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LĒMUMS
Rīgā
23.10.2012.

Nr.5376
(prot. Nr.92, 11.§)

Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Grozījumi ar:

RD 24.09.2013. lēmumu Nr.175(pielikumā);
RD 04.11.2014. lēmumu Nr.1725 (pielikumā);
RD 25.08.2015. lēmumu Nr.2901 (pielikumā);
RD 30.08.2016. lēmumu Nr.4119;
RD 17.08.2017. lēmumu Nr.49

Pamatojoties uz Izglītības likuma 46.panta sestās daļas 3.punktu, 59.panta ceturtās
daļas 3.punktu, 60.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, ņemot vērā to, ka Rīgas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu uzdevums ir izglītības, izglītības atbalsta pasākumu,
kultūras procesa pieejamības, sporta un fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšana, Rīgas
dome nolemj:
1. Noteikt līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas
kārtību saskaņā ar pielikumu.
2. Līdzfinansējuma maksas apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai piešķirtās mērķdotācijas no valsts
vai pašvaldības budžeta pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
Līdzfinansējums ietver mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskos izdevumus un citus
nepieciešamos izdevumus, kā arī pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas.
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3. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki),
vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības
iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts), vai skaidrā naudā, ja
izglītības iestāde pieņem skaidras naudas norēķinus.
Līdzfinansējums tiek ieskaitīts izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.
4. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā par katru mēnesi atkarībā no
izglītības programmas ilguma, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25.datumam. Par
septembri līdzfinansējumu maksā līdz 25.septembrim.
(RD 30.08.2016. lēmuma Nr.4119 redakcijā)

5. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. Ja izglītojamais tiek
atskaitīts no izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts
vecākiem.
6. No līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās 100% apmērā
attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja:
6.1. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
6.2. izglītojamajam noteikta invaliditāte.
7. Ja izglītības iestādē interešu izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas
ģimenes, tad vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās līdzfinansējuma maksas, ja
trīs un vairāk bērnu, tad vecāki no līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti 100% apmērā.
8. 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 un pieaugušo
neformālās izglītības programmās 50% vai 100% apmērā.
9. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā izglītojamā
vecāki vai izglītojamais ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus
dokumentus, uz kuru pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.
91. Lēmuma 6.–8.punktā noteiktie atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas netiek
piemēroti izglītības programmām, kurām nav piešķirtas mērķdotācijas no valsts vai
pašvaldības budžeta pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
(RD 30.08.2016. lēmuma Nr.4119 redakcijā)

10. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta vai citu prombūtni
attaisnojošu izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām
kalendārajām nedēļām, par kavējuma periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
(RD 17.08.2017. lēmuma Nr.49 redakcijā)
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101. Ja nodarbības nav notikušas izglītības iestādes darba organizatoriska,
saimnieciska vai tehnoloģiska rakstura iemeslu dēļ (pedagoga prombūtne, avārijas situācija
un tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējums netiek aprēķināts un iekasēts.
(RD 17.08.2017. lēmuma Nr.49 redakcijā)

11. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek
atskaitīts no attiecīgās izglītības iestādes izglītības programmas.
12. Līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības
iestādes direktors.
13. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam informāciju par
līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtību publicēt Rīgas
pilsētas pašvaldības interneta portālā www.riga.lv un Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta interneta vietnē www.iksd.riga.lv.
14. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir atbildīgs par lēmuma
izpildi.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem:
15.1. Rīgas domes 19.02.2008. lēmumu Nr.3375 „Par Rīgas domes Izglītības,
jaunatnes un sporta departamenta padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 10.06.2008. lēmumu
Nr.3816, Rīgas domes 17.02.2009. lēmumu Nr.4718 un Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu
Nr.381);
15.2. Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4799 „Par Rīgas domes Izglītības,
jaunatnes un sporta departamenta padotībā esošā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā
centra maksas pakalpojumiem”.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

Smirnova 67043691
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