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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

  Ilūkstē 

2021.gada 28.janvārī 

Nr. 4/2021 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  

28.01.2021. lēmumu Nr.6 

(protokols Nr.3, 4.§) 

 

Precizēti ar Ilūkstes novada domes 

29.03.2021. lēmumu Nr.98 

(protokols Nr.5, 24.§) 

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,, 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 Ilūkstes novada pašvaldība izsniedz juridiskām un 

fiziskām personām (Pieprasītājs), kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, licences 

interešu izglītības (1.pielikums) un pieaugušo neformālās izglītības (2.pielikums) programmu 

īstenošanai (turpmāk – Licence), kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences. 

2. Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem un licenci izsniedz Ilūkstes novada pašvaldības  

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija 

(turpmāk – Komisija). 

3. Dome nosaka komisijas skaitlisko sastāvu, ievēl komisijas priekšsēdētāju un komisijas 

locekļus, apstiprina komisijas nolikumu. 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    

Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 

https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47
https://m.likumi.lv/ta/id/310485#piel1
https://m.likumi.lv/ta/id/310485#piel1
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II. Licences saņemšanas kārtība  

4. Licences saņemšanai Pieprasītājs iesniedz Komisijai adresētu Pieteikumu (3.pielikums) 

Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu  apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, 

Ilūkstē vai nosūta pa pastu vai elektroniski  ar drošu elektronisko parakstu,  kurā norāda: 

4.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi; 

4.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni, e-

pasta adresi; 

4.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi; 

4.4.  licencējamo interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu valsts 

valodā (turpmāk – izglītības programmu), kurā norāda: 

4.4.1. izglītības programmas nosaukumu; 

4.4.2. izglītības programmas mērķi; 

4.4.3. izglītības programmas uzdevumus; 

4.4.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas; 

4.4.5. plānotie sasniedzamie rezultāti; 

4.4.6. izglītības programmas apjomu (stundās); 

4.4.7. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns); 

4.5.  licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, 

pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas 

izglītības apliecinošo dokumentu kopijas; 

4.6.  izglītības programmas apguves apliecinošā dokumenta paraugu; 

4.7.  Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu pedagoga privātprakses uzsākšanas 

sertifikāta kopiju, ja programma saistīta ar interešu izglītību; 

4.8.  saskaņojumu ar attiecīgā sporta veida federāciju, ja programma sporta jomā ir saistīta ar 

noteiktu sporta veidu; 

4.9.  dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības 

programmas īstenošanai; 

4.10. Izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 

piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas,  izņemot 

Ilūkstes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem; 

4.11. Veselības inspekcijas atzinuma kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām 

sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad 

izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās. 

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Komisija 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 

Licenci. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pagarināt pieteikuma izskatīšanas 

termiņu, par to rakstiski informējot Pieprasītāju. 

6. Pēc nepieciešamības Komisijai ir tiesības rakstiski pieprasīt papildu informāciju, ko 

Pieprasītājs iestādē iesniedz Komisijas norādītajā termiņā.  

7. Lēmums par Licences izsniegšanu tiek paziņots 5 (piecu) darba dienu laikā elektroniski uz 

Pieprasītāja norādītu e-pasta adresi. 

8. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild Licences īpašnieks. 

9. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja: 

9.1.  nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 



3 
 

9.2.  iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 

9.3.  mācību līdzekļi un/vai skolotāji, un/vai finansiālie resursi nenodrošina programmas 

kvalitatīvu īstenošanu; 

9.4.  iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija; 

9.5.  vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās 

izglītības programmas īstenošanai. 

10.  Lēmums par atteikumu izsniegt Licenci Pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu 

laikā ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pasta adresi. 

III. Licences anulēšanas kārtība 

11.  Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par Licences anulēšanu, ja: 

11.1.  licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto 

programmu; 

11.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi; 

11.3.  nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi; 

11.4.  licences īpašnieks, saņemot Licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas; 

11.5.  pēc Licences īpašnieka lūguma. 

12.  Lēmums par Licences anulēšanu tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta 

sūtījumā uz Licences īpašnieka pieteikumā norādīto adresi. 

 

IV. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība 

13.  Iesniegumu Licences termiņa pagarināšanai Licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne 

vēlāk kā vienu mēnesi pirms Licences derīguma termiņa beigām, pievienojot: 

13.1. iepriekš izsniegtās Licences kopiju; 

13.2. programmas realizācijai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību 

un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, ja ir izmaiņas programmas 

īstenošanai nepieciešamo pedagogu sarakstā. 

14.  Komisijai ir tiesības pieprasīt Licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami Licences derīguma termiņa pagarināšanai. 

V. Licences izsniegšanas kārtība 

15.  Licenci izsniedz uz diviem gadiem. 

VI. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

16. Komisijas pieņemto lēmumu Licences pieprasītājs var apstrīdēt Ilūkstes novada 

pašvaldībā.  

