Rīgas Vingrošanas skolas
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība.
Programmas kods

Līdzfinansējuma apmērs
mēnesī vienam
audzēknim

Profsionālās ievirzes
izglītības programmas

1.

Sporta vingrošana

Sākuma sagatavošanas grupa (SSG)

20 EUR

2.

Sporta vingrošana

No mācību treniņu pirmā līdz sestā apmācības gada
grupai (MT-1 - MT-6)

10 EUR

3.

Mākslas vingrošana

No sākuma sagatavošanas grupas līdz mācību treniņu
sestā apmācības gada grupai (SSG-MT-6)

3 EUR

1. Sporta vingrošana

Sākuma sagatavošanas grupa 3-5 g.v. (SSG)

20 EUR

2. Mākslas vingrošana

No sākuma sagatavošanas grupas līdz mācību treniņu
sestā apmācības gada grupai (SSG-MT-6)

3 EUR

Interešu izglītības
programmas

No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo audzēkņus, ja:
> audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
> audzēknim noteikta invaliditāte;
> audzēknis apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā
(MT-7);
> audzēknis ir iekļauts sporta meistarības pilnveidošanas (SMP) un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas
mācību grupā (ASM);
> audzēknis ir iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku vai kandidātu sarakstā.
Ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad vecāki maksā 50% no noteiktās
līdzfinansējuma maksas.
Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās
padomes lēmumu un direktora rīkojumu, audzēkņu vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas 50% vai
100% apmērā.
Audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) tiek izsniegtas kvītis par līdzfinansējuma apmaksas apmēru divas reizes
gadā: oktobrī par periodu no septembra līdz decembrim un janvārī par periodu no janvāra līdz maijam.
Līdzfinansējumu var apmaksāt katru mēnesi, veicot maksājumu līdz attiecīgā mēneša 25. datumam, vai veicot
avansa maksājumu par vairākiem mēnešiem. Kopējais apmaksas periods 9 mēneši (no septembra līdz maijam).
Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes
izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu
līdzfinansējums nav jāmaksā. Ja veikts avansa maksājums, tas tiek pārcelts uz nākamo līdzfinansējuma
apmaksas periodu.

Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, audzēknis tiek atskaitīts no attiecīgās
profesionālās ievirzes izglītības programmas.
Līdzfinansējuma maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā uz RD IKSD kontu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Reģ. Nr. 90000013606
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts LV07NDEA0021000916071
Ar norādi: 2102379, audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, par laika periodu, treneris
(Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.188 “Par finansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, Rīga domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4120 un 23.10.2012. lēmumu
Nr.5376)

