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Personu uzņemšanas kārtība
valsts budžeta un Eiropas Savienības fonda finansētās izglītības programmās
2018./2019.mācību gadā
Rīgā
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Nr.1.4./4
Izdoti pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums” (turpmāk – tehnikums) Personu uzņemšanas kārtība valsts budžeta un Eiropas
Savienības fondu finansētās izglītības programmās 2018./2019.mācību gadā (turpmāk –
kārtība) nosaka kārtību, kādā tiek uzņemtas personas 2018./2019. mācību gadā.
2. Personu uzņemšanas kārtību tehnikumā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti,
tostarp, Profesionālās izglītības likuma 27.panta 2.daļa, Izglītības un zinātnes ministrijas
2012.gada 20.jūnija Iekšējiem noteikumiem Nr.12 „Kārtība, kādā uzņem profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un
zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs.” (ar grozījumiem
Nr.28, kas stājās spēkā 02.09.2014. ).
3. Personu uzņemšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās izglītības
programmās reglamentē Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un
nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15./I/001 un 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.
8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” “Izaugsme un
nodarbinātība”.
II. Uzņemšanas noteikumi
4. Valsts finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās personu uzņem pēc
vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves.
Arodizglītības programmās personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības ieguves.

5. Eiropas Savienības fondu finansētajās arodizglītības programmās personu uzņem pēc
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības
ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
6. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās izglītības programmās personas, kuras
nav saņēmušas mērķstipendiju projekta ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas
izglītības programmā, personas, kurām ir iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija vismaz 12
mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā.
III. Uzņemšanas kārtība
7. Personas uzņemšana tehnikumā notiek, pamatojoties uz šādiem personu iesniegtajiem
dokumentiem:
7.1. iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās
izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
7.2. pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo
izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
7.3. sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
7.4. medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes
(veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);
7.5. pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopiju;
7.6. četras fotogrāfijas (3x4 cm).
8. Mācībām klātienē tehnikumā dokumentus pieņem no 2018.gada 11.jūnija līdz
2018.gada 24.augustam:
8.1. dokumentu pieņemšana struktūrvienībās (Nīcgales ielā 26, Rīgā un Sporta ielā 1,
Preiļi) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.
9. Personas izglītības iestādē uzņem konkursa kārtībā:
9.1. uzņemot personu pēc pamatizglītības ieguves – vērtē iepriekšējās izglītības mācību
sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un
matemātikā. Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu
mācībā un kompozīcijā). Tā vērtējums tiek iekļauts vidējā vērtējumā;
9.2. personām, kurām kādā no vērtētajiem mācību priekšmetiem vērtējums ir zemāks
par 4 ballēm, tiek piedāvāts apgūt arodizglītības programmas;
9.3. uzņemot personas pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās
izglītības ieguves – vērtē iepriekšējās izglītības mācību sasnieguma vidējo vērtējumu visos
mācību priekšmetos.
10. Vienādu uzņemšanas rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai tehnikumā tiek dota
personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.
11. Dokumentu pieņemšana mācībām no valsts budžeta finansētajās un Eiropas
Savienības fondu finansētajās profesionālās izglītības programmās ir bez maksas.
12. Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem līdz 2018.gada
24.augustam pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā. Informāciju par
uzņemšanu ievieto tehnikuma mājas lapā www.rtrit.lv.
13. Ja pēc lēmuma pieņemšanas par ieskaitīšanu vai neieskaitīšanu tehnikuma
izglītojamo skaitā, personu skaits ir mazāks nekā noteiktais, tad valdes locekle – direktore var
izsludināt papildus uzņemšanu konkrētajā izglītības programmā vai piedāvāt personai
reģistrēties citā izglītības programmā.
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14. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un personas iesniegtajiem
dokumentiem, tehnikuma valdes locekle – direktore līdz 2018.gada 1.septembrim izdod
rīkojumu par personas ieskaitīšanu tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā.
15. Personu ieskaitīšana tehnikumā mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā var notikt
izņēmuma gadījumos apstiprinātā finansējuma ietvaros. Ieskaitīšanas datumu personām, kuras
iesniegušas nepieciešamos dokumentus mācību gada laikā, nosaka ar tehnikuma valdes
locekles – direktores rīkojumu.
16. Izglītojamos, kuri mācījušies tehnikumā, bet dažādu iemeslu dēļ atskaitīti no 1., 2.,
3. un 4. kursa izglītojamo skaita, pēc iepriekšējo semestru mācību plānu izpildes var atjaunot
tehnikuma izglītojamo skaitā dienas nodaļā atbilstošā izglītības programmā tajā kursā,

no kura iepriekš atskaitīti.
17. Izglītojamie, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības
tehnikumā, ar valdes locekles – direktores rīkojumu no izglītojamo skaita tiek atskaitīti.
18. Izglītības programmu īstenošanu sāk 2018.gada 1.septembrī.
19. Uzņemšanas komisijas lēmumu persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iesniedzot iesniegumu
tehnikuma valdes loceklei – direktorei.
20. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 29.marta Nr. 1.4./95 “Personu uzņemšanas
kārtība valsts budžeta un Eiropas Savienības Fonda finansētās izglītības programmās
2017./2018.mācību gadā”.
Valdes locekle – direktore

Silva Ozoliņa
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