
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

2018.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 " Interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 

 

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 Lubānas novada 
pašvaldība īsteno Izglītības likuma46.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 Lubānas 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. 

3. Informācija par 
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 
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personas varēs pašvaldībā saņemt licences interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu īstenošanai. Saistošo 
noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi Lubānas novada administratīvajā teritorijā, 
sekmējot saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot 
nodarbinātību. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Lubānas novada 
pašvaldība. 
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā 
"Lubānas ziņas", kā arī Lubānas novada pašvaldības mājas 
lapā www.lubana.lv 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas. 

7. Paskaidrojuma 
raksta gatavotājs 

Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste Dace 
Mežsarga 

 


