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LĒMUMS 

Rīgā 

 

 2017.gada 6.janvārī                 Nr.12-p   

     

 Par licences izsniegšanu profesionālās  

izglītības programmas īstenošanai 

  

  

 Lēmuma adresāts 
3. Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija 

4. Izglītības iestādes juridiskā adrese Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 

5. Izglītības iestādes  

reģistrācijas apliecības numurs 

 

3342301524 
     

 Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītā 

izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese                         

 

admin@lka.edu.lv 

  

 Iesniedzēja prasījums  

Izglītības iestāde Latvijas Kultūras akadēmija (turpmāk – izglītības iestāde) ir vērsusies 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk –kvalitātes dienests) ar iesniegumu, kas 

reģistrēts kvalitātes dienestā 2016.gada 22.decembrī ar reģistrācijas Nr.2-15/666 (turpmāk - 

iesniegums),  lūdzot izsniegt licenci profesionālās izglītības programmas „Muzeju darbības 

pamati” (kopa Mākslas, kods 30P 211 01 1) īstenošanai. 

  

 Faktu konstatējums 

Izglītības iestādes iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst Ministru kabineta 

2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām. 

  

 Lēmuma daļa 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.225 „Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta nolikums” 3.3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija 

noteikumu Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 

7., 8.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu Nr.990 „Noteikumi par 

Latvijas izglītības klasifikāciju” (ar grozījumiem, t.sk. Ministru kabineta 2014.gada 

23.septembra noteikumiem Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra 

noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju””), kvalitātes dienests 

pieņēma lēmumu izsniegt izglītības iestādei licenci izglītības programmas īstenošanai ar 

šādiem ierakstiem: 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

1 Izglītības iestādes dibinātājs Latvijas Republikas Ministru kabinets 

2 Izglītības iestādes juridiskais statuss Atvasināta publiskā persona 

3 Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija 

4 Izglītības iestādes juridiskā adrese Ludzas iela 24, Rīga 

5. Izglītības iestādes  

reģistrācijas apliecības numurs 

 

3342301524 

 

 Izglītības programmas  

 6.1. veids Profesionālās pilnveides izglītības programma 

 6.2. nosaukums Muzeju darbības pamati 

 6.3. īstenošanas ilgums 160 stundas 

 6.4. kods 30P 211 01 1 

7 Izglītības programmu kopas nosaukums Mākslas 

8 Piešķiramā profesionālā kvalifikācija Nav 

  

 Licenci, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775 „Vispārējās un 

profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 9.punktu, izsniegt uz nenoteiktu 

laiku. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

  

 Adresātam piešķirtas tiesības 

Ar šo lēmumu tiek piešķirtas izglītības iestādei tiesības lēmumā minēto izglītības 

programmu īstenot uz nenoteiktu laiku. 

Izglītības iestāde iegūst Latvijas Republikas normatīvajos aktos (Izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības licencēto izglītības programmu īstenot 

atbilstoši iestādes Valsts izglītības informācijas sistēmā tīmekļa vietnē: 

https://viis.lv/Pages/Institutions/Addresses/Default.aspx norādītajā adresē: Ludzas iela 24, 

Rīga.  

  

 Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu, kā arī Ministru kabineta 

2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” 16.punktā noteikto, izglītības iestāde šo lēmumu var apstrīdēt Izglītības 

un zinātnes ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu 

kvalitātes dienestā – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050. 

 

 

          Vadītāja                                   I.Juhņēviča 

 

 
Rākina 67387867 
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