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SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

Izdota saskaņā ar 
 Valsts pārvaldes iekārtas 

 likuma72. panta pirmās daļas 2.punktu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Kārtība izdota saskaņā ar Izglītības likuma 54. un 55. pantu, Profesionālās izglītības 
likuma 27. panta 1., 10.daļu , un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un 
Smiltenes tehnikuma uzņemšanas kārtību. 

1.2. Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk tekstā - Kārtība) nosaka prasības 
izglītojamo uzņemšanai Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajā 
profesionālās izglītības iestādē - Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā 
struktūrvienībā (turpmāk tekstā - Struktūrvienība), kā arī uzņemšanas komisijas 
darbu. 
 

2. Uzņemšanas nosacījumi 
 

2.1. Struktūrvienībā tiek īstenotas profesionālās pamatizglītības un arodizglītības 
programmas pēc pamatizglītības iegūšanas.   

2.2. Struktūrvienībā visās programmās uzņem personas darbspējas vecumā (ierobežojums 
- pieci gadi pirms pensijas) ar speciālām vajadzībām nodrošinot “nepieciešamību 
saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju izglītojamajam apgūt 
izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības 
līmeni.” /LR Vispārējās izglītības likums/. 

2.3. Struktūrvienības izglītības programmas, tiek īstenotas grupās, kurās ir 8-12 
izglītojamie. Ja uz programmu piesakās mazāk izglītojamo, tiek piedāvāta iespēja 
apgūt kādu no citām programmām.  

2.4. Personas uzņemšana Struktūrvienībā notiek uz iesniegto dokumentu izvērtējuma 
pamata. 

2.5. Pēc adaptācijas mēneša rezultātu analīzes pedagoģiskā padome var pieņemt lēmumu 
izglītojamo pārcelt citā izglītības programmā vai arī atskaitīt no izglītojamo skaita. 
 

3. Iesniedzamie dokumenti vai dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) 
 

3.1. Jāuzrāda pase vai ID; 
3.2. Dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību; 
3.3. Ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr.27/u) ar atzinumu: 

3.3.1. ja nav noteikta invaliditāte, tad par personas veselības pašreizējo stāvokli ar 
norādi par speciālo vajadzību un atļauju mācīties konkrēto profesiju;  

3.3.2. ja vēlas mācīties izglītības programmā “Pavāra palīgs”, tad atļauja strādāt ar 
pārtikas produktiem; 

      3.4. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas invaliditātes izziņa (DEAK),     
invalīda apliecības kopija; 



      3.5.  2 foto (3x4); 
      3.6. Bāreņiem – bāreņu apliecības kopija; 
      3.7. Personīgais bankas konta numurs (stipendijas ieskaitīšanai). 
  

4. Uzņemšanas kārtība 
 

4.1. Dokumentus var iesniegt klātienē lietvedībā, nosūtīt pa pastu Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība, “Alsviķi”, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV 4333 vai elektroniski 
arodskola@alsviki.lv , pievienojot uzrādāmo dokumentu kopijas. 

4.2. Šīs Kārtības 3. punktā minēto dokumentu pieņemšana mācībām ir bez maksas. 
4.3.  Ar Tehnikuma direktora rīkojumu izveido izglītojamo uzņemšanas komisiju 

(turpmāk tekstā - komisija). 
4.4. Komisija izskata un izvērtē iesniegtos dokumentus un iesniedz atskaites par 

uzņemšanu tehnikumam norādītajos termiņos. 
4.5. Struktūrvienība var pieņemt personu dokumentus pirms noteiktā termiņa vai 

pagarināt dokumentu pieņemšanas termiņu. 
 

5. Uzņemšanas komisijas darbs 
 

5.1. Uzņemšanas komisija: 
5.1.1.  izvērtē saņemtos dokumentus, nosakot personas iepriekš iegūtās izglītības un 

kvalifikācijas atbilstību izvēlētajai profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības 
programmas prasībām; 

5.1.2. izvērtē personas veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai; 
5.2. Lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā Struktūrvienībā pieņem 

uzņemšanas komisija, izvērtējot dokumentus no 14.06.- 20.08. un to paziņo personai 
triju darba dienu laikā. 

5.3. Personas ieskaitīšana Tehnikumā notiek uz iesniegto dokumentu pamata konkursa 

kārtībā, izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto vidējo vērtējumu mācību 
priekšmetos un valsts pārbaudes darbu vidējo vērtējumu. Vienāda vidējā sekmju 
vērtējuma gadījumā priekšroka ir personai, kurai ir augstāks valsts pārbaudes darbu 
vidējais vērtējums, izņemot gadījumus, ja valsts pārbaudījumi netiek organizēti. 

5.4. Tehnikumā uzņem personas, ja pamatskolas sekmju izrakstā visos mācību 
priekšmetos vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 

5.5. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, Tehnikuma direktors līdz 1. septembrim izdod 
rīkojumu par personas ieskaitīšanu 1.kursa izglītojamo skaitā ar 1. septembri. 

5.6. Izglītojamo uzņemšana mācību gada laikā 1.,2.,3.kursā var notikt izņēmuma 
gadījumos Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

5.7. Ja izglītojamo uzņem Struktūrvienībā mācību gada laikā, uzņemšanas komisija 
pieņem lēmumu; direktors izdod rīkojumu par kavēto mācību saistību nokārtošanas 
termiņu. 
 

6. Nobeiguma noteikumi 
 

6.1. Ar direktora rīkojumu 1.kursa izglītojamajiem tiek noteikts mēnesi adaptācijas laiks 
(no 01.09. līdz 01.10.), kurā speciālisti veic padziļinātu izpēti. 

6.2. Struktūrvienībā izglītības programmu īstenošana notiek klātienē ar 5. septembri. 
6.3. Mācību valoda – latviešu. 
6.4. Kārtība glabājas Struktūrvienības lietvedībā un ir ievietota Tehnikuma mājas lapā 

www.smiltenestehnikums.lv sadaļā “Alsviķu struktūrvienība”. 
6.5. Par kārtības aktualizāciju atbild lietvede. 
6.6. Saskaņā ar šo kārtību katru gadu tiek izdoti uzņemšanas noteikumi nākošam mācību 

gadam, kuros min konkrētas izglītības programmas izglītojamo uzņemšanai. 
 
Direktors 

A.Miezītis 
 
 

I.Berga 26158008 


