatīvo aktu 

prasību ievērošanu" norādītos ieteikumus. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Tiešas ietekmes nav. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms 

saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas 

un juridiskas personas, kuras nav reģistrētas 

Izglītības iestāžu reģistrā un pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un vēlas īstenot interešu 

un pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi 

ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta publiska, 

vienota un vienlīdzīga kārtība, kādā personas varēs 

pašvaldībā saņemt licences interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu īstenošanai. 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta 

pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Pārgaujas 

novada administratīvajā teritorijā, sekmējot 

saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot 



 

1.Pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  
programmu licencēšanas kārtību” 

 
PĀRGAUJAS   NOVADA  PAŠVALDĪBAI 

„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā,  
Pārgaujas novadā, LV 4151 

 
____________________________________________ 

(juridiskajai personai – nosaukums,  
fiziskajai personai – vārds, uzvārds) 

____________________________________________ 
(juridiskajai personai –reģistrācijas numurs,  

fiziskajai personai –personas kods) 
 

________________________________________________________ 
(juridiskajai personai – juridiskā adrese, 

fiziskai personai –deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 
_______________________________________________________ 

(kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs) 

 
PIETEIKUMS 

 
Lūdzu izsniegt licenci ⎕ interešu izglītības vai ⎕ pieaugušo neformālās izglītības 

(vajadzīgo atzīmēt) programmai (programmām):  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(nosaukums) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

  
 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) ________________________________________________________________  

 
Pielikumā programmas  licencēšanai iesniegtie dokumenti: 
⎕ Reģistrācijas apliecības kopija; 

nodarbinātību. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības jomu. 

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var 

griezties Pārgaujas novada pašvaldībā vai Amatas 

novada pašvaldības Apvienotajā Izglītības pārvaldē. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 



⎕ Licencējamā programma; 
⎕ Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas  

(šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību); 
⎕Cits dokuments _______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu: 
 

Licences pieprasītājs ____________________________                _________________       
/____________________/      

    (datums)                                 (paraksts)        (paraksta 
atšifrējums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pielikums 



Saistošajiem noteikumiem Nr. 5  
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  

programmu licencēšanas kārtību” 
 

 


