BĒRNU UN JAUNIEŠU VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRS
„RĪGAS DABASZINĪBU SKOLA”
Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV–1046, tālrunis 67617732, e-pasts: bjcrds@riga.lv, www.rds.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
13.12.2016.

Nr. BJCRDS-16-4-nts
Audzēkņu līdzfinansējuma maksāšanas noteikumi
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Audzēkņu līdzfinansējuma maksa Bērnu un jauniešu vides izglītības centrā „Rīgas
Dabaszinību skola” (turpmāk tekstā – Centrs) tiek noteikts saskaņā ar 23.10.2012. Rīgas
domes lēmumu Nr. 5376 „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” un Centra
direktora rīkojumu.
2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama audzēkņu līdzfinansējuma iekasēšana
un audzēkņu atbrīvošana no tā.
II. Audzēkņu līdzfinansējuma noteikšanas kārtība
3. Līdzfinansējums jāmaksā visiem Centra audzēkņiem, izņemot šī nolikuma
trešajā daļā minētajos gadījumos:
3.1. floristikas pulciņa audzēkņiem EUR 3,00 mēnesī;
3.2. zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņu audzēkņiem EUR 1,50
mēnesī;
3.3. pamatojoties uz Centra direktora rīkojumu, noteiktu vides izglītības
pulciņu audzēkņiem EUR 1,50 mēnesī.
III. Atbrīvošana no līdzfinansējuma
4. Centra direktors Rīgas domes lēmuma Nr. 5376 noteiktajā kārtībā uz vecāka vai
likumīgā aizbildņa (turpmāk – vecāks) iesniegumu un attaisnojuma dokumentu pamata,
izdod rīkojumu par audzēkņa atbrīvošanu no līdzfinansējuma 50 % vai 100 % apmērā.
5. No līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās 100 % apmērā
attiecīgajā mācību gadā atbrīvo audzēkņus, ja:
5.1. audzēknis ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas
lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
5.2. audzēknim noteikta invaliditāte.

6. Ja Centrā 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.
7. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā audzēkņa
vecāki vai audzēknis ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus,
uz kuru pamata iespējams saņemt atbrīvojumu
IV. Līdzfinansējuma iekasēšana
8. Līdzfinansējuma samaksa jāveic:
8.1. par katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.
9. Līdzfinansējums ir jāveic sākot ar mēnesi, kurā audzēknis tiek uzņemts Centrā.
10. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā:
10.1. par 1. pusgadu (no septembra līdz decembrim) līdz 25. septembrim;
10.2. par 2. pusgadu (no janvāra līdz maijam) līdz 25. janvārim;
10.3. par visu mācību gadu (no septembra līdz maijam) līdz 25. septembrim;
11. Līdzfinansējums jāieskaita Centra norēķinu kontā, pamatojoties uz pulciņu
skolotāja izsniegtu kvīti, atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
02.06.2015. rīkojumam Nr. DIKS-15-1105-rs “Par kvīšu par līdzfinansējuma samaksas
veidlapu paraugu apstiprināšanu un piemērošanu” (1. pielikums).
12. Maksājumu uzdevuma kopija jāuzrāda pulciņa skolotājam.
13. Līdzfinansējuma izlietošana notiek saskaņā ar iestādes tāmi un nolikumu.
V. Citi jautājumi
14. Vecāki tiek iepazīstināti ar šo noteikumiem, audzēknim iestājoties Centra
pulciņā, kā arī tie pieejami Centra mājas lapā www.rds.lv sadaļā Dokumenti.
15. Vecāki, parakstot iesniegumu par bērna uzņemšanu pulciņā, apliecina, ka ir
iepazinušies ar šiem noteikumiem.
16. Atzīt par spēku zaudējušu 25.08.2014. nolikumu Nr. BJCRDS-14-3-nos
„Audzēkņu līdzfinansējuma maksāšanas nolikums”.
Direktors

I. Rikmanis

1. pielikums
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola”
13.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. BJCRDS-16-4-nts
“Audzēkņu līdzfinansējuma maksāšanas noteikumi”
Līdzfinansējuma kvīts paraugs

Kvīts Nr.

BJVICRDS-

-

-

___.___.201__.
(datums)

Saņēmējs: RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
NMR kods: 90000013606
PVN reģ. Nr. LV90000013606
Iestādes nosaukums:
Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola”
Konta Nr.

LV07NDEA0021000916071

Nordea bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X

(bankas konta Nr.)

Interešu izglītības
programma:
(programmas (pulciņa) nosaukums)

25.___.201__.
(periods, par kuru izrakstīta kvīts)

Maksājuma mērķī
obligāti jānorāda
sekojoša informācija:

(summa apmaksai, EUR)

(apmaksas termiņš)

2102644, Vārds, Uzvārds, personas kods, pulciņš
(struktūrvienības kods, izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, pulciņa nosaukums)

Obligāti jānorāda pilns maksājuma mērķis, citādi Jūsu veiktais maksājums netiks identificēts un
ieskaitīts savstarpējos norēķinos!
Kontaktpersona:

Direktors

Ilmārs Rikmanis, (+371) 26586814; bjcrds@riga.lv

I. Rikmanis

