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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2017. gada 27.decembrī

Nr.22
(protokols Nr.27, punkts Nr.4)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību.”
Izdoti, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16. punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 43.panta trešo daļu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” šādus grozījumus:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

svītrot tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus: “un 28.”, “21.panta
pirmās daļas 23.punktu”, “un 45.panta piekto daļu”;
aizstāt 3.punktā vārdus „pašvaldības administrācijā” ar vārdiem “Valsts
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Raiņa
ielā 11A, Lielvārdē”;
svītrot 6.1. punktā 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktus;
papildināt ar 6.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.5. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības
programmas bērniem un jauniešiem, izņemot Lielvārdes novada
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.”;
papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“6.1 Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences izsniegšanai.”;
papildināt ar 6.2 punktu šādā redakcijā:
„6.2 Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam VID nodokļu maksātāju
reģistrā.”;
papildināt ar II1. sadaļu šādā redakcijā:
“II1. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

7.

8.
9.

6.3. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu
pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.
6.4. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
6.41. izsniegtās licences kopiju;
6.42. aktualizētu licencējamo interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu (turpmāk – izglītības programmu);
6.43. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā
personāla sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības
programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu
kopijas.”;
papildināt 10.punktu aiz vārda “kvalitāti” papildināt ar vārdiem “tai skaitā
par
izglītības
programmas
īstenošanas
materiāli
tehnisko
nodrošinājumu.”;
aizstāt 21.punktā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdiem “Lielvārdes
novada domes”;
papildināt 1.pielikuma tekstu ar vārdiem “Licenci izsniegt: pirmo reizi vai
atkārtoti (vajadzīgo pasvītrot).”
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