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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
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Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA  

VIDZEMES TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA TEHNIKUMĀ 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 

(turpmāk – Kārtība) nosaka prasības izglītojamo uzņemšanai Izglītības un zinātnes 

ministrijas padotībā esošajā profesionālās izglītības iestādē - Vidzemes 

Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (turpmāk  – Tehnikums). 

2. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 26., 27. un 28. 

pantiem, Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 20.jūnija iekšējiem 

noteikumiem Nr.12 „Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes 

ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”, Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “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” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 

7.2.1.2./15/I/001). 
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2. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 

3. Tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmās personu uzņem pēc vispārējās 

pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai 

arodizglītības ieguves. 

4. Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem personas, kuras uzņemšanas 

kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu vecumu. 

5. Eiropas Sociālā fonda finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem 

personas pēc vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves saskaņā ar 

Jauniešu garantijas projekta uzņemšanas nosacījumiem. 

 

3.UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6. Personas uzņemšana Tehnikumā notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtiem 

dokumentiem: 

6.1.1. iesniegums Tehnikuma direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās 

izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija; 

6.1.2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju 

izraksts’’ kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu; 

6.1.3. medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu 

profesiju; 

6.1.4. 2 fotogrāfijas (3x4 cm). 

7. Dokumentu iesniegšana ir bez maksas. 

8. Dokumentus personas iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem 

vai aizbildni), uzrādot pasi vai personas apliecību (eID), noslēdzot savstarpēju 

sadarbības līgumu. 

9. Mācībām klātienē Tehnikums pieņem dokumentus katru gadu no 10. jūnija līdz 31. 

jūlijam (uzņemšanas komisijas sēdes laiks katru mācību gadu tiek precizēts). 

10.  Tehnikums var sākt pieņemt personu dokumentus pirms noteiktā termiņa vai 

pagarināt dokumentu pieņemšanas termiņu. 

11. Mācībām klātienē var pieteikties arī elektroniskā sistēmā, bet izglītības dokumentu 

kopijas, uzrādot oriģinālus, jāiesniedz klātienē Tehnikumā. 

12. Ar Tehnikuma direktora rīkojumu tiek izveidota izglītojamo uzņemšanas komisiju 

(turpmāk – komisija). 

13. Personas ieskaitīšana Tehnikumā notiek uz iesniegto dokumentu pamata konkursa 

kārtībā, izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto vidējo vērtējumu mācību 

priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā, matemātikā, vēsturē, fizikā. 

Vienāda vidējā mācību sasniegumu vērtējuma gadījumā priekšroka ir personai, kurai ir 

augstāks vidējais vērtējums. 

14. Tehnikums var noteikt iestājpārbaudījumus. 

15. Ārpus konkursa Tehnikumā profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem 

personas ar speciālām vajadzībām, bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos 

bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un apliecību par 

pamatizglītību. 

16. Komisija, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas 

noteikto izglītojamo skaitu mācību grupā, pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu 

Tehnikuma izglītojamo skaitā. 
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17. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, direktors izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu 

Tehnikumā ar 1. septembri. 

18. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā var notikt izņēmuma gadījumos 

atkarībā no vietu skaita un Tehnikumam apstiprinātā finansējuma. Uzņemšanas 

gadījumā tiek izstrādāts individuāls plāns, kas tiek saskaņots ar izglītības metodiķi. 

19.  Personu uzņemšana ESF finansētajās izglītības programmās notiek saskaņā ar 

Jauniešu garantijas projekta uzņemšanas nosacījumiem, izglītojamo uzņemšanas 

komisijas lēmumu un direktora rīkojumu. 

  

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

20. Saņemtos fizisko personu datus Tehnikums apstrādā tikai Kārtībā noteikto mērķu 

sasniegšanai. Apstrādājot fizisko personu datus, Tehnikums ievēro Latvijas Republikā 

spēkā esošo tiesību aktu prasības personu datu apstrādes  un aizsardzības jomā. 

21. Jautājumus, kas nav iekļauti  kārtībā, risina sarunu ceļā uzņemšanas procesa laikā. 

 

 

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors ( personīgais paraksts)   A.Sņegovičs 

 

 

Sagatavoja G.Justamente  

ginta.justamente@vtdt.edu.lv  
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Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 

Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja  

__________________R. Deiča 
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