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LĒMUMS 
Ķegumā 

2018.gada 10.oktobrī                                                                                        Nr.KND1-3/18/280 
(protokols Nr.19, 9.§) 

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 
komisijas izveidi 

 
Likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām nosaka gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 
u.c.), 21.panta pirmās daļas divdesmit ceturtais punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 
pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetence 
izglītībā ir nodrošināt bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniegt  licences interešu izglītības 
programmu īstenošanai. 

Ķeguma novada domes 2015.gada 18.februāra Saistošie noteikumi Nr.5/2015 „Par interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” nosaka, Licenci interešu 
izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai izsniedz 
Ķeguma novada domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2018.gada 3.oktobra 
atzinumu, 

balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

1. Izveidot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 
komisiju (Komisiju) sekojošā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Ilm ārs Zemnieks, domes deputāts 
1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Edvīns Bartkevičs, pašvaldības izpilddirektors;  
1.2.2. Sandra Biļinska, Juridiskās nodaļas vadītāja; 
1.2.3. Sandra Čivča, pašvaldības administrācijas speciāliste izglītības jautājumos. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar šī lēmumā spēkā stāšanās brīdi atzīt par 
spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.239 “Par Interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas izveidi”           
(protokols Nr.20, 3.§). 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 1.punktā minētajām personām, pašvaldības 
administrācijas personāla speciālistei Dz.Grīnbergai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
17.10.2018. 
datums 
 


