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Biedrība “Bērnu pieskatīšanas un 

attīstības centrs "Bērnības sala"” 

bernibassala@inbox.lv 

Par licences izsniegšanu 

 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija 

(turpmāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi Biedrības “Bērnu pieskatīšanas un attīstības centrs 

"Bērnības sala"”, reģistrācijas Nr.40008287998, iesniegumu un tam pievienotos 

dokumentus interešu izglītības programmu “Bērns un pasaule, kurā mēs dzīvojam 

(bērniem vecumā no 1 līdz 7 gadiem)”, “Aplicēšanas un konstruēšanas nodarbības 

“Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)”, “Veidošanas nodarbības 

“Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)”, “Zīmēšanas nodarbības 

“Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)” un “Radošas un attīstošas 

rotaļas un spēles (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)” licencēšanai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Komisija konstatē un secina, ka Biedrības “Bērnu 

pieskatīšanas un attīstības centrs "Bērnības sala"” iesniegums un tam pievienotie 

dokumenti interešu izglītības programmu “Bērns un pasaule, kurā mēs dzīvojam (bērniem 

vecumā no 1 līdz 7 gadiem)”, “Aplicēšanas un konstruēšanas nodarbības “Krāsainā 

pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)”, “Veidošanas nodarbības “Krāsainā 

pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)”, “Zīmēšanas nodarbības “Krāsainā 

pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)” un “Radošas un attīstošas rotaļas un 

spēles (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)” licencēšanai ir pamatots un atbilst Rīgas 

domes 2007.gada 6.marta saistošajiem noteikumiem Nr.73 „Par interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanu”. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto 

daļu un 47.panta trešo daļu, kā arī Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošo noteikumu 

Nr.73 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 8.punktu, 

Komisija nolemj: 
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1. Izsniegt licences Biedrībai “Bērnu pieskatīšanas un attīstības centrs "Bērnības 

sala"” interešu izglītības programmas “Bērns un pasaule, kurā mēs dzīvojam 

(bērniem vecumā no 1 līdz 7 gadiem)”, “Aplicēšanas un konstruēšanas 

nodarbības “Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem)”, 

“Veidošanas nodarbības “Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 

gadiem)”, “Zīmēšanas nodarbības “Krāsainā pasaule” (bērniem vecumā no 1,5 

līdz 7 gadiem)” un “Radošas un attīstošas rotaļas un spēles (bērniem vecumā 

no 1,5 līdz 7 gadiem)” īstenošanai. 

2. Noteikt licenču derīguma termiņu līdz 10.08.2024. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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