Pielikums
Rīgas domes 02.10.2012.
lēmumam Nr.5340
(Rīgas domes 12.09.2017.
lēmuma Nr.175 redakcijā)
Līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

1. SPORTA SKOLAS

Nr.
p.k.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

Līdzfinansējuma
apmērs mēnesī
Programmas kodi
vienam
atbilstoši Ministru
Iestāde/ mācību programma
audzēknim, euro
kabineta noteikumu
(maksājums nav
klasifikācijai 3)
apliekams ar
PVN) ¹) ²)
Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuru īstenošanai
piešķirtas mērķdotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta
Rīgas Vingrošanas skola
Mākslas vingrošana
SSG–MT-6
3
Sporta vingrošana
SSG
20
Sporta vingrošana
MT-1–MT-6
10
Bērnu un jaunatnes sporta skola “Rīdzene”
Peldēšana
SSG–MT-6
14
Smaiļošana un kanoe
SSG–MT-6
10
Rīgas Riteņbraukšanas skola
Riteņbraukšana
SSG–MT-3
7
Riteņbraukšana
MT-4–MT-6
4
BMX
SSG–MT-3
7
BMX
MT-4–MT-6
4
Hokeja skola “Rīga”
Hokejs
visas grupas
43
Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”
Basketbols (no janvāra līdz maijam) SSG
12
Basketbols (no septembra līdz
SSG
bezmaksas
decembrim)
Basketbols
MT-1 – MT-6
12
Visas sporta izglītības iestādes
Līdzfinansējums
profesionālās
ievirzes izglītības programmām,
Aprēķins noteikts 3.punktā atbilstoši
kuru īstenošanai nav piešķirtas
mācību programmas stundu skaitam ²)
mērķdotācijas
no
valsts
vai
pašvaldības budžeta

2

2. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums/pakalpojuma veids

Līdzfinansējuma
apmērs mēnesī
vienam
audzēknim, euro
(maksājums nav
apliekams ar
PVN) ¹) ²)

2.1.

Līdzfinansējums
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmām, kuru īstenošanai piešķirtas mērķdotācijas no
valsts vai pašvaldības budžeta

2.2.

Aprēķins
noteikts
Līdzfinansējums
profesionālās
ievirzes
izglītības
3.punktā
programmām, kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas atbilstoši mācību
no valsts vai pašvaldības budžeta
programmas
stundu
skaitam ²)

15,00

Līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanas kārtība izglītojamiem profesionālās
3.
ievirzes izglītības programmām, kuru īstenošanai nav piešķirtas
mērķdotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta
Līdzfinansējuma apmēru mēnesī profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuru
īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, izglītojamiem
aprēķina, skaitot kopā individuālās mācību stundas un grupas mācībustundas pēc
formulas Vm + VGm, kur:
Izdevumus par vienu individuālo mācību stundu aprēķina pēc formulas,
3.1.
noapaļojot rezultātu līdz nākamajam veselajam euro:
Vm = A + (A x VSAO) x st : sl x Mg : Mm : sl
Vm
– vienas individuālās mācību stundas izmaksas
A
– pedagoga mēneša darba algas likme saskaņā ar Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”
sl
– pedagoga darba slodze nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba algas
likmei saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”
VSAO – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, kāda noteikta
darba devējam visiem sociālās apdrošināšanas veidiem
Mg
– mēnešu skaits gadā (12)
– mācību gada mēnešu skaits (atbilstoši mācību programmai)
Mm
– tarificēto darba stundu skaits nedēļā atbilstoši mācību programmai
st
Izdevumus par vienu grupas mācībustundu aprēķina pēc formulām, noapaļojot
rezultātu līdz nākamajam veselajam euro:
3.2.1. grupās līdz 6 audzēkņiem
3.2.

3

3.2.2.

1)

2)
3)

VGm = Vm x 0,25
VGm
– vienas grupas mācību stundas izmaksas
Vm
– vienas individuālās mācību stundas izmaksas
grupās virs 6 audzēkņiem
VGm = Vm : As
VGm
– vienas grupas mācību stundas izmaksas
Vm
– vienas individuālās mācību stundas izmaksas
As
– izglītojamo skaits grupā
Pēc formulas iegūtā summa tiek novirzīta pedagoga darba apmaksai, noapaļojuma
summa tiek virzīta mācību līdzekļu iegādei mācību procesa nodrošināšanai.
Līdzfinansējuma apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušiem izglītojamiem tiek noteikts, piemērojot pielikuma 1. un 2.punktā
noteiktajam līdzfinansējumam koeficientu 2.
Mācību programmu stundu skaits saskaņā ar licencēto izglītības programmu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1036 “Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 2.pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

