Privātprakses
pedagogs

Licencēšanas un reģistru departaments
2018. gada janvāris

Pedagoga
privātprakses
uzsākšanas
sertifikāts
apliecina
personas
tiesības
īstenot pedagoģisko darbību privātpraksē –
darboties kā privātprakses pedagogam.

Privātprakses
pedagogs

Pedagogs ir normatīvajos aktos
(Izglītības likuma 48.-52.pants u.c.)
noteikto izglītību un profesionālo
kvalifikāciju ieguvusi fiziska persona,
kas piedalās izglītības programmas
īstenošanā izglītības iestādē vai
sertificētā privātpraksē.

Persona,
kura
saņēmusi
pedagoga
privātprakses
uzsākšanas
sertifikātu
(privātprakses pedagogs), tiek iekļauta
Pedagogu reģistrā, kas ir Valsts izglītības
informācijas sistēmas sastāvdaļa.

4. Pedagoga
privātprakses uzsākšanas
sertifikāta saņemšana
Iesnieguma par pedagoga privātprakses sertifikāta
izsniegšanu paraugs – http://ikvd.gov.lv/pedagogaprivatprakses-uzsaksanas-sertifikata-sanemsana.html

3. Iesnieguma
iesniegšana Izglītības
kvalitātes valsts dienestā

2. Programmas, kuru
vēlas īstenot
privātpraksē, izstrāde

1. Fiziska persona

• Interešu izglītības programma /
Izglītības likuma 47.p. (3)

• Pieaugušo neformālās izglītības
programma / Izglītības likuma 46.p.(5)

Sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
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Privātprakses
pedagogs

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss noteic
atbildību:
• par izglītības programmu licencēšanas noteikumu
pārkāpšanu vai izglītības programmas īstenošanu
bez licences (201.52 p.);
• par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez
pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas
(201.55 p.)

7. Licencētās programmas
īstenošana privātpraksē

Lai uzņemtu izglītojamos
privātpraksē īstenojamā programmā,
personai nepieciešams saņemt
licenci pašvaldībā.

6. Reģistrēšanās
Valsts ieņēmumu
dienestā

5. Iesnieguma par licences
saņemšanu iesniegšana pašvaldībā
un pašvaldības licences saņemšana
•Regulējums par to, kā notiek
pašvaldību kompetencei
piekritīgo izglītības programmu (interešu izglītības un pieaugušo
neformālās
izglītības
programmu)
licencēšana,
kā arī kādi dokumenti (iesnieguma forma) ir iesniedzami
pašvaldībā,
ir
noteikts
pašvaldību
saistošajos
noteikumos.

•Saimnieciskās darbības veicējs
(sk. MK 22.09.2015. noteikumus
Nr.537 «Noteikumi par nodokļu
maksātāju un nodokļu maksātāju
struktūrvienību
reģistrāciju
Valsts ieņēmumu dienestā»)
•Patentmaksas maksātājs (sk. MK
16.01.2018.
noteikumu
Nr.28
«Kārtība,
kādā
piemērojama
patentmaksa fiziskās personas
saimnieciskajai darbībai noteiktā
profesijā,
un
patentmaksas
apmērs»
1.pielikuma
7.3.p.par
privātskolotāju)
Vairāk informācijas:
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas
-darbibas-veiceji
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Pedagoga privātpraksi
reglamentējošie normatīvie akti
Izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Sporta likums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
•

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.682 «Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu
pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to»

•

Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.662 «Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kārtību»

•

Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumi Nr.354 «Noteikumi par pedagogu profesiju
un amatu sarakstu»

•

Ministru kabineta 2009. gada 7.jūlija noteikumi Nr.733 «Noteikumi par valsts valodas
zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata
pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas
pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi»

•

Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 «Noteikumi par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām»
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālr.: +371 67222504; +371 67507832
fakss: +371 67228573

e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
https://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/
Twitter konts: @IKVD_gov_lv
Uzticības tālrunis/automātiskais atbildētājs:+371 67358075
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