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Apstiprināts ar
Rēzeknes tehnikuma
direktora 2017. gada 9. janvāra rīkojumu
Nr. 1.12./25a

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2017.GADĀ
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2punktu un
IZM 2012. g.20. jūnija kārtību Nr12,,Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības
un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs’’.

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rēzeknes tehnikumā 2017. gadā (turpmāk – Kārtība) nosaka
izglītojamo uzņemšanas nosacījumus Rēzeknes tehnikumā (turpmāk – tehnikums).
2. Kārtība tiek publicēta tehnikuma mājaslapā – www.rezeknestehnikums.lv.
II.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

3. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības
ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās
izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts
finansējumu:
N.
Izglītības programma
p.k.
1. Autotransports
Administratīvie un
2.
sekretāra pakalpojumi
Pārtikas produktu
3.
tehnoloģija
4. Programmēšana
5. Datorsistēmas
6. Būvdarbi
Enerģētika un
7.
elektrotehnika

Profesionāla kvalifikācija
Automehāniķis
Klientu apkalpošanas
speciālists
Pārtikas produktu
ražošanas tehniķis
Programmēšanas tehniķis
Datorsistēmu tehniķis
Apdares darbu tehniķis
Elektrotehniķis

Iepriekšēja
izglītība
9. klases

Mācību vieta
Rēzekne

Mācību
ilgums
4 gadi

12. klases

Rēzekne

1,5 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi

9. klases
9. klases
9. klases

Rēzekne
Rēzekne
Rēzekne

4 gadi
4 gadi
4 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi
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8.

Ēdināšanas pakalpojumi

9.

Viesnīcu pakalpojumi

10. Interjera dizains
Koka izstrādājumu
11.
izgatavošana
12. Komerczinības
13. Komerczinības
14. Ēdināšanas pakalpojumi
15. Autotransports

Ēdināšanas pakalpojumu
speciālists
Viesmīlības pakalpojumu
speciālists
Interjera noformētājs
Mēbeļu galdnieks
Transporta pārvadājumu
komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Pavārs
Automehāniķis

9. klases
9. klases

Rēzekne
Rēzekne

4 gadi
4 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi

9. klases

Rēzekne

4 gadi

9. klases
9. klases

Zilupe
Zilupe

3 gadi
4 gadi

4. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās personu uzņem pēc
vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības, vispārējās vidējās
izglītības ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar 2017. gada 1. septembri šādās profesionālās
izglītības programmās:
N.
Izglītības programma
p.k.
1. Ēdināšanas pakalpojumi
2.

Būvdarbi

3.

6.
7.
8.

Ēdināšanas pakalpojumi
Enerģētika un
elektrotehnika
Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi
Autotransports
Ēdināšanas pakalpojumi
Autotransports

9.

Būvdarbi

4.
5.

Profesionāla
kvalifikācija
Pavārs
Apdares darbu
strādnieks
Konditors

Iepriekšēja
izglītība
9. un 12. klases

Mācību
vieta
Rēzekne

Mācību
ilgums
1 gads

9. un 12. klases

Rēzekne

1 gads

9. un 12. klases

Rēzekne

1 gads

Elektromontieris

9. un 12. klases

Rēzekne

1 gads

Lietvedis

9. un 12. klases

Viļāni

1 gads

Autoatslēdznieks
Pavārs
Autoatslēdznieks
Apdares darbu
strādnieks

9. un 12. klases
9. un 12. klases
9. un 12. klases

Viļāni
Zilupe
Zilupe

1 gads
1 gads
1 gads

9. un 12. klases

Zilupe

1 gads

5. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās personu uzņem pēc
vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības, vispārējās vidējās
izglītības ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar 2017. gada 20. februāri šādās profesionālās
izglītības programmās:
N.
p.k.

Izglītības programma

1.

Komerczinības

2.

Autotransports

Profesionāla
kvalifikācija
Mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs
Autoatslēdznieks

Iepriekšēja
izglītība

Mācību
vieta

Mācību
ilgums

9. un 12. klases

Zilupe

1 gads

9. un 12. klases

Zilupe

1 gads

III. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.

