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RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLA 
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055  

Tālrunis 67473810, e-pasts: rrsk@riga.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvei Rīgas Riteņbraukšanas skolā 

 
01.09.2022.                                                                                                      Nr. SPSRI-22-3-nts 

 
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” un Rīgas domes 

2012.gada 02.oktobra lēmumu Nr. 5340 „Par 

līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes 

izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības 

izglītības iestādēs”  

 

 

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 aprēķināts un maksāts līdzfinansējums par profesionālās 

ievirzes izglītības programmu apguvi Rīgas Riteņbraukšanas skolā (turpmāk – RRS), kā arī 

atbrīvojumu un atlaižu kriteriju noteikšanas un piemērošanas kārtību.  

1.2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz RRS izglītojamo vecāku, izglītojamo vai 

izglītojama likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) ikmēneša maksājumu veikšanu par 

profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi  RRS. 

1.3. Ikmēneša līdzfinansējuma apmēru RRS profesionālās ievirzes izglītības programmām un tā 

aprēķināšanas kārību nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldība.  

 

II. Līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība  

 
2.1. RRS līdzfinansējuma apmērs mēnesī profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuru 

īstenošanai ir piešķirtas dotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta: 

2.1.1. Riteņbraukšana SSG-ASM – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi); 

2.1.2. BMX SSG-ASM – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi), ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

2.2. Līdzfinansējuma apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušiem izglītojamiem tiek noteikts, piemērojot 2.1. punktā noteiktajam līdzfinansējumam 

koeficientu 2.  
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2.3. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz RRS 

izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts). 

2.4. RRS piestāda rēķinu (kvīts) pēc līguma par profesionālās ievirzes izglītības programmas 

apguvi noslēgšanas. 

2.5. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, 

maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25.datumam.   

2.6. Līdz katra mēneša 20.datumam RRS nosūta elektroniski sagatavotu rēķinu (kvīti) par 

līdzfinansējumu uz vecāku norādīto e-pasta adresi.  

2.7. Līdzfinansējumu jāiemaksā uz rēķinā (kvītī) norādīto bankas konta numuru, precīzi norādot 

rēķinā (kvītī) norādīto maksājuma mērķi. 

2.8. Neapmaksājot līdzfinansējumu saskaņā ar saņemto rēķinu (kvīti), maksājumu uzskaites 

sistēmā veidojas un krājas parādi. 

2.9. Ja izglītojamais RRS tiek uzņemts līdz mēneša 15.datumam (ieskaitot) līdzfinansējums tiek 

maksāts kā par pilnu mēnesi. Ja izglītojamais skolā tiek uzņemts pēc mēneša 15.datuma, 

līdzfinansējums tiek maksāts kā par pusi no mēneša maksas. 

2.10. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu (bez ģimenes ārsta izziņas) iemeslu dēļ neapmeklē 

RRS sporta nodarbības un sacensības, noteiktā līdzfinansējuma maksa netiek pārrēķināta. 

2.11. Gadījumā, ja vecāki līdfinansējumu ir samaksājuši avansā par dažiem mēnešiem un 

izglītojamais tiek atskaitīts no RRS, tad pamatojoties uz iesniegumu, avansā iemaksātas 

līdfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. 

 

III.  Atbrīvošana no līdzfinansējuma  

 
3.1. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo izglītojamos:  

3.1.1. Saskaņā arī Rīgas domes 2012.gada 02.oktobra saistošo noteikumu Nr.188 „Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas 

pašvaldības izglītības iestādēs” 10., 10.1 un 11.punktiem; 

3.1.2. Par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (RRS atlaides kritēriji līdzfinansējumam): 

3.1.2.1. 100% apmērā - 1.vieta Latvijas čempionātā vai izglītojamais ir Latvijas izlases 

dalībnieks; 

3.1.2.2. 50% apmērā - 2. un 3. vieta Latvijas čempionātā vai izglītojamais ir Latvijas izlases 

kandidāts, pamatojoties uz RRS sporta trenera iesniegumu, pedagoģiskās padomes lēmumu un 

RRS direktora rīkojumu; 

3.1.3. Ja RRS sporta nodarbības nav notikušas RRS darba organizatoriska, saimnieciska, 

tehnoloģiska rakstura vai citu iemeslu dēļ (sporta trenera prombūtne, ārkārtas vai avārijas 

situācija u. tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējuma maksa netiek aprēķināta un iekasēta; 

3.1.4. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības 

profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām 

kalendērajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdfinansējums nav jāmaksā. 

 

IV. Līdzfinansējuma izlietojums 

 
4.1. RRS no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto mācību-treniņu 

procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās, mācību līdzekļu, sporta inventāra u.c.precēm un 

pakalpojumiem saskaņā ar gada izdevumu tāmi, kā arī RRS attīstībai un uzturēšanas izdevumu 

segšanai. 

 

V. Citi noteikumi 

 
5.1.  Par līdzfinansējuma parādiem vecāki katru mēnesi tiek informēti saņemot rēķinu (kvīti). 

RRS paziņo parādniekam par parāda esamību un aicina izpildīt kavētās maksājuma saistības. 
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5.2. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no 

RRS attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas un netiek uzņemts RRS izglītības 

programmā līdz līdzfinansējuma maksas parāda samaksai.   

 

VI. Noslēguma noteikumi 

 
6.1. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 01.septembri.  

6.2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2021.gada 10.februāra iekšējos noteikumus Nr. SPSRI-21-2-

nts “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei 

Rīgas Riteņbraukšanas skolā”.  

 

 

 

 

Direktors                                                                                                       Vitālijs Poļakovs 

 

 

 

 
Pavlova 67473810 

 


