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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.marta saistošo noteikumu Nr.___
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība”” projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Uz doto brīdi Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā
nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošie
noteikumi Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”, turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.5, kuri
spēkā no 2010.gada 23.februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” 2010.gada 22.februārī).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu, iegūstot
informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju
no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijā, kā arī ar liecinieku,
ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei
nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan
citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā
procesa dalībniekiem. Attiecīga norma ietverta arī Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta astotajā daļā, kas nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama
pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar
privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati , nevis pieprasa
no privātpersonas. Līdz ar to, ievērojot labas pārvaldības principus, pašvaldība
nav tiesīga pieprasīt iesniegt informāciju vai dokumentus, kurus var iegūt bez
privātpersonu līdzdalības. Tādējādi nav pamata attiecīgajos saistošajos
noteikumos iekļaut prasību, ka personai, kura vēlas saņemt licenci interešu
izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai,
jāiesniedz pašvaldībai tādi dokumenti, ko pašvaldība var iegūt pati no citām
institūcijām.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos
Nr.5, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __ marta saistošo noteikumu Nr.__
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projekts, turpmāk - Saistošo
noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, Izglītības likuma 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.5.
Saistošo noteikumu projekts paredz nepieprasīt juridiskajai personai iesniegt
Rēzeknes novada pašvaldībai statūtu kopiju, kur viens no minētajiem darbības
veidiem ir izglītība, tai skaitā - pieaugušo izglītība vai Izglītības un Zinātnes
ministrijas izsniegtas izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju un
nodokļu maksātāja apliecības kopiju.
Saistošo noteikumu projekts paredz nepieprasīt fiziskai personai iesniegt
Rēzeknes novada pašvaldībai privātprakses (ja reģistrēta privātprakse)
sertifikāta, kuru izsniegusi Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta
sertifikācijas komisija, kopiju un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās
apliecības kopiju vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Ar Saistošo noteikumu projektu tiks atvieglota un uzlabota pakalpojuma
pieejamība fiziskām un juridiskām personām
Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var
griezties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.5.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika
nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības
tiesības, bet pretēji - uzlabo pieejamību.
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