VII. Noslēguma jautājums 

17. Saistošie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ilūkstes novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

LICENCE 
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTIBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS 
KOMISIJA 

 
     IZSNIEGTA 

 
  
   __________________________________________________________________________________________________________ 

  
                  (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 
 

______________________________________________________________________ 

(fiziskas personas  kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs) 

 
  _______________________________________________________________________________________________________________________     
  
  _______________________________________________________________________________________________________________________   
 

(programmas nosaukums) 

 

 
par tiesībām nodarboties interešu izglītības   

programmas īstenošanā 
 
 
 

Programmas īstenošanas vietas adrese:   ______________________________________________________________________  

Licences izsniegšanas datums:                    ______________________________________________________________________  

Licences derīguma termiņš:  ______________________________________________________________________      

 

    Licences Nr. __________________ 

 
 
Interešu un pieaugušo  
neformālās izglītības  
programmu licencēšanas  
komisijas priekšsēdētājs                     __________________                                     ________________________ 

                                                                       (paraksts)                                               (paraksta atšifrējums) 

 

1. pielikums 
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

LICENCE 
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTIBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS 
KOMISIJA 

 
     IZSNIEGTA 

 
  
   __________________________________________________________________________________________________________ 

  
                  (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 
 

______________________________________________________________________ 

(fiziskas personas  kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs) 

 
  _______________________________________________________________________________________________________________________     
  
  _______________________________________________________________________________________________________________________   
 

(programmas nosaukums) 

 

 
par tiesībām nodarboties pieaugušo neformālās izglītības   

programmas īstenošanā 
 
 
 

Programmas īstenošanas vietas adrese:   ______________________________________________________________________  

Licences izsniegšanas datums:                    ______________________________________________________________________  

Licences derīguma termiņš:  ______________________________________________________________________      

 

    Licences Nr. __________________ 

 
 
Interešu un pieaugušo  
neformālās izglītības  
programmu licencēšanas  
komisijas priekšsēdētājs                     __________________                                     ________________________ 

                                                                       (paraksts)                                               (paraksta atšifrējums) 

 

2. pielikums 
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Ilūkstes novada  pašvaldības 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijai 

 

(pieprasītājs (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs)) 

 

(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese) 

 

(kontakttālrunis, e-pasta adrese) 

 

PIETEIKUMS 

atbilstoši Ilūkstes novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 4. punktam 

 

Licences saņemšanai (atzīmēt vajadzīgo):  

☐   Par tiesībām īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas 

☐   Par tiesībām īstenot interešu izglītības programmas  

 

Izglītības programmas nosaukums:  ___  __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese:   _______________________________________________  

  _______________________________________________  

Pievienoto dokumentu saraksts (atzīmēt pievienoto): 

☐    licencējamā izglītības programma, kurā norāda: 

☐ izglītības programmas nosaukumu,  

☐  izglītības programmas mērķi,  

☐  izglītības programmas uzdevumu,  

☐  izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas, 

3. pielikums 
 



7 
 

☐  izglītības programmas apjomu (stundās),  

☐  plānotie sasniedzamie rezultāti,  

☐  izglītības programmas saturu (tematiskais plāns, paraugs,   

☐    licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts; 

☐    dzīves un profesionālās pieredzes apraksts (CV); 

☐    izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;  

☐    pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs; 

☐    izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopija;  

☐    licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas un aprīkojuma apraksts; 

☐ saskaņojums ar attiecīgo sporta federāciju; 

☐ izziņa no Sodu reģistra; 

☐ Veselības inspekcijas atzinums; 

☐     dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām. 

 

  

 _____________________________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(datums)  (paraksts) (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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Paskaidrojuma raksts 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021 

"Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta 

izglītojoša darbība – interešu izglītība, dažādi kursi, arī 

profesionālā pilnveide, bet bez jaunas izglītības pakāpes iegūšanas, 

vērsta uz iedzīvotāju personisko vajadzību un viņu interešu 

attīstīšanu.  

Izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas izglītības iestāžu 

reģistrā, ir tiesīgas īstenot interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmas bez licences saņemšanas pašvaldībā, bet 

citas juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas izglītības 

iestāžu reģistrā, šīs programmas drīkst īstenot tikai pēc licences 

saņemšanas pašvaldībā. Arī šajās programmās ir jābūt 

sistematizētam, noteiktai mērķauditorijai adresētam saturam, kas 

nodrošina zināšanu un prasmju apguvi un mācīšanās rezultātus.  

Lai veicinātu atbalstu šādu programmu pieejamībai 

pašvaldībā, ir izstrādāta Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība Ilūkstes novada 

pašvaldībā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskas un 

fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, 

var saņemt licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanai Ilūkstes novadā. Izdošanas kārtību nosaka 

likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) 

apakšpunkts un 43. panta trešā daļa, Izglītības likuma 17. panta 

trešās daļas 16. punkts, 46. panta piektā daļa un 47. panta trešā 

daļa. 

3. Informācija par plānoto 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Licence interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanai Ilūkstes novadā ir bezmaksas.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas 

Izglītības iestāžu reģistrā un kuras īsteno interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmas Ilūkstes novadā.  

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz 

mērķgrupu veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos pakalpojuma 

pieejamību. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kas nodrošinās normatīva izpildi ir Ilūkstes novada 

domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisija. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p21
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ilūkstes novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                             Stefans Rāzna 

 


