
1

Pielikums

Rīgas domes 23.10.2012.

lēmumam Nr.5376

Nr. p.k.

Līdzfinansējuma apmērs 

mēnesī vienam 

audzēknim, Ls 

(maksājums nav 

apliekams ar PVN) ¹ )   

1.

1.1.

1.1.1. 2.00

1.1.2. Sporta izglītības programmas 2.00

1.1.3. Tehniskās jaunrades programmas 2.00

1.1.4. Citas izglītojošās programmas

1.1.4.1. 2.00

1.1.4.2. 10.00

1.1.5. Dejas māksla 3.00

1.1.6.

1.1.6.1. 3.00

1.1.6.2. aprēķins ₂)

1.1.7.

1.1.7.1. 2.00

1.1.7.2. 3.00

1.1.8. Sporta izglītības programmas

1.1.8.1. 2.00

1.1.8.2. 3.00

1.1.8.3. 5.00

1.1.9. Citas izglītojošās programmas - angļu valoda 3.00

1.1.10. 5.00

1.1.11. 5.00

1.1.12.

1.1.12.1. 3.00

1.1.12.2. 5.00

1.1.13. 3.00

1.1.14.

1.1.14.1. 3.00

1.1.14.2. 5.00

1.1.15. 5.00

1.1.16. 5.00

Vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, popgrupas, citas mūzikas 

apakšprogrammas

Tehniskās jaunrades programmas

Kuģu un jahtu modelisms

Sporta izglītības programma - karatē 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Citas izglītojošās programmas - svešvalodas, latviešu valoda cittautiešiem

Citas programmas

Estētikas skoliņa

Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" 

Zīmēšana un (vai) gleznošana, keramika, netradicionālie rokdarbi, zīda 

apgleznošana, floristika

Lēkšana uz batuta

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām 

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

Kultūrizglītības programmas (dejas māksla, mūzika, vizuālā un vizuāli plastiskā 

māksla, teātra māksla)

Iestādes nosaukums / programmas veids

Interešu izglītības programmas

Interešu izglītības iestādēs

Bērnu un jauniešu centrs "Altona"

Tehniskā modelēšana, datorapmācība un programmēšana

Ādas apstrāde, kokapstrāde, papīra plastika, zīda apgleznošana, floristika, 

netradicionālie rokdarbi, tradicionālie rokdarbi, rotu izgatavošana, grafika

Brīvā cīņa, sporta dejas, sporta aerobika, trenažieri

Dejas māksla - tautas dejas, mūsdienu dejas, ritmika, aerobika, klasiskā deja

Mūzika - vokālie ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi, instrumentālie ansambļi

Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"

Galda spēles, vispusīgā fiziskā sagatavotība

Mūzika 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Individuālā klavierspēle

Keramika, stikla mākslas studija

Šūšana, modelēšana

Vides izglītības programma - vides pētnieki
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Nr. p.k.

Līdzfinansējuma apmērs 

mēnesī vienam 

audzēknim, Ls 

(maksājums nav 

apliekams ar PVN) ¹ )   

Bērnu un jauniešu centrs ,,Laimīte"

1.1.17.

1.1.17.1. 1.00

1.1.17.2. Ls 5.00 pusgadā

1.1.17.3. 0.50

1.1.17.4. 1.00

1.1.17.5. 5.00

1.1.17.6. 1.00

1.1.17.7. 0.40

1.1.18.

1.1.18.1. 3.00

1.1.18.2. 0.30

1.1.18.3. 0.50

1.1.19. Mūzika - vokālie ansambļi 1.00

1.1.20.

1.1.20.1. 3.00

1.1.20.2. 5.00

1.1.21.

1.1.21.1. 1.00

1.1.21.2. 3.00

1.1.22. 5.00

1.1.23. 2.50

1.1.24. 2.50

1.1.25. 2.50

1.1.26. 1.00

1.1.27.

1.1.27.1. 2.00

1.1.27.2. 3.00

1.1.27.3. 1.00

Rīgas Jauno  tehniķu centrs

1.1.28. 1.00

1.1.29. 1.00

1.1.30. 1.00

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”

1.1.31.

