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PROJEKTS 

Jelgavā, 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.___) 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 21.DECEMBRA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.______ “GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS   

NR.12-32 “LICENCES, SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) UN AR TO SAISTĪTO 

DOKUMENTU IZSNIEGŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI JELGAVAS 

PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

 

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana 

uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 

2013, Nr.18 (4824))  (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.7.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“7.7. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 

piektajā daļā un Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos 

interešu izglītības programmas, izņemot pedagoģiskos darbiniekus, kuri strādā pašvaldības 

izglītības iestādēs Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.”.  

2. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 “7.8. Veselības inspekcijas atzinuma kopiju par vietas un telpu atbilstību interešu 

izglītības programmas īstenošanas prasībām (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumu, kad 

izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās, kas atrodas Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā.”. 

3. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

 ”9. Licenci izsniedz uz pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu vai līdz telpu 

nomas līguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.”. 

4. Izteikt noteikumu 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst 

licencējamās izglītības programmas īstenošanai.”. 

5. Papildināt noteikumu 12.punktu ar 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:  

”12.5. nav iegūta pārliecība, ka tiks nodrošināta bērnu drošība, īstenojot izglītības 

programmu.”. 

6. Izteikt noteikumu 37.punktu šādā redakcijā: 

 “37. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas 

pilsētas pašvaldības policija”, licencētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanas atbilstību saistošajiem noteikumiem vienu reizi kalendārā gada laikā 

kontrolē  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.”. 

7. Izteikt noteikumu 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā (pielikumā). 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Rāviņš 
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1.pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr._____ 

1.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra 

saistošajiem  noteikumiem Nr.12-32 

„Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto 

dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai 

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” 

 

 
 

JELGAVAS PILSĒTAS DOME 
 

LICENCE 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI 
 

IZSNIEGTA 

__________________________________________________________ 
(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds) 

 

__________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

Programmas nosaukums  ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

 

par tiesībām nodarboties interešu izglītības programmu īstenošanā 
 

Programmas īstenošanas adrese  _________________________________ 

 

Licences izsniegšanas datums ______________ 

 

Licences termiņš   ______________ 

 

Licences Nr.    ______________ 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ___________ /V. Uzvārds/ 

 
         Z.V. 
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2.pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr._____ 

2.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra 

saistošajiem  noteikumiem Nr.12-32 

„Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto 

dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai 

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” 

 

 
 

JELGAVAS PILSĒTAS DOME 
 

LICENCE 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI 
 

IZSNIEGTA 

___________________________________________________________ 
(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds) 

 

___________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

Programmas nosaukums  ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

     

par tiesībām nodarboties pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā 
 

Programmas īstenošanas adrese  ______________________________________ 

 

Licences izsniegšanas datums ______________ 

 

Licences termiņš   ______________ 

 

Licences Nr.    ______________ 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________ /V. Uzvārds/ 

 
         Z.V.  

 

 


