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IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ
Izdota saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2012. gada 20. jūnija iekšējiem noteikumiem
Nr. 12 „Kārtība, kādā uzņem profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības programmās Izglītības un
zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts
profesionālās izglītības iestādēs ” un Rīgas
Tirdzniecība profesionālās vidusskolas nolikumu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Kārtība nosaka prasības izglītojamo uzņemšanai Rīgas Tirdzniecības profesionālajā
vidusskolā (turpmāk tekstā – skola) profesionālās vidējās izglītības programmās:
1.1.1. komerczinības (33 341 02 1), kvalifikācija - reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks;
1.1.2. restorānu pakalpojumi (33 811 04 1), kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists;
1.1.3. ēdināšanas pakalpojumi (33811 02 1) - ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
1.1.4. komerczinības (33 341 02 1), kvalifikācija - komercdarbinieks;
1.1.5. telemehānika un loģistika (33 345 12 1), kvalifikācija - loģistikas darbinieks;
1.1.6. administratīvie un sekretāra pakalpojumi (33 346 01 1), kvalifikācija – klientu
apkalpošanas speciālists.
2. PRASĪBAS REFLEKTANTIEM
2.1. Skolā valsts budžeta apmaksātās mācību grupās uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un
pastāvīgos iedzīvotājus.
2.2. Skolā uzņem personas pēc vispārējās vai profesionālās pamatizglītības ieguves ne agrāk kā
tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.
3. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA
3.1. Personas, kuras vēlas sākt mācības skolā, uzrādot dzimšanas apliecību vai pasi, iesniedz
komisijai šādus dokumentus:

3.1.1. iesniegumu skolas direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un
iegūstamo kvalifikāciju;
3.1.2. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus;
3.1.3. mazākumtautību izglītības programmas beigušās personas – pamatizglītības sertifikāta
kopiju latviešu valodā, uzrādot oriģinālu;
3.1.4. četras fotogrāfijas (3x4 cm);
3.1.5. medicīnisko izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 027/u)) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto profesiju.
3.1.6. Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.
3.1.7. Dokumentus pieņem no 2018. gada 14. jūnija līdz 2018. gada 15. augustam.
3.1.8. Skolas uzņemšanas komisiju apstiprina ar direktora rīkojumu.
4. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Skolā personas ieskaita vispārējās pamatizglītības sekmju izraksta vidējā vērtējuma konkursa
kārtībā (sk. pielikumu).
4.2. Vienādu uzņemšanas rezultātu gadījumā skolā priekšroka tiek dota personām ar speciālām
vajadzībām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pamatojoties uz
personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.
4.3. Komisija no 2018. gada 16. augusta līdz 2018. gada 20. augustam pieņem lēmumu par
personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.
4.4. Pamatojoties uz komisijas lēmumu un personu iesniegtiem dokumentiem, skolas direktors
izdod rīkojumu par personu ieskaitīšanu skolas 1. kursa izglītojamo skaitā ar 2018. gada
1. septembri.
4.5. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā var notikt izņēmuma gadījumos skolā
apstiprinātā finansējuma ietvaros. Ieskaitīšanas datumu 1., 2., 3. un 4. kursā personām, kuras
iesniegušas nepieciešamos dokumentus mācību gada laikā, nosaka ar skolas direktora
rīkojumu.
5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Visus jautājumus par uzņemšanu lemj skolas uzņemšanas komisija.
5.2. Mācību gads skolā sākas 2018. gada 1. septembrī.

2

Pielikums
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 2017. gada 22. decembra kārtībai Nr.26-k
„Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2018./2019. mācību gadā”

Konkursa kārtība izglītojamo ieskaitīšanai
Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā
2018./2019. mācību gadā
1. Ieskaitot skolā, ņem vērā pamatizglītību apliecinošā dokumenta sekmju izraksta vidējo
vērtējumu:
1.1. eksāmenos – visos mācību priekšmetos;
1.2. galīgo vērtējumu šādos mācību priekšmetos:
1.2.1. latviešu valodā;
1.2.2. latviešu literatūrā;
1.2.3. angļu valodā;
1.2.4. matemātikā;
1.2.5. informātikā;
1.2.6. fizikā;
1.2.7. ķīmijā;
1.2.8. bioloģijā;
1.2.9. ģeogrāfijā;
1.2.10. Latvijas vēsturē;
1.2.11. pasaules vēsturē;
1.2.12. sociālajās zinībās.
1.3. Reklāmas pakalpojumu komerczinību izglītības programmā arī vērtējumu vizuālajā mākslā.
2. Priekšroka tiek dota personām, kuras ir sekmīgas visos mācību priekšmetos un eksāmenos.
3. Vienādas punktu summas gadījumā priekšroka tiek dota personām, kurām ir augstāks vidējais
vērtējums eksāmenos.

