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Bērnu un jauniešu centra " IK Auseklis"  
izglītojamo līdzfinansējums 

 
 

I Vispārējie noteikumi 
1.Izglītojamo līdzfinansējuma apjoms Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis” tiek noteikts           
pamatojoties uz Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4119 par grozījumiem 23.10.2012.          
lēmumu Nr.5376 (prot.nr.92,11.§) „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un         
pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs” un Bērnu un           
jauniešu centra „IK Auseklis” rīkojumu par interešu izglītības pulciņu maksas līdzfinansējuma           
pakalpojumiem. 
2. Nolikums nosaka kārtību, kādā veicams izglītojamo līdzfinansējums par piedalīšanos          
interešu izglītības pulciņos. 
 
II Izglītojamo līdzfinansējuma noteikšanas  kārtība 
3. Izglītojamo līdzdalības maksājums jāmaksā atbilstoši Bērnu un jauniešu centra „IK           
Auseklis” direktora rīkojumam no 05.09.2016. Nr.BJCIKA-16-129-rs „Par pulciņu        
līdzfinansējumu”. 
4. Līdzfinansējuma apmēru mēnesī - interešu izglītības programmām, kuru īstenošanai nav           
piešķirtas mērķdotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, izglītojamiem aprēķina pēc          
grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmuma Nr.5376 (prot.nr.92,11.§) „Par līdzfinansējuma         
apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas          
pašvaldības iestādēs” pielikuma 3. punkta. 
 
III Atbrīvošana no līdzfinansējuma 
5. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un            
kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu            
līdzfinansējums nav jāmaksā. 



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 trūcīgās ģimenes statuss (jāiesniedz izziņa); 
6.2. izglītojamajam noteikta invaliditāte (jāuzrāda apliecinošs dokuments); 
6.3. ja izglītības iestādē interešu izglītības programmu apgūst trīs un vairāk bērnu no             
vienas ģimenes. 

7. Ja izglītības iestādē interešu izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad              
vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās līdzfinansējuma maksas. 
8. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā izglītojamā vecāki,            
aizbildņi vai izglītojamais ir iesnieguši iesniegumu. 
 
IV Samaksas veikšana 
9. Izglītojamo līdzfinansējuma maksa  jāpārskaita uz Bērnu un jauniešu centra  
„IK Auseklis” kontu par tekošo mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam.  
10. Ja maksājums līdz mēneša 25. datumam nav veikts, audzēknis var tikt neielaists nodarbībās,              
kamēr nenomaksā līdzfinansējuma maksājumu vai tikt atskaitīts. 
11. Līdzfinansējuma maksājumu var veikt avansā par vairākiem mēnešiem vai visu mācību            
gadu. 
12. Ja izglītojamo vecāki vai aizbildņi rakstiski neinformē Bērnu un jauniešu centru  
„IK Auseklis” - ka izglītojamais pārtrauc apmeklēt interešu izglītības pulciņu nodarbības,           
paliek parādnieku sarakstā.  
13. Ja vairāk kā 2 (divus) mēnešus vecāks vai aizbildnis neinformē par ilgstošu interešu pulciņa               
neapmeklēšanu, nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības          
iestādes interešu izglītības programmas. 
14. Ja izglītojamais pārtrauc dalību interešu izglītības pulciņā vai tiek atskaitīts no izglītības             
iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem, pamatojoties uz vecāku          
iesniegumu. 
15. Veicot maksājumu jānorāda izglītojamā MID kods. 
16. Iekasēto līdzekļu izlietošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta             
departamenta un Bērnu un jauniešu centra „IK Auseklis” apstiprināto plānoto ieņēmumu un            
izdevumu tāmi. 
 
V Citi jautājumi 
17. Centra pedagogi iepazīstina izglītojamos, to vecākus vai aizbildņus ar Nolikumu „Bērnu un             
jauniešu centra „IK Auseklis” izglītojamo līdzfinansējums” un rīkojumu no 05.09.2016.          
Nr.BJCIKA-16-129-rs „Par pulciņu līdzfinansējumu”, izglītojamajam iestājoties Bērnu un        
jauniešu centrā „IK Auseklis”. 
 

 
Direktors V.Šibajevs 
 


