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LATVIJAS REPUBLIKA 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 90001259598  

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija  tālr. 67371528  fakss 67371772  e-pasts: info@rtpv.edu.lv 

 

 

Rīgā 

 

APSTIPRINĀTA 

ar Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas 

direktores p.i. I. Tones 

29.03.2017. rīkojumu Nr. 12-6/37 

 

29.03.2017.          Nr. 2-k 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĪGAS TIRDZNIECĪBAS 

PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ  

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 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” 

PASĀKUMA “SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANA JAUNIEŠU GARANTIJAS IETVAROS” PROJEKTU “SĀKOTNĒJĀS 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA JAUNIEŠU GARANTIJAS 

IETVAROS” ĪSTENOŠANĀ 
 

Izdota saskaņā ar 28.04.2015. Ministru kabineta 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"  

pasākumus "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu  

īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai"  

un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana  

Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi” un 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas nolikumu 

  

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Kārtība nosaka prasības izglītojamo uzņemšanai Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 

(turpmāk tekstā – skola) viengadīgajās profesionālās vidējās izglītības programmās ar vispārējo 

vidējo izglītību (iepriekšējā izglītība – 12 klases), iegūstot otro profesionālās kvalifikācijas 

līmeni saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 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” pasākuma “Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projektu 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, 

vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, un 28.04.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 
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nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumus "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana 

jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”. 

2. Apmācību mērķis ir sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus 

prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes 

iegūšanu darbavietā. 

3. Mācības pretendentiem ir bezmaksas un tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu un valsts 

budžeta līdzekļiem. 

 

II. PRASĪBAS REFLEKTANTIEM 
 

4. Skolā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus ar vidējo, vidējo 

profesionālo izglītību, ko apliecina dokuments. 

 

5. Mērķa grupas personas - jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot): 

5.1. bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā 

bezdarbnieki vai darba meklētāji un saņemt bezdarbnieku pabalstu, bet vienlaikus nav 

atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos jauniešu garantijas pasākumos;  

5.2. ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, ja iepriekš pārtrauktas mācības jauniešu 

garantijas izglītības programmā un saņemta stipendija, tad atkārtoti var mācīties 12 mēnešus 

pēc stipendijas saņemšanas, bet vienlaikus var studēt nepilna laika studiju programmās, taču 

nevar būt pilna laika students augstākajā izglītības iestādē; 

5.3. izslēgts.  

(31.05.2017. rīkojums Nr. 26-12/50 “Par grozījumiem uzņemšanas kārtībā”) 

III. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

6. Komisija līdz 2017. gada 31. augustam pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo 

skaitā.  

 

7. Pamatojoties uz komisijas lēmumu un personu iesniegtajiem dokumentiem, skolas direktors 

izdod rīkojumu par personu ieskaitīšanu skolas 2. kursa izglītojamo skaitā ar 2017. gada 

1. septembri. 

 

IV. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA 
 

8. Personas, kuras vēlas sākt mācības skolā, uzrādot dzimšanas apliecību vai pasi, iesniedz 

komisijai šādus dokumentus: 

8.1. iesniegumu skolas direktoram atbilstošajai profesionālās izglītības programmai un 

kvalifikācijas līmenim; 

8.2. diploma par vidējās vispārējās izglītības beigšanu vai diploma par profesionālās vidējās 

izglītības beigšanu un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus; 

8.3. divas fotogrāfijas (3x4 cm); 

8.4. medicīnisko izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (veidlapa Nr. 027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju; 

8.5. aizpildītu apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai; 

8.6. pases vai identifikācijas kartes kopiju (uzrādot oriģinālu). 

 

9. Dokumentu pieņemšana ir bez maksas. 

 

10. Dokumentus pieņem no 2017. gada 12. jūnija līdