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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA
RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
2016./2017.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” un LR MK
28.04.2015 noteikumiem Nr. 207. „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" pasākumu "Aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai"
un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"
1. Dienas nodaļā uzņem:
1.1.Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo
profesionālo izglītību. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau ieguvuši profesiju augstskolā vai
profesionālās izglītības iestādē, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā.
1.2.Jauniešus, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Tāpat jaunieši vienlaikus var
mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās
augstskolā.
1.3.Jauniešus, kas

var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā

bezdarbnieki vai darba meklētāji un saņem

bezdarbnieka pabalstu. Tomēr vienlaikus ar

profesijas apguvi Jauniešu garantijā tie nevar saņemt finansiālu atbalstu no NVA Jauniešu
garantijas pasākumiem, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, karjeras konsultācijas un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.

ar vidējo izglītību (12.klases) iegūstot profesionālo vidējo izglītību, mācību ilgums
1,5 gadi:
Izglītības
programmas
kods

Izglītības programmas
nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Rīga
Automehāniķis
Elektrotehniķis
Programmēšanas tehniķis
Datorsistēmu tehniķis
Dzelzceļa transporta pārvadājumu
organizācijas un kustības drošības tehniķis
Loģistikas darbinieks
Iespieddarbu digitālā noformējuma
speciālists
Ofseta iespiedējs

35b 525 01 1
35b 522 01 1
35b 481 03 1
35b 481 01 1

Autotransports
Enerģētika un elektrotehnika
Programmēšana
Datorsistēmas

35b 840 08 1

Dzelzceļa pakalpojumi

35b 345 12 1

Telemehānika un loģistika

35b 545 02 1

Poligrāfija un izdevējdarbība

35b 545 02 1

Poligrāfija un izdevējdarbība
Poligrāfijas ražošanas
tehnoloģijas un izstrādājumu
Poligrāfijas ražošanas tehniķis
izgatavošana
Komerczinības
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
Grāmatvedība
Grāmatvedis
Laidze
Administratīvie un sekretāra
Klientu apkalpošanas speciālists
pakalpojumi
Telemehānika un loģistika
Loģistikas darbinieks
Iespieddarbu digitālā noformējuma
Poligrāfija un izdevējdarbība
speciālists
Limbaži
Administratīvie un sekretāra
Klientu apkalpošanas speciālists
pakalpojumi
Lauku tūrisma pakalpojumi
Lauku tūrisma speciālists

35b 545 00 1
35b 341 02 1
35b 344 02 1
35b 346 01 1
35b 345 12 1
35b 545 02 1

35b 346 01 1
35b 812 02 1

ar pamatskolas izglītību (9.klases) iegūstot profesionālo vidējo izglītību, mācību
ilgums 1 gads:
Izglītības
programmas
kods
32a 346 01 1

Izglītības programmas
nosaukums
Rīga
Administratīvie un sekretāra
Lietvedis
pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

2. Dokumentu pieņemšana.
Reflektantam jāiesniedz:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa);
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 2 fotokartītes 3x4 cm;
 pases kopija (uzrādot oriģinālu).
Dokumentus var iesniegt no 2016.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 30.augustam.
Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c, Mācību nodaļā, 229.kab. no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba
dienās).
Dokumentu iesniegšana teritoriālajās struktūrvienībās:
Laidzē – Laidzes pagastā, tālr., 63221886.
Limbažos – Zeļļu iela 9, tālr. 64070188.
3. Ieskaitīšanas kārtība.
PIKC RVT reflektantus ieskaita pēc 2.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas, pie
nosacījuma, ja minimālais izglītojamo skaits grupā ir 16.
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