RĪGAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA
“RĪDZENE”
Dumbrāja iela 27, Rīga, LV-1067, tālrunis 67613382, e-pasts: rbjssridzene@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
10.07.2020.

Nr.SPR-20-7- nts
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene”
līdzfinansējuma samaksas kārtība
interešu izglītības programmu apguvei
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu,
Rīgas domes 23.10.2012. lēmumu Nr.5376.

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts
līdzfinansējums par interešu izglītības programmu individuālajos sporta veidos apguvi
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā “Rīdzene” (turpmāk – izglītības iestāde).
2. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki),
vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības
iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (kvīts). Līdzfinansējuma maksa tiek
ieskaitīta izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.
3. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā par katru mēnesi saskaņā ar
apstiprināto izglītības programmas ilgumu, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša
25. datumam. Mācību gada sākumā līdzfinansējums par septembri tiek noteikts 50 %
apmērā no lēmumā noteiktā līdzfinansējuma apmēra, un līdzfinansējuma maksājums jāveic
līdz 10. oktobrim.
4. Ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no
līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmu apguvi 100% apmērā atbrīvo
šādos gadījumos:
4.1. ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
4.2. ja izglītojamam ir noteikta invaliditāte;
4.3. ja izglītojamais ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības
ģimeņu atbalsta reģistrā.
5. Ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā,
vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās līdzfinansējuma maksas šādos gadījumos:
5.1. ja vismaz divi bērni no vienas ģimenes apgūst interešu izglītības programmu,
kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs;
5.2. ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības programmu, kurai
noteikta līdzfinansējuma maksa, bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu,
kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs.

6. Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz izglītības
iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu,
izglītojamos var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās 50% vai
100% apmērā.
7. Līdzfinansējuma maksas atlaides uzsāk un pārtrauc piemērot no nākamā mēneša
pēc lēmuma 4. un 5. punktā noteikto statusu iegūšanas vai izbeigšanās saskaņā ar Rīgas
domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) iepriekšējā mēneša pēdējā
datuma datiem vai atbilstoši lēmuma 6. punktā noteiktajai kārtībai. Mācību gada sākumā
līdzfinansējuma maksas atlaides uzsāk un pārtrauc piemērot no septembra saskaņā ar
RDVIS 30. septembra datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt
līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas
pašvaldības reģistriem, izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegtajam
iesniegumam par atlaides piemērošanu pievienot attiecīgus faktus apliecinošus dokumentus.
8. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta vai prombūtni attaisnojošu
izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendāra
nedēļām, par kavējuma periodu līdzfinansējums netiek aprēķināts.
9. Ja nodarbības nav notikušas izglītības iestādes darba organizatoriska,
saimnieciska, tehnoloģiska rakstura vai citu iemeslu dēļ (pedagoga prombūtne, ārkārtējā vai
avārijas situācija u. tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējuma maksa netiek aprēķināta un
iekasēta.
10. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek
atskaitīts no izglītības iestādes interešu izglītības programmas un netiek uzņemts šīs iestādes
citā izglītības programmā līdz līdzfinansējuma maksas parāda samaksai.
11. Izglītības iestādes rēķinvedis sagatavo Izglītības pakalpojumu modulī
līdzfinansējuma iemaksas kvītis, un nosūta uz līgumos par interešu izglītības programmas
apguvi norādītajiem e-pastiem, kontrolē līdzfinansējuma iemaksu izglītības iestādes kontā,
3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē direktora vietniekus izglītības jomā par
noteikumu 10.punktā norādīto līdzfinansējuma parādu, pēc nepieciešamības sagatavo
pārskatus un atskaites par līdzfinansējumu, piedalās līdzfinansējuma inventarizāciju
veikšanā.
12. Līdzfinansējuma apmērs izglītojamajam interešu
individuālajos sporta veidos tiek noteikts 5.00EUR mēnesī.

izglītības

programmā

13. Līdzfinansējums ietver mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskos izdevumus un
citus nepieciešamos izdevumus, kā arī pedagogu darba algas un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
14. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē
un nodrošina izglītības iestādes direktors.
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