Programmu licencēšana pašvaldībā
un izdevumu atgūšana par bērnu
interešu izglītību

23.09.2016.

Licencēšanas juridiskais pamatojums


Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3 /2006.gada
23.februārī/ “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmas licencēšanas kārtību”



Likums “Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas:11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas
paredzēts likumos



Likums “Izglītības likums” 47.pants. V nodaļa
Izglītības programmu veidi un to īstenošana.
Interešu izglītības programmas: (3) Interešu izglītības programmas ir
tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav
reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas
pašvaldībā.

Licences saņemšana
Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs
iesniedz iesniegums Daugavpils
pilsētas domes Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
Programmas licencēšanas komisijai

Komisijas sekretāre – Ilze Onzule, 654-07437, DPIP, Saules ielā 7



Daugavpils pilsētas domes



Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības



licencēšanas komisijai

www.izglitiba.daugavpils.lv




/fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums /



__________________________________________________________________



/personas kods, dzīvesvietas adrese vai reģistrācijas numurs, juridiskā adrese/



iesniegums.
Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām):





________________________________________________
/nosaukums/




Programmas realizēšanas vietas adrese




Kontaktpersona (pilnvarotā persona)




Tālruņa, faksa Nr.




e-pasta adrese




Pielikumā:



o Pilnvara licences saņemšanai, ja to saņems pilnvarotā persona;



o Licencējamās izglītības programmas apraksts valsts valodā;



o Saskaņojums ar sporta veida federāciju (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;



o Dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopija;



o Programmas apguves apliecinošā dokumenta paraugs;



o Programmas realizācijai nepieciešamā personāla saraksts;



o Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;



o Sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā,



o Izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.




Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:



Licences pieprasītājs:




Paraksts:




________________________/____________/



/datums/



Licence
Licenci izsniedz uz 3 gadiem
 Licences pieprasītājam, saņemot vai
pagarinot licenci, pirms licences saņemšanas
Daugavpils pilsētas budžetā jāiemaksā
maksa šādā apmērā:
-17.1. par licences izsniegšanu - 50,00 euro;
-17.2. par licences termiņa pagarināšanu 7,00 euro.




Maksu par licenci samazina, nosakot to 10 euro apmērā, ja programmu
realizē biedrība. Maksu par licenci nav jāmaksā, ja licences pieprasītājs
ir sabiedriskā labuma organizācija vai tas programmu īsteno bez
maksas.

Izglītības likuma 47.pantā ir skaidri pateikts,
kādā veidā interešu izglītība Latvijā tiek
īstenota. To var īstenot izglītības iestāde.
Otrs modelis – ja konkrētā fiziskā vai juridiskā
persona, kas sniedz šo pakalpojumu, ir
saņēmusi licenci no pašvaldības interešu
izglītības pakalpojuma sniegšanai. Tas
nozīmē, ka vecāki, kas maksā par kādiem
pulciņiem savā izglītības iestādē, var būt
samērā droši, ka tā ir interešu izglītība.
Savukārt, ja viņi šos maksājumus veic kādai
citai personai, būtu nepieciešams uzzināt, ka
konkrētā persona ir saņēmusi šo licenci.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”
Nodokļu pārmaksu 23% apmērā varēs
atgūt 2017.gadā, iesniedzot VID gada
ienākumu deklarāciju par 2016.gadu.
Tas nozīmē, ka 2016. gadā izsniegtos
čekus un citus attaisnojuma un
pamatojuma dokumentus, kas attiecas
uz interešu izglītību, ir jāsaglabā, lai
pienākot termiņam, varētu pievienot
Gada ienākumu deklarācijai.

Ilze Onzule – DPIP, izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos un Daugavpils
pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas
komisijas sekretāre

Saules iela 7, Daugavpils
ilze.onzule@ip.daugavpils.lv
29 25 24 43

