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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU APGUVEI RĪGAS
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Izdoti saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada
02.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.188
„Par
līdzfinansējuma
samaksas
kārtību
profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvei Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs”,
Rīgas domes 2012.gada 02.oktobra lēmumu Nr.
5340 „Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās
ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs” un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
rīkojumu
Nr.19-rs
„Par
parauglīgumu
apstiprināšanu”

I Vispārīgie noteikumi
1.1. Rīgas Riteņbraukšanas skolas iekšējie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas Riteņbraukšanas skolā” (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvi Rīgas Riteņbraukšanas skolā (turpmāk – RRS) .
1.2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz RRS izglītojamo vecāku vai likumisko
pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvi RRS.
1.3. Līdzfinansējuma maksājuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma maksājuma
un pārējie noteikumi tiek noteikti ar šiem noteikumiem.
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II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
2.1. Līdzfinansējumu maksā:
2.1.1. vecāki;
2.1.2. cita pašvaldība.
2.2. RRS noteikta šāda vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī:
2.2.1. līdzfinasējuma apmērs SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupām mēnesī sastāda 7.00
EUR (septiņi euro 00 centi);
2.2.2. līdzfinasējuma apmērs MT-4, MT-5 un MT-6 grupām mēnesī sastāda 4.00 EUR
(četri euro 00 centi).
2.3. Līdzfinansējuma apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušiem izglītojamajiem tiek noteikts, piemērojot koeficientu x 2,0.

III Vecāku līdzfinansējuma maksājuma samaksas kārtība
3.1. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz RRS
izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts).
3.2. RRS piestāda rēķinu (kvīts) pēc līguma par profesionālās ievirzes izglītības programmas
apguvi noslēgšanas (Pielikums Nr. 1).
3.3. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma,
maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25.datumam.
3.4. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts
no RRS, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. Avansā iemaksātais
vecāku līdzfinansējums netiek atmaksāts, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
treniņus vai vecāki nav savlaicīgi iesnieguši iesniegumu par izglītojama atskaitīšanu no RRS.
3.5. Vecākiem, kuri iesniegumā par iestāšanos RRS norādījuši savu e-pasta adresi, rēķinu
(kvīts) RRS administrācija katru mēnesi par līdzfinansējumu nosūta elektroniski, pārējie to
saņems pa pastu.
3.6. Līdzfinansējumu jāiemaksā uz rēķinā (kvītī) norādīto bankas konta numuru, precīzi
norādot rēķinā (kvītī) norādīto maksājuma mērķi.
Ja netiek uzrādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā,
bet izglītojāma vecākiem RRS maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums
nenonāk RRS budžetā).
3.7. Neapmaksājot līdzfinansējumu saskaņā ar saņemto rēķinu (kvīti), RRS maksājumu
uzskaites sistēmā veidojas un krājas parādi.
3.8. Ja izglītojamais skolā tiek uzņemts līdz mēneša 15.datumam (ieskaitot) līdzfinansējums
tiek maksāts kā par pilnu mēnesi. Ja izglītojamais skolā tiek uzņemts pēc mēneša 16.datuma,
līdzfinansējums tiek maksāts kā par pusi no mēneša maksas.

IV Atbrīvošana no līdzfinansējuma maksājuma
4.1. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā ar RRS direktora rīkojumu attiecīgajā mācību
gadā atbrīvo izglītojamos, ja:
4.1.1. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās
pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statuss;
4.1.2. izglītojamajam noteikta invaliditāte;
4.1.3. izglītojamais apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu
septītā apmācības gada grupā (MT 7);
4.1.4. izglītojamais ir iekļauts sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta
meistarības pilnveidošanas mācību grupā;
4.1.5. izglītojamais ir iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu
dalībnieku vai kandidātu sarakstā.
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4.2. Ja RRS izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad vecāki par katru
bērnu maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas.
4.3. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un
kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu
līdzfinansējums nav jāmaksā.
4.4. Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (Pielikums Nr.2 - Rīgas
Riteņbraukšanas skolas 2012.gada 6.decembra atlaides kritēriji), pamatojoties uz RRS
koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un RRS direktora rīkojumu,
izglītojamā vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas 50% vai 100% apmērā.
4.5. Lai saņemtu atbrīvojumu no līdzfinansējuma vai samazinātu līdzfinansējuma maksājumu,
izglītojama vecākiem RRS administrācijai līdz mēneša 15.datumam ir jāiesniedz RRS
direktoram adresēts iesniegums.
4.6. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā izglītojamā vecāki ir
iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus, uz kuru pamata iespējams
saņemt atbrīvojumu.

V Vecāku līdzfinansējuma maksājuma izlietojums
5.1. RRS no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto mācību- treniņu
procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās, mācību līdzekļu, sporta inventāra, transporta un
tipogrāfijas pakalpojumiem, telpu īrēm, u.c.precēm un pakalpojumiem saskaņā ar gada
izdevumu tāmi.
5.2. Par iemaksāto līdzfinansējuma izlietojumu saskaņā ar gada izdevumu tāmi lemj RRS
administrācija kopā ar sporta treneriem.
5.3. Pieteikumus par līdzfinansējuma izlietojumu (gada izdevumu tāmi) RRS sporta treneri
iesniedz RRS administrācijā iepriekšējā mācību gada beigās.
5.4. Līdzfinansējums 80% apjomā tiek izmantots tikai attiecīgās treniņu grupas vajadzībām,
kurā nodarbojās izglītojamais. Pārējie 20% var tikt izmantoti visas RRS darbības
nodrošināšanai.
5.5. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti RRS pamatbudžeta
norēķinu kontā.

VI Citi jautājumi
6.1. Par līdzfinansējuma parādiem RRS administrācija informē vecākus – mutiski (pa telefonu)
un rakstiski (pa e-mail, pa pastu). Brīdinājuma vēstulē (pa e-mail, pa pastu) RRS administrācija
paziņo parādniekam par parāda esamību un aicina izpildīt kavētās maksājuma saistības.
6.2. RRS administrācijai un sporta treneram ir tiesības nepielaist sporta nodarbībām un
sacensībām tos izglītojamos, kuru vecāki 3 mēnešus nav veikuši līdzfinansējuma maksu un viņi
pēc RRS administrācijas aicinājuma 10 (desmit) dienu laikā nav sazinājušies ar RRS
administrāciju, lai vienotos par parāda dzēšanas grafiku.
6.3. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no
attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas.
6.4. Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar šiem iekšējiem noteikumiem un parakstās par
iepazīšanos, izglītojamiem iestājoties RRS.

VII Noslēguma jautājumi
7.1. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 06.aprīli.
7.2. Ar šo iekšējo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2012.gada 06.decembra
noteikumi „Iekšējie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu” Nr. 1-14/01.
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