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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

 

Rīgā 

 

2022. gada 3. oktobrī                                Nr. BJCJTC-22-27-nos 

 

Rīgas Jauno tehniķu centra kritēriju nolikums audzēkņu atbrīvošanai no 

līdzmaksājumiem  

 
Izstrādāts saskaņā ar Valsts iekārtas likuma 

 72. panta pirmās daļas 2. punktu un 

 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

Rīgas Jauno tehniķu centra  

03.10.2022. iekšējiem noteikumiem  

Nr. BJCJTC-22-26-nos 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka kritērijus Rīgas Jauno tehniķu centra (turpmāk – RJTC) audzēkņu 

atbrīvošanai no līdzmaksājumiem, apgūstot kādu no interešu izglītības 

programmām. 

2. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar RJTC direktora rīkojumu. 

 

II. Atbrīvojumu saņemšanas kritēriji 

 

3. Vizuālā un vizuāli lietišķās mākslas programmā 

3.1. Darbības rezultatīvais rādītājs:  

3.1.1. audzēkņu darbu izstādes savā interešu izglītības iestādē un citur,  

3.1.2. audzēkņu personālizstādes,  

3.1.3. audzēkņu dalība rajona, pilsētas, novada konkursos, skatēs un 

izstādēs ar augstiem rezultātiem,  

3.1.4. audzēkņu dalība valsts līmeņa pasākumos ar labiem rezultātiem, 

3.1.5. audzēkņu dalība starptautiskajos pasākumos. 

3.2. Ja 3 no 5 punktiem izpildās, tad audzēknis tiek atbrīvots no līdzmaksājuma 

100% apmērā. 

 

 



III. Tehniskās jaunrades programmā 

 

4. Darbības rezultatīvais rādītājs: 

4.1. audzēkņu dalība pilsētas, novadu un  valsts sacensībās, izstādēs, konkursos, 

skatēs u.c. un godalgotu vietu iegūšana, 

4.2. audzēkņu dalība starptautiskajās sacensībās, izstādēs, konkursos, skatēs u.c. 

(Latvijas, Eiropas, pasaules čempionāti, konkursi, turnīri u.c.). 

5. Ja 1 no 2 punktiem izpildās, tad audzēknis tiek atbrīvots no līdzmaksājuma 100% 

apmērā 

 

IV. Citas interešu izglītības programmas 

6. Darbības rezultatīvais rādītājs:  

6.1. audzēkņi piedalās pilsētas, novada un valsts līmeņa pasākumos – gūstot 

atzīstamus panākumus, 

6.2. audzēkņi piedalās starptautiska līmeņa pasākumos. 

7. Ja 1 no 2 punktiem izpildās, tad audzēknis tiek atbrīvots no līdzmaksājuma 100% 

apmērā 

 

V. Sporta interešu izglītības programmas 

 

8. Darbības rezultatīvais rādītājs:  

8.1. audzēkņu dalība pilsētas, novadu un  valsts sacensībās, izstādēs, konkursos, 

skatēs u.c. un godalgotu vietu iegūšana, 

8.2. audzēkņu dalība starptautiskajās sacensībās, izstādēs, konkursos, skatēs u.c. 

(Latvijas, Eiropas, pasaules čempionāti, konkursi, turnīri u.c.) 

9. Ja 1 no 2 punktiem izpildās, tad audzēknis tiek atbrīvots no līdzmaksājuma 100% 

apmērā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

11. Nolikums stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri. 

12. Atzīt par spēku zaudējušu RJTC 2021.gada 13. septembra Nolikumu Nr. BJCJTC-

21-22-nos „ Rīgas Jauno tehniķu centra kritēriju nolikums audzēkņu atbrīvošanai no 

līdzmaksājumiem ”. 
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