APSTIPRINU
PIKC RVT direktore
_________________ D.Vanaga
Rīgā, 2019.gada 12.februārī
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMA
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

2019./2020.mācību gads
Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 26.,27. un 28.pantu un
LR IZM 20.06.2012. iekšējiem noteikumiem Nr. 12 “Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās”.
1. Dienas nodaļā uzņem izglītojamos:
ar pamata izglītību (9 klases) izglītības programmās, iegūstot profesionālo vidējo izglītību:
Izglītības programmas
nosaukums
Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi
Autotransports
Autotransports
Būvdarbi
Datorsistēmas, datu bāzes un
datortīkli
Dzelzceļa pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Dzelzceļa transports
Enerģētika un elektrotehnika
Enerģētika un elektrotehnika
Grāmatvedība
Inženiermehānika
Ķīmijas tehnoloģija
Kokaizstrādājumu izgatavošana

Kokizstrādājumu izgatavošana
Kokizstrādājumu izgatavošana
Komerczinības
Poligrāfija un izdevējdarbība
Poligrāfijas ražošanas
tehnoloģijas un izstrādājumu
izgatavošana

Kvalifikācija

Mācību
ilgums

Uzņemšanas
vieta

Rīga

Klientu apkalpošanas speciālists

4 gadi

Automehāniķis
Auto virsbūvju remontatslēdznieks
Apdares darbu tehniķis

4 gadi
4 gadi
4 gadi

Rīga
Krāslava
Limbaži

Datorsistēmu tehniķis

4 gadi

Rīga

4 gadi

Rīga

4 gadi

Rīga

4 gadi

Rīga

Elektrotehniķis
Atjaunojamās enerģētikas tehniķis
Grāmatvedis
Mašīnbūves tehniķis
Materiālu ķīmijas tehniķis
Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
Būvizstrādājumu galdnieks
Mēbeļu galdnieks
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Iespieddarbu noformējuma speciālists

4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi

Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Limbaži
Krāslava

4 gadi

Rīga

4 gadi

Rīga

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

4 gadi

Rīga

Dzelzceļa transporta automātikas,
telemehānikas un sakaru tehniķis
Dzelzceļa transporta pārvadājumu
organizācijas un kustības drošības
tehniķis
Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Programmēšana
Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija
Telemehānika un loģistika
Poligrāfija un izdevējdarbība

Programmēšanas tehniķis
Tērpu izgatavošanas un stila
speciālists
Loģistikas darbinieks
Digitālās drukas operators
Datorizētu kokapstrādes iekārtu
operators

Kokizstrādājumu izgatavošana

4 gadi

Rīga

4 gadi

Krāslava

4 gadi
4 gadi

Rīga
Rīga

4 gadi

Rīga

Ar vidējo izglītību (12 klases) izglītības programmās, iegūstot profesionālo izglītību:
Izglītības programmas
nosaukums
Autotransports
Telemehānika un loģistika
Autotransports
Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Uzņemšanas vieta

1.5 gadi
1.5 gadi
1.5 gadi

Rīga
Rīga

Automehāniķis
Loģistikas darbinieks
Transportlīdzekļu
krāsotājs
Tērpu modelēšanas un
konstruēšanas speciālists

1.5 gadi

Krāslava
Krāslava

2. Dokumentu pieņemšana
2.1. Uzņemšanas komisiju izveido ar PIKC RVT direktora rīkojumu.
2.2.Personām jāiesniedz:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa);
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju vai
mācīties PIKC RVT;
 2 fotokartītes 3x4 cm;
 pases kopija vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
 personas, kuras ir ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumentus, kas pilnībā apliecina
viņu statusu;
 papildus var iesniegt – raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma
dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).
2.3.Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.

Uzņemšanas komisija dokumentu pieņemšanu organizē 2 kārtās:
1.Pirmā kārta no 2019.gada 17.jūnija līdz 28.jūnijam.
2.Otrā kārta no 2019.gada 03.jūlija līdz 2019.gada 23.augustam.
Dokumentu iesniegšana pirmā kārta:
K.Valdemāra ielā 1c ,Rīgā tālr. 67325748; 27260004
Uzņemšanas komisija no 17.06.2019. līdz 28.06.2019.strādā darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00.
21.06.2019. strādā no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Dokumentu iesniegšana teritoriālajās struktūrvienībās:
Krāslavā – Rēzeknes ielā 45.
Limbažos – Zeļļu ielā 9.
Dokumentu iesniegšana otrā kārta:
K.Valdemāra ielā 1c ,Rīgā tālr. 67325748; 27260004
Uzņemšanas komisija no 03.07.2019. līdz 23.08.2019. strādā darba dienās no plkst.
9.00 līdz 15.00., 229.kab.
3. Konkursa kārtība
Personas pēc pamatizglītības ieguves profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem
saskaņā ar šādiem uzņemšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem:
3.1. ārpus konkursa uzņem:
•

personas ar speciālām vajadzībām, bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus,
pamatojoties uu personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina viņa statusu;

•

personu, kurai apliecības par pamatizglītību pielikumā „Sekmju izraksts” nav zemāka
vērtējuma par „4” ballēm un vidējais vērtējums ir „6” balles (vērtējumi eksāmenos netiek
skaitīti).
3.2. Pārējās personas uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem kritērijiem:

•

apliecības par pamatizglītības pielikumā „Sekmju izraksts” vidējais vērtējums (vērtējumi
eksāmenos netiek skaitīti) šādos mācību priekšmetos:

1. Latviešu valoda;
2. Latviešu literatūra;
3. Matemātika;
4. Angļu valoda;
5. Vēsture;
6. Fizika;
7. Ķīmija.

3.3. Vienāda vidējā sekmju vērtējuma gadījumā priekšroka ir personai, kurai ir augstāks
vidējais EKSĀMENU sekmju vērtējums mācību priekšmetos: latviešu valoda, svešvaloda
un matemātika.
3.4. Personas pēc vidējās izglītības uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem kritērijiem:
•

apliecības par izglītību pielikumā „Sekmju izraksts”, vidējais vērtējums.

4. Ieskaitīšanas kārtība
4.1. Komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, pieņem lēmumu par personas
ieskaitīšanu PIKC RVT izglītojamo skaitā.
4.2. Pamatojoties uz izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu direktore līdz
1.septembrim izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu 1.kursa izglītojamo skaitā.

Direktora vietniece izglītības organizācijas jomā

D.Rozenblate

