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LĒMUMS

Rīgā

20l8.gada 30.augustā Nr.542-v

Par licenču nomaiņu vispārējās izgl-rtības
programmu īstenošanai

Lēmuma adresāts
Izglītības iestādes nosaukums
Izglīt-rbas iestādes j uridiskā adrese
Iz gl-rtlbas i estādes re ģi strācij as apliecīb as
numurs
Val sts iz gl-rtības i nformācļ as si stēmā norādītā
izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese rfl@riga.lv

Iesniedzēj a pras-rj ums

Izglīt-ūas kvalitātes valsts dienestā (tuņmāk - kvalitates dienests) ir saņemts Rīgas Franču
liceja (tuņmāk - izglītības iestāde) iesniegumsl saistībā ar izg!īĪbas iestādes juridiskās adreses
maiņu izglītības iestādei izsniegtaj os dokumentos.

Faktu konstatējums

l. Valsts izglītības informācijas sistēmā2 ievadīta informācija, ka izgl-rttbas iestādes juridiskā
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-l013 un izgl-rtības programmu īstenošanas
vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 48 un Mēness iela 8, Rīga, LV-1013.

2. Izglīt-rbas iestādei uz nenoteiktu laiku ir izdotas šādas licences:

2'l.2018'gada26julijā licence Nr.V-10094 pamatizgl-rtības humanitārā un sociālā virziena
programmas (izglīt-rbas programmas kods 2t0l2lll) īstenoŠanai (tuņmāk licence
Nr.V-10094);

2.2' 2015.gada 5.augustā licence Nr.V-8l57 vispārējās vidējās izglīt-rbas humanitārā un
sociālā virziena proglammas (izgl-rtības programmas kods 3l012011) īstenošanai (tuņmāk -
licence Nr.V-8157);

2.3. 20|5'gada 5.augustā licence Nr.V-8l58 vispārējās vidējās izglīt-ūas matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmas (izglītības prograĪĪrmas kods 3101301l)
īstenošanai (tuņmāk - licence Nr.V-8158);

2.4.20|6.gada l7jūnijā licence Nr.V-8611 vispārējās vidējās izgl-rtlbas profesionāli orientētā

I Kvalitātes dienestā reģistrēts 20l8.gada l7.augustā ar Nr. l -2314828
2 https://viis.lv/Paees/Institutions/View.aspx . aplūkots 20 l8.gada 30.augustā
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RĪgas Franču licejs
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013

37t3900740



virziena programmas (izglīt-rbas programmas kods 3 l 0l40l l ) īstenošanai (tuņmāk _ licence
Nr.V-861l).

3. Minētās izghtlbas programmas ir akreditētas līdz 2024'gada 5jūnijam.
Lēmuma daļa

Pamatojoties lZ Ministru kabineta 20|3.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.225 ,,Izglīt-ūas
kvalitātes valsts dienesta nolikums" 3.3.punktu un Ministru kabineta 2009'gada 14jūlļa
noteikumu Nr.775 ''Vispārējās un profesionālās izgl-rtlbas programmu licencēšanas kārtība''
(tuņmāk - MK noteikumi Nr.775) l2.punktu, pieņemts lēmums par licences Nr.V-l0094,
Nr.V-8l57, Nr.V-8l58 un Nr.V-861l nomaiņu, izsniedzot izglītūas iestādei licences izglīt-ūas
programmu īstenošanai ar šādiem ierakstiem:

Izgl-rtības iestādes dibinātāj s Rīgas Dome

Pastaņinātās pārvaldes iestāde

RĪgas Franču licejs

Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-l0l3

37t3900740

Izgl-rtības iestādes j uridiskais statuss

Izgl-rtības iestādes nosaukums

Izgl-rtlbas programmas nosaukums P amatizgļĪtĪbas humanitārā un sociala
virziena programma

2t0t21llIzglītības programmas kods

Izglītības programmas īstenošanas vietas
adrese Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, Lv-10l3

Mēness iela 8, Rīga, LV-1013

Izgl-rtības iestādes j uridiskā adrese
Iz gl-rtības i estāde s reģi strāc ij as ap l i ecības
numurs

Izgl-rttbas iestādes dibinātāj s

Izgl-rtības iestādes j uridiskais statuss
Izgl-rtības iestādes nosaukums
Izgl-rtības iestādes j uridiskā adrese
Iz glīt-rbas iestāde s reģi strāc ij as apl iecības
numurs

Izgltt-rbas pro grammas nosaukums

Izglītības programmas kods

Izgl-rtības programmas īstenošanas vietas
adrese

Rīgas Dome
Pastaņinātās pārvaldes iestāde
RĪgas Franču licejs
Krišjāņa Valdemāraiela 48, Rīga, LV-l0l3

3713900740

Vispārējās vidējās izglĪtĪbas humanitārā
un sociālā virziena programma

31012011

Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-l0l3
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Izgl-rtlbas iestādes dibinātāj s

Izgl-rttbas iestādes j uridiskais statuss
Izgl-rtlbas iestādes nosaukums
Izgl-rtības iestādes j uridiskā adrese
Izgl-rtlbas ie stādes reģi strāc ij as apl iecības
numurs

Izglīt-rbas programmas no saukums

Izgl-rtības programmas kods

Izglīt-ūas programmas īstenošanas vietas
adrese

Izgl-rtības iestādes dibinātāj s

Izgl-rtības iestādes j uridiskai s StatuSS

Izgl-rtības iestādes nosaukums
Izglīt-ūas iestādes j uridiskā adrese
Iz glīt-ūas i e stādes reģi strāc ij as ap l i ecības
numurs

Izglīt-ūas pro grammas nosaukums

RĻas Dome
Pastaņinātās pārvaldes iestāde
RĪgas Franču licejs
KriŠjāņa Valdemāraielra 48, Rīga' LV-l0l3

3113900740

Vispā rēj ās vidēj ās izglĪtĪbas
matemātikas, dabaszinĪbu un tehnikas
virziena programma

31012011

Krišjāņa Valdemāraiel,a 48, Rīga, LV-l0l3

Rīgas Dome
Pastaņinātās pārvaldes iestāde
RĪgas Franču licejs
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-l0l3

Izght-rbas programmas kods

3713900740
Vispārējās vidējās izglĪtĪbas profesionāli
orientētā virziena programma

31014011

Izglīt-ūas programmas īstenošanas vietas
adrese Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-l013

Adresātam piešĶirtās tiesības

Ar šo lēmumu tiek piešĻirtas izglīt-ūas iestādei tiesības lēmumā minēto izglīt-ūas programmu
īstenošanai uz nenoteiktu laiku un saskaņā ar MK noteikumu Nr.775 9.punkta noteikto izsniegt
licences lēmumā minēto izgl-rtības programmu īstenošanai uz nenoteiktu laiku.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.775 l2.punktā noteiktajam' vZ iepriekš izsniegtajām licencēm
Nr.V-l 0094, Nr.V-8l57, Nr.V-8l58 un Nr.V-86 7I izdarīt atzīmi,,Licence zaudējusi spēku''.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Lēmuma apstrĪdēšanas kārtība
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,77.,78. un 79.pantā, kā arī MK noteikumu

Nr.775 l6.punktā noteikto, izglītības iestāde Šo lēmumu var apstrīdēt lzgl-rtības un zinātnes
ministrļā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu kvalitātes
dienestā _ Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-t050.

Vadītāja I.Juhņēviča

Jēkabsone 67507832
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