Izglītības iestāde un Izglītības likumā noteiktā
institūcija
Izglītības iestāde ir:
 valsts, pašvaldību, valsts augstskolu vai citu juridisko vai
fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības
programmu īstenošana;
vai
 komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana
ir viens no darbības veidiem.
Izglītības likumā noteiktā institūcija, kura īsteno
pieaugušo izglītības programmu, ir biedrība, nodibinājums,
amatu meistaru darbnīca,1 studija vai Nacionālo bruņoto spēku
vienība (turpmāk – institūcija).
Institūcijām netiek piešķirts izglītības iestādes statuss, bet tās
iegūst tiesības īstenot pieaugušo izglītības programmu.
Izglītības iestādes reģistrē Izglītības iestāžu
institūcijas – Izglītības likumā noteikto institūciju
Izglītības iestāžu reģistrs un Izglītības likumā
institūciju reģistrs ir Valsts izglītības informācijas
sastāvdaļa
un
publiski
pieejams
tīmekļa
https://www.viis.lv.

reģistrā,
reģistrā.
noteikto
sistēmas
vietnē

Reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2015.gada
14.jūlija noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības
likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Izglītības iestādes reģistrācija
Lai reģistrētu izglītības iestādi, Izglītības kvalitātes valsts
dienestā jāiesniedz:
 iesniegums par izglītības iestādes reģistrāciju;
 izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes
nolikums2;
 izglītības iestādes dibinātāja izdots lēmums vai
kopsapulces protokols par izglītības iestādes dibināšanu,
nolikuma apstiprināšanu, vadītāja iecelšanu, telpu platības
piešķiršanu izglītības iestādei, kā arī par pilnvarotās personas
iecelšanu (ja nepieciešams);
 informācija par izglītības iestādes dibinātāju – izglītības
iestādes dibinātāja vai tā pilnvarotās personas apliecinātas
reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas, uzrādot oriģinālus;

Amatu meistaru darbnīcu uzskaiti veic Latvijas Amatniecības kamera
(www.lak.lv).
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Izstrādājot izglītības iestādes nolikumu, var izmanot Izglītības un zinātnes
ministrijas apstiprinātos paraugnolikumus (http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-unzinatnes-ministrijas-apstiprinatie-izglitibas-iestazu-paraugnolikumi.html)

 dokumenti par izglītības iestādes telpām – izglītības
iestādes dibinātāja vai tā pilnvarotās personas apliecinātas
telpu nomas līguma / zemesgrāmatas apliecības kopijas
(turklāt telpām ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām
būvniecības, higiēnas un drošības prasībām);
 izglītības iestādes vadītāja izglītību apliecinoši dokumenti.
Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, jāievēro
Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības – izglītības
iestādes nosaukumam jābūt valsts valodā un jāatbilst Izglītības
likumā noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem, kā
arī skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem reģistrā jau
reģistrētiem izglītības iestāžu nosaukumiem.
Izglītības iestāde ir tiesīga sākt izglītības programmu
īstenošanu no dienas, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu
reģistrā.

Institūcijas reģistrācija
Lai reģistrētu Izglītības likumā noteikto institūciju,
Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz:
 iesniegums par institūcijas reģistrāciju;
 lēmums par institūcijas dibināšanu vai izglītojošas
darbības uzsākšanu;
 institūcijas darbību reglamentējošais normatīvais akts
(piemēram, statūti, nolikums par izglītojošu darbību);
 citi dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas
(līdzīgi kā izglītības iestādēm).

Svarīga informācija par izglītības iestāžu un
institūciju reģistrāciju!
 Dokumenti izglītības iestādes vai Izglītības likumā
noteiktās institūcijas reģistrācijai jāiesniedz mēneša laikā
no tās dibināšanas dienas vai mēneša laikā pēc lēmuma
par izglītojošas darbības uzsākšanu pieņemšanas;
 Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz dokumentu
oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
 Lēmuma pieņemšana par izglītības iestādes un Izglītības
likumā noteiktās institūcijas reģistrāciju vai tās atteikumu
ir bezmaksas un ilgst līdz vienam mēnesim.

