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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

LĒMUMS 

Rīgā 

 2018.gada 7.maijā  Nr. 283-v 

     

 Par licences izsniegšanu vispārējās 

pamatizglītības programmas īstenošanai 

  

  

 Lēmuma adresāts 

 Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 34. vidusskola 

 Izglītības iestādes juridiskā adrese Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083 

 Izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecības numurs 

 

3513900765 

      

 Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītā 

izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese 

 

r34vs@riga.lv 

 

 Iesniedzēja prasījums 

Rīgas 34. vidusskola (turpmāk - izglītības iestāde) ir vērsusies Izglītības kvalitātes valsts 

dienestā (turpmāk – kvalitātes dienests) ar iesniegumu  (reģistrēts kvalitātes dienestā ar  

Nr.2-16/2454 turpmāk – iesniegums), lūdzot izsniegt licenci pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programmas (izglītības programmas kods 21013111, 

turpmāk – izglītības programma) 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" (turpmāk – MK noteikumi Nr.775) 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 un MK noteikumu Nr.775 7. un 8.punktu, 

kvalitātes dienests pieņēma lēmumu izsniegt izglītības iestādei licenci izglītības programmas 

īstenošanai ar šādiem ierakstiem: 

 



 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

1

. 

Izglītības iestādes dibinātājs Rīgas Dome 

2

. 

Izglītības iestādes juridiskais statuss Pastarpinātās pārvaldes iestāde 

3

. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 34. vidusskola 

4

. 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083 

5

. 

Izglītības iestādes reģistrācijas 

apliecības numurs 

 

3513900765 

 

6

. 

Izglītības programmas nosaukums Pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 

programma 

7

. 

Izglītības programmas kods 21013111 

8

. 

Izglītības programmas īstenošanas 

vietas adrese 
 

Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083 

Vircavas iela 7, Rīga, LV-1083 

 

 Licenci, ievērojot MK noteikumu Nr.775 9.punktu, izsniegt uz nenoteiktu laiku. 

Atbilstoši MK noteikumu 8.punktā noteiktajam, lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas 

dienā. 

  

 Adresātam piešķirtās tiesības 

Ar šo lēmumu tiek piešķirtas izglītības iestādei tiesības lēmumā minētās izglītības 

programmas īstenošanai uz nenoteiktu laiku. 

  

 Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77., 78. un 79.pantu, kā arī MK noteikumu 

Nr.775 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 

  
 

Jēkabsone 67507832 

 


