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RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 
 

Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004, tālrunis 67474218, fakss 67012935, e-pasts rjtc@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

 

Rīgā 

 

2022. gada 3. oktobrī Nr. BJCJTC-22-26-nos 

 

Nolikums par līdzfinansējuma samaksas kārtību  

Rīgas Jauno tehniķu centrā 

 
Izstrādāts saskaņā ar Valsts iekārtas likuma 

 72. panta pirmās daļas 2. punktu un 

 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Nolikums nosaka Rīgas Jauno tehniķu centra līdzmaksājuma samaksas kārtību,  

saskaņā ar Rīgas domes 2022. gada 21.septembra lēmumu Nr. RD-22-1882-lē “Par 

grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr.5376 “Par līdzfinansējuma 

apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (Pielikums Nr.1.): 

1.1. Rīgas Jauno tehniķu centra (turpmāk - RJTC) interešu izglītības pulciņu un 

kolektīvu (turpmāk - pulciņu) audzēkņu vecākiem, aizbildņiem un audzēkņiem 

jāveic līdzdalības maksājumi; 

1.2. RJTC piešķir līdzdalības maksājumu atlaides pulciņu audzēkņu vecākiem, 

aizbildņiem un audzēkņiem  vai atbrīvo no līdzdalības maksājumiem.   

2. Lēmumu pieņemšanai par līdzdalības maksājumu apmēra samazināšanu vai 

atbrīvošanu no līdzdalības maksājumiem lemj RJTC vadība kopā ar attiecīgā pulciņa 

skolotāju. 

 

II. Audzēkņu vecāku, aizbildņu un audzēkņu līdzdalības maksājuma samaksas 

kārtība 

 

3. Līdzdalības maksājums jāmaksā sekojošiem RJTC pulciņu audzēkņiem: 

3.1. vizuāli plastiskajā mākslā (keramika)  

3.2. tehniskajā jaunradē (WE DO robotika);  

3.3. sporta interešu izglītības programmā (taekvondo); 

3.4. Estētikas skola „Mazā Pūces skola”. 
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4. Līdzdalības maksājums ir jāmaksā par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no 

septembra līdz maijam) neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita sekojošiem 

pulciņiem : 

• Keramika; 

• WE DO robotika; 

• “Mazās Pūces skola”; 

• taekvondo pulciņa Līdzdalības maksājums ir par 10 (desmit) mēnešiem. 

5. Līdzdalības maksājums jāveic pēc Līguma par pulciņa līdzdalības maksājumu 

(turpmāk – līgums, pielikums Nr.2) noslēgšanas starp RJTC un audzēkņu vecākiem, 

aizbildņiem un audzēkņiem, ieskaitot RJTC budžeta kontā.  

6. Līdzdalības maksājumu audzēkņu vecāki, aizbildņi un audzēkņi veic  pēc kvīts 

saņemšanas (līdz 15 datumam). Samaksa ir jāveic līdz 25 datumam. Avansā 

iemaksātais audzēkņu vecāku, aizbildņu un audzēkņu līdzdalības maksājums netiek 

atmaksāts: 

6.1. ja audzēknis neapmeklē nodarbības, 

6.2. ja ar audzēkņiem un audzēkņa vecākiem, aizbildņiem lauzts līgums. 

7. Ja pulciņa nodarbības nenotiek ilgāk kā 1(vienu) mēnesi pēc kārtas, līdzdalības 

maksājums pēc iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāts maksātājam. 

 

III. Atbrīvošana no līdzdalības maksājuma 

 

8. Līdzfinansējumu vecāki vai audzēknis maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības 

programmas ilguma, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25 datumam. 

9. Ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 

līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmu apguvi 100% apmērā 

atbrīvo šādos gadījumos: 

9.1. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir  piešķirts 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

9.2. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte; 

9.3. ja audzēknis ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības 

daudzbērnu ģimeņu reģistrā. 

10. Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, vecāki 

maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās līdzfinansējuma maksas šādos gadījumos: 

10.1. ja divi bērni no vienas ģimenes apgūst interešu izglītības programmu vienā vai 

dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs; 

10.2. ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības programmu, bet otrs 

bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu vienā vai dažādās Rīgas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. 

11. Līdzfinansējuma maksas atlaides tiek piemērotas no nākamā mēneša pēc audzēkņa 

vecāku iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē un saskaņā ar iepriekšējā mēneša 

pēdējā datuma Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) 

datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas 

atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas pašvaldības reģistriem, 
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izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegumam pievienot attiecīgos faktus 

apliecinošus dokumentus atlaides piemērošanai. 

12. Par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, saskaņā RJTC 03.10.2022. gada Nolikumu 

Nr. BJCJTC-22-27-nos „Rīgas Jauno tehniķu centra kritēriju nolikums audzēkņu 

atbrīvošanai no līdzmaksājumiem” un pamatojoties uz RJTC pedagoģiskās padomes 

lēmumu, un RJTC direktora rīkojumu, audzēkņus var atbrīvot no līdzfinansējuma 

maksas. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā 

audzēkņa vacāki, aizbildņi vai audzēknis ir iesniedzis iesniegumu un attiecīgos faktus 

apliecinošus dokumentus, uz kā pamata iespējams saņemt atbrīvojumu. 

13. Ja audzēkņi 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, izņemot izglītības 

programmām, kurām nav piešķirtas mērķdotācijas no valsts un pašvaldības budžeta 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 

IV. Audzēkņu vecāku, aizbildņu un audzēkņu līdzdalības maksājuma izlietojums 
 

14. Par iemaksāto līdzdalības maksājuma izlietojumu lemj RJTC vadība kopā ar pulciņa 

skolotājiem un saskaņā ar gada izdevumu tāmi. 

15. Pulciņu skolotāji iesniedz vadībai pieteikumus par līdzdalības maksājuma izlietojumu 

(gada izdevumu tāmi) mācību gada sākumā. 

16. Līdzdalības maksājums tiek izmantotas pulciņa darbības nodrošināšanai. 

17. Līdzdalības maksājuma līdzekļus var izmantot mācību līdzekļu iegādei, transporta un 

tipogrāfijas pakalpojumiem, telefona abonēšanai, telpu nomām, līgumdarbiem ar 

pieaicinātajiem speciālistiem u.c. precēm un pakalpojumiem saskaņā ar apstiprinātām 

pulciņa gada izdevumu tāmēm.    

18. Līdzdalības maksājumi 80% apjomā tiek izmantoti tikai attiecīgā pulciņa vajadzībām, 

kurā nodarbojas audzēknis. 

19. Pārējie 20% var tikt izmantoti visas iestādes darbības nodrošināšanai. 
 

V.  Citi jautājumi 
 

20. Audzēkņu vecāki, aizbildņi un audzēkņi slēdz līgumu ar Rīgas Jauno tehniķu centru 

par dalību pulciņā un līdzdalības maksājumu. 

21. Audzēkņu vecāki, aizbildņi un audzēkņi tiek iepazīstināti ar šo Nolikumu, 

audzēkņiem iestājoties RJTC pulciņā un  slēdzot līgumu. 
 

 

VI.  Noslēguma jautājumi 
 

22. Nolikums  stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembrī. 

23. Atzīt par spēku zaudējušu RJTC 2021. gada 13. septembra Nolikumu                         

Nr.BJCJTC-21-21-nos „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rīgas Jauno tehniķu 

centrā”. 

 

 

Direktore R. Šmitiņa 