Izglītības iestādes un institūcijas telpu
nodrošinājums
Pirms izglītības iestādes vai institūcijas reģistrēšanas reģistra
atbildīgā
amatpersona
pārliecinās,
vai
izglītības
programmas īstenošanas vietas telpas atbilst higiēnas un
drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām:
 iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu
par telpu gatavību izglītības procesam un atbilstību
higiēnas prasībām;
 izglītības programmas īstenošanai paredzētās būves vai
telpu lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas
ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā;
 būve vai telpas, kur tiks īstenota izglītības programma, ir
pieņemta ekspluatācijā;
 izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un
juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmas datiem.

Grozījumu izdarīšana reģistrā
Izglītības iestādei vai institūcijai ir pienākums rakstveidā
sniegt informāciju reģistra atbildīgajai amatpersonai par:
 izmaiņām ziņās, kas norādītas Izglītības iestāžu reģistrā
vai Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrā;
 izglītības programmas īstenošanas vietas telpu, plānojuma
vai būves lietošanas veida izmaiņām;
 grozījumiem izglītības iestādes nolikumā vai grozījumiem
institūcijas
darbību
reglamentējošajā
dokumentā
(piemēram, statūtos, nolikumā par izglītojošu darbību).

Lai veiktu grozījumus reģistrā un operatīvi aktualizētu ziņas
Valsts izglītības informācijas sistēmā, Izglītības kvalitātes
valsts
dienestā
jāiesniedz
iesniegums,3
pievienojot
dokumentus (vai to apliecinātas kopijas, izrakstus u.tml.), kas
apliecina atbilstošās izmaiņas vai veiktos grozījumus.
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Institūcijas, kas plāno īstenot tikai pieaugušo neformālās
izglītības vai interešu izglītības programmas, nav jāreģistrē.

Iesnieguma “Par dokumentu nomaiņu” paraugs
http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-dokumentu-nomaina.html
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pieejams

šeit:

Izglītības programmu licencēšana
Izglītības iestādei vai institūcijai viena gada laikā pēc
reģistrācijas jāsaņem licence izglītības programmas
īstenošanai un viena gada laikā jāsāk tās īstenošana.
Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencējamas:
vispārējās
izglītības,
profesionālās
pamatizglītības,
arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās
ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās
tālākizglītības programmas.
Lai saņemtu licenci minēto izglītības programmu īstenošanai,
izglītības iestādei Izglītības kvalitātes valsts dienestā
jāiesniedz iesniegums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
Izglītības iestāde vai institūcija ir tiesīga uzņemt
izglītojamos tikai pēc licences saņemšanas izglītības
programmas īstenošanai.

Izglītības programmas akreditācija

Pieaugušo neformālās izglītības un interešu
izglītības programmu īstenošana
Izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības,
kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu
īstenošana, ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības
programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un
fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu
reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā.
Interešu izglītības programmas pēc licences saņemšanas
pašvaldībā ir tiesīgas īstenot juridiskās un fiziskās personas,
kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu vai Institūciju reģistrā.

Informācijai
Par izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas vai
akreditācijas noteikumu pārkāpšanu, t.sk. par normatīvajos
aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu Izglītības
kvalitātes valsts dienestam, kā arī izglītības programmas
īstenošanu bez licences vai akreditācijas, ir paredzēta
administratīvā atbildība.

Izglītības programmas akreditācija piešķir izglītības
iestādei vai institūcijai tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības
dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas
izglītības ieguvi. Akreditācijas gaitā vērtē attiecīgās izglītības
programmas īstenošanas kvalitāti.
Izglītības programma akreditējama divu gadu laikā no tās
īstenošanas uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados.
Akreditācija veicama piecu gadu laikā no izglītības iestādes
darbības sākuma.
Izglītības iestādes un institūcijas, kas īsteno vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības programmas akreditē
Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852
„Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības
programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”
noteiktajā kārtībā. Izglītības iestādes, kas īsteno pamata un
vidējās izglītības programmas, tiek akreditētas uz sešiem
gadiem.
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