
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 29.martā                                                                              Nr.98 

                                                                                     prot. Nr.5, 24.§                        

             

Par Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības  un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma  apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu  komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr.3, 4.S§) dotajā jautājumā,  ar 11 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:          

1. Izveidot Ilūkstes novada pašvaldības  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā. 

2. Ievēlēt par Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības  un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāju Ivetu Megni, pašvaldības 
Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājas p.i.. 

3. Ievēlēt par Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības  un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļiem: 

3.1. Sanitu  Ploni, pašvaldības  Izglītības nodaļas vadītājas p.i; 
3.2.  Vitu Tolmanti, pašvaldības Izglītības darba speciālisti; 
3.3.  Ēriku Potjomkinu, pašvaldības juristi; 
3.4.  Ivetu  Repkovu, pašvaldības karjeras speciālisti. 

4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības  un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu (1. pielikums). 

5. Precizēt 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Interešu izglītības  un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība“ 3.punktu un 4.7. punktu, izsakot tos 
šādā redakcijā:  

“3. Dome nosaka komisijas skaitlisko sastāvu, ievēl komisijas priekšsēdētāju un komisijas 
locekļus, apstiprina komisijas nolikumu”. 

4.7. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu pedagoga privātprakses uzsākšanas 
sertifikāta kopiju, ja programma ir saistīta ar interešu izglītību”. (2.pielikums). 

Pielikumā:   1. Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas nolikums ( Reģ. Nr.1/2021). uz 3 lapām. 
2. Precizēti 28.01.2021. saistošie noteikumi  Nr. 4/2021. “Interešu izglītības  un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība“ ar paskaidrojuma rakstu, pavisam uz 9 lapām. 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
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