APSTIPRINĀTS
ar Ventspils Tehnikuma
2018.gada __.______
rīkojumu Nr._______

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA VENTSPILS TEHNIKUMĀ

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šī kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
Ventspils Tehnikumā (turpmāk – Tehnikums):
1.1. dienas nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem;
1.2. eksternātā;
1.3. ārpus formālā izglītībā (ārpusformālās izglītības sistēmas iegūto
profesionālo kompetenču novērtēšana).
2. Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.pikc.lv.
II. Prasības reflektantiem
3. Tehnikuma dienas nodaļā no valsts budžeta apmaksātās mācību grupās uzņem
Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus pēc vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības ieguves, ne ātrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15
gadi.
4. Eksternātā uzņem visās Tehnikumā realizētājā izglītības programmās pēc
individuāla mācību plāna un izmaksām.
5. Ārpus formālās izglītības kompetenci nosaka saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.146 “Kārtība, kādā novērtē ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.
III. Uzņemšanas nosacījumi
6. Pēc vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, personu uzņem šīs Kārtības
1.pielikumā noteiktajās profesionālās vidējās izglītības programmās.
7. Uzņemšanas komisiju (turpmāk – Komisija) izveido ar Tehnikuma direktora
rīkojumu un tā darbojas saskaņā ar šo Kārtību.
8. Izglītojamo uzņemšana Tehnikumā realizētājā izglītības programmās notiek
konkursa kārtībā, pamatojoties uz šādiem personas iesniegtiem dokumentiem:
8.1. iesniegums (Kārtības 2.pielikums), kurā norādīta izvēlētā profesionālās
izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (pamata un papildus
kvalifikācija);

8.2. vispārējo pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību, arodizglītību vai
profesionālo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot
dokumenta oriģinālu);
8.3. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
8.4. četras fotogrāfijas (3x4cm);
8.5. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta / ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt
konkrētu profesiju.
9. Dokumentus pieņem Tehnikumā (Saules ielā 15, Ventspilī), no 2018.gada
11.jūnija līdz 2018.gada 25.augustam, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz
15:00.
10. Dokumentu pieņemšanas termiņa pagarināšana ir iespējama, iepriekš to
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamentu.
11. Dokumentu pieņemšana valsts finansētajās profesionālās izglītības programmās
ir bez maksas.
12. Dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai
aizbildni), uzrādot pasi, personas apliecību (eID) vai dzimšanas apliecību.
13. Iesniegumus pieņem arī elektroniskā veidā (veidlapas paraugs pieejams
Tehnikuma mājas lapā: http://www.pikc.lv).
IV. Konkursa kārtība
14. Izglītojamo Tehnikumā uzņem izvērtējot tā sekmju vidējo vērtējumu, gada
vērtējumu latviešu valodā, pirmā svešvalodā, matemātikā, fizikā un vidējo
vērtējumu eksāmenos.
15. Priekšroku tiek dota personām ar augstāku vidējo vērtējumu, kuriem mācību
priekšmetos nav par 4 ballēm zemāks vērtējums.
16. Ārpus konkursa Tehnikumā uzņem:
16.1. personu, kurai apliecībā par pamatizglītību (pielikumā “Sekmju izraksts”)
vai vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai
arodizglītības sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 5 ballēm un
vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāk;
16.2. personu ar speciālām vajadzībām, bērnus bāreņus un bez vecāku gādības
palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina šo statusu.
17. Komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, pieņem lēmumu par personas
ieskaitīšanu Tehnikuma izglītojamo skaitā.
18. Komisijas sēdes notiek 2018.gada 1.augustā un 27.augustā.
19. Uzņemšanas rezultāti pieejami pēc Komisijas sēdes lēmuma Tehnikuma
lietvedībā (Saules iela 15, Ventspils), pa e-pastu info@pikc.lv vai tālruni +371
6 3622663.
V. Ieskaitīšanas kārtība
20. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu un personas iesniegtajiem dokumentiem,
Tehnikuma direktors līdz 2018.gada 31.augustam izdod rīkojumu par personas
ieskaitīšanu Tehnikuma izglītojamo skaitā ar 2018.gada 1.septembri.

21. Personas ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek Tehnikumam
apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto
programmu vai programmas daļu.
22. Ieskaitīšanas datumu 1., 2., 3. un 4.kursā personai, kura iesniegusi nepieciešamos
dokumentus, mācību gada laikā nosaka ar atsevišķu Tehnikuma direktora
rīkojumu.
VI. Noslēguma jautājums
23. Jautājumi, kas nav apskatīti šajos Noteikumos, tiek risināti sarunu ceļā
uzņemšanas procesa laikā.
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