Personu uzņemšana mācībām Rēzeknes tehnikumā notiek pamatojoties uz šādiem personas
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

iesniegtajiem dokumentiem uzņemšanas komisijai:
5.1. iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības
programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
5.2. iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot
oriģinālu);
5.3. medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.086/u- 99) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu
profesiju;
5.4. piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
5.5. personas, kas stājas Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās,
iesniedz apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai (4. pielikums);
5.6. iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
5.7. personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas
pilnībā apliecina viņu statusu;
5.8. persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt - raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma
vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).
Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no
12. jūnija līdz 21. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 18. augustam.
Mācībām klātienē uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajām vietām tehnikumā
pieņem dokumentus no 12. jūnija līdz 14. augustam, ar pagarinājumu uz brīvajām vietām
līdz 25. augustam.
Dokumentu pieņemšanu mācībām Rēzeknes tehnikumā veic Rēzeknes tehnikuma izglītojamo
uzņemšanas komisija, kas nozīmēta ar direktora rīkojumu.
Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu pieņemšana mācībām valsts un ES struktūrfondu
finansētās profesionālās izglītības programmās tehnikumā ir bez maksas.
Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 (3) gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo
mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību
priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika,
bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, eksāmeni – latviešu valoda, matemātika).
Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo
mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību
priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika,
ķīmija, vēsture, informātika.
Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā
apstiprinātajam vietu skaitam, Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības
programmās, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu
vērtējumu apliecībā par 9. klasi.
Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas
vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām izglītības dokumentā
uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm vai arī
tām personām, kurām konkursa mācību priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros
saņemtais vērtējums ir 4 balles.
Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības
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palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.
16. Uzņemšanas komisijas sēde mācību vietā Zilupē, Kalnu ielā 4, mācībām Eiropas Savienības
struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās notiek 2017. gada 17. februārī plkst.
11.00.
17. Uzņemšanas komisijas sēde mācību vietā Rēzeknē, Varoņu ielā 11a, mācībām valsts budžeta
finansētās izglītības programmās notiek:
17.1. 2017. gada 26. jūlijā:
Izglītības programma
Laiks – plkst.
Programmēšana
11.00
Datorsistēmas
11.00
Viesnīcu pakalpojumi
12.00
Ēdināšanas pakalpojumi
13.00
Pārtikas produktu tehnoloģija
13.00
17.2. 2017. gada 27. jūlijā:
Izglītības programma
Būvdarbi
Interjera dizains
Autotransports
Enerģētika un elektrotehnika
Koka izstrādājumu izgatavošana

Laiks – plkst.
11.00
11.00
12.00
13.00
13.00

18. Uzņemšanas komisijas sēde mācību vietā Rēzeknē, Varoņu ielā 11a, mācībām brīvajās vietās
valsts budžeta finansētās izglītības programmās un mācībām Eiropas Savienības struktūrfondu
finansētajās arodizglītības programmās notiek 2017. gada 25. augustā:
18.1. plkst. 11.00 – uz brīvajām vietām par valsts budžeta finansējumu;
18.2. plkst. 12.00 – ES struktūrfondu finansētajās izglītības programmās.
19. Uzņemšanas komisijas sēde mācību vietā Viļānos, Kultūras laukumā 1, mācībām Eiropas
Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās notiek 2017. gada 24. augustā
plkst. 11.00.
20. Uzņemšanas komisijas sēde mācību vietā Zilupē, Kalnu ielā 4, mācībām valsts budžeta
finansētās izglītības programmās un mācībām Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās
arodizglītības programmās notiek 2017. gada 17. februārī plkst. 15:00 un 2017. gada 24.
augustā plkst. 11.00.
21. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem un personu iesniegumiem, uzņemšanas komisija pieņem
lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.
22. Personas, kuras nav izturējuši konkursu izvēlētajā profesijā, var iesniegt iesniegumu uz brīvām
vietām citās izglītības programmās.
23. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, tehnikuma direktors līdz 1. septembrim
izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā ar 1.
septembri.
24. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā var notikt ar direktora rīkojumu izņēmuma
gadījumos tehnikumam apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot iepriekšējā mācību
iestādē apgūto izglītības programmu vai izglītības programmas daļu.
25. Izglītojamajam var ieskaitīt zināšanu vērtējumu mācību priekšmetos, kurš iegūts iepriekšējā mācību iestādē,
pamatojoties uz iesniegto sekmju izrakstu.
26. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes
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tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2017. gada 1. septembrī.
27. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem
Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2017. gada 20. februārī un 1. septembrī.
28. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības
tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Direktora vietniece mācību darba jomā
T.Sperga
646 33666
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