1.1.31.1. 2.00

1.1.31.2. 3.00

1.1.31.3. 4.00

Futbols

Iestādes nosaukums / programmas veids

Dejas māksla

Klasiskā deja

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Galda teniss

Lego pulciņš

Tehniskā modelēšana

Skrituļslidošana

Zīmēšana un (vai) gleznošana

Citas izglītojošās programmas - estētikas skola

Tehniskās jaunrades programmas

Foto, animācija

Datorgrafika

Vides izglītības programmas

Sporta izglītības programma - mākslas vingrošana

Bērnu un jauniešu centrs „Mīlgrāvis”

Sporta izglītības programmas

Foto pulciņš

Autorleļļu pulciņš ,,Brīnums tavās rokās"

Tehniskās jaunrades programmas

Sporta spēles (arī laukuma spēles)

Basketbols

Vieglatlētika

Porcelāna apgleznošana, keramika, gleznošana

Mūsdienu dejas, Austrumu dejas, deju teātris

Dejas māksla  - tautas dejas

Zīmēšana, gleznošana un veidošana

Vizuālā un vizuāli  plastiskā māksla - keramika, floristika

Tehniskās jaunrades programmas - lego, mopēdi, kartingi, datorgrafika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Floristikas pulciņš

Tehniskās jaunrades programma - kino, video

Ādas plastikas pulciņš

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola"

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla - zīmēšana un (vai) gleznošana, keramika, pinumi, 

ādas apstrāde, metāla apstrāde, kokapstrāde, šūšana, modelēšana, netradicionālie 

rokdarbi, zīda apgleznošana, floristika, vizuālās mākslas pamati, vizuālā māksla, 

kompozīcija

Orientēšanās
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Nr. p.k.

Līdzfinansējuma apmērs 

mēnesī vienam 

audzēknim, Ls 

(maksājums nav 

apliekams ar PVN) ¹ )   

1.1.32. 3.00

1.1.32.1. 3.00

1.1.32.2. 3.00

1.1.32.3. Keramika 2 5.00

1.1.33. 5.00

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

1.1.34.

1.1.34.1. 6.00

1.1.34.2. Tautas deju ansamblis 2 10.00

1.1.34.3. 5.00

1.1.35.

1.1.35.1. 5.00

1.1.35.2. 4.00

1.1.36.

1.1.36.1. 3.00

1.1.36.2. 5.00

1.1.37. 5.00

1.1.38.

1.1.38.1. 6.00

1.1.38.2. 5.00

1.1.38.3. 10.00

1.1.39.

1.1.39.1. 5.00

1.1.39.2. 3.00

1.1.39.3. 10.00

1.1.39.4. 4.00

1.1.40.

1.1.40.1. 5.00

1.1.40.2. 3.00

1.1.41. 30.00

Visās interešu izglītības iestādēs

1.1.42.
1 audzēknim / 

mēnesī

1.2.

1.2.1. 2.00

1.2.2. 20.00

Estētikas skola - pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanās centrs

Līdzfinansējums interešu izglītības programmām, 

kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no 

valsts vai pašvaldības budžeta ₂)

Rīgas Vingrošanas skola

Sporta vingrošana (SSG 2-4 gadus veciem bērniem)

Datorapmācība un programmēšana, kino un video, elektronika un 

radiotehnika

Svešvalodas, latviešu valoda cittautiešiem

Karatē

atbilstoši mācību programmas stundu 

skaitam ₁)

Mākslas vingrošana (SSG-MT7)

Joga

Iestādes nosaukums / programmas veids

Tautas deju ansamblis 1

Keramika 1

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Visās sporta izglītības iestādēs

Tehniskās jaunrades programmas

Lego pulciņš, automodelisms

Eiropas kultūras vēsture, TV korespondenti, matu sakārtošana

Citas izglītojošās programmas

Kokapstrāde

Kori

Dejas māksla

Ritmoplastika

Mūzika

Instrumentālie ansambļi, popgrupa, vokālie ansambļi, solisti-vokālisti

Teātra studija

 Teātris „Zīļuks”

Sporta tūrisms

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Metālapstrāde

Šūšana, modelēšana; dizains, floristika, zīmēšana un gleznošana, 

netradicionālie rokdarbi, keramika, tēlotājmāksla, kokapstrāde

Sporta izglītības programmas

Tehniskā modelēšana

Foto

Sporta  izglītības iestādēs
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1.2.3.
1 audzēknim / 

mēnesī

Nr. p.k.

Līdzfinansējuma apmērs 

mēnesī vienam 

audzēknim, Ls 

(maksājums nav 

apliekams ar PVN) ¹ )   

1.3.

1 audzēknim / 

mēnesī

1.4.

mēnesis

2.

Nr. p.k. Cena ar PVN, Ls

2.1.

2.1.1. 1.30

2.1.2. 1.30

2.2. 1.30

2.3.

Cena mēnesī ar PVN, 

Ls

2.3.1. 20.00

2.3.2. 10.00

2.3.3. 20.00

2.3.4. 10.00

2.3.5. 10.00

2.3.6. 5.00

2.4. Rīgas Jauno  tehniķu centrs

Rokdarbi, sports 5.00

2.5.

1.70

2.6.

5.00

2.7.

3.
Līdzfinansējuma  aprēķināšanas kārtība  izglītojamajiem

Vispārējās izglītības iestādēs

Iestāde / programmas  veids

Līdzfinansējuma apmēru mēnesī  interešu izglītības programmām, kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no valsts 

vai pašvaldību budžeta, izglītojamajiem aprēķina, skaitot kopā individuālo un grupas nodarbību stundas pēc formulas Vm 

+ VGm, kur:

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Neformālās izglītības kursi (45 min. / 1 personai)

Mūzikas un mākslas skolās

Angļu, itāļu, spāņu valoda; latviešu  valoda cittautiešiem

Flamenko, vēderdejas, aerobika, karatē

Līnijdejas, gleznošana, floristika, mūsdienu rotas

Klavierspēle, ģitārspēle

Galda teniss

Līdzfinansējums interešu izglītības programmām, 

kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no 

valsts vai pašvaldības budžeta  ₂)

Līdzfinansējums interešu izglītības programmām, 

kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no 

valsts vai pašvaldības budžeta ₂)

Iestādes nosaukums / programmas veids

Līdzfinansējums interešu izglītības programmām, 

kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no 

valsts vai pašvaldību budžeta ₂) 

atbilstoši mācību programmas stundu 

skaitam ₁)

Mūzikas un mākslas skolās

atbilstoši  nodarbību skaitam 

Rīgas Vingrošanas skola

Sporta vingrošana  - vispārējā vingrošana senioriem

Līdzfinansējums interešu izglītības programmām, 

kuru īstenošanai nav piešķirtas mērķdotācijas no 

valsts vai pašvaldību budžeta ₁) 

1 mācību stunda 1 personai

Šūšana, modelēšana, datorapmācība

45 min. / 1 personai

Bērnu un jauniešu centrs  „Kurzeme”

vienība

Dalības maksa pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos citās pašvaldībās 

strādājošiem pedagogiem

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pakalpojumi

Neformālās izglītības kursi

atbilstoši mācību programmas stundu 

skaitam ₁)

45 min. / 1 personai

Attīstības centra kursi pedagogu tālākizglītības 

programmās

 Pieaugušo neformālās izglītības programmas  (maksājumi tiek aplikti ar PVN)

ņemot vērā pedagogu algas nodrošinājumu  

₃)
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3.1.

Vm = PAL : Ds x (1+ VSAO) x Mg : Mm : StM

Vm – vienas individuālās mācību stundas izmaksas

PAL

Ds – pedagoga darba slodze (21 mācību stunda)

VSAO

Mg – mēnešu skaits gadā (12)
Mm – mācību gada mēnešu skaits (atbilstoši mācību programmai)

StM – mācību stundu skaits mēnesī (atbilstoši mācību programmai)

3.2.

3.2.1. grupās līdz 6 audzēkņiem

VGm = Vm x 0.25

VGm – vienas grupas mācību stundas izmaksas

Vm – vienas individuālās mācību stundas izmaksas

3.2.2. grupās virs 6 audzēkņiem

VGm = Vm : As

VGm – vienas grupas mācību stundas izmaksas

Vm – vienas individuālās mācību stundas izmaksas

As – izglītojamo skaits grupā

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 ₃)  Ja pedagoga algu nodrošina valsts vai pašvaldības finansējums, maksa ietver tikai maksu par mācību  

materiālu iegādi.

Pēc formulas iegūtā summa tiek novirzīta pedagoga darba apmaksai, noapaļojuma summa tiek virzīta mācību 

līdzekļu iegādei mācību procesa nodrošināšanai.

 ¹) Mācību programmas stundu skaitu skatīt RD IKSD mājas lapā.

 ₂) Skatīt aprēķināšanas kārtību 3.punktā.

Izdevumus par vienu grupas mācību stundu aprēķina pēc formulām, noapaļojot rezultātu līdz nākamajam 

veselajam latam:

– valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, kāda noteikta darba devējam 

visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

 Izdevumus par vienu individuālo mācību stundu aprēķina pēc formulas, noapaļojot rezultātu līdz nākamajam 

veselajam latam:

– pedagoga algas  likme saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836  

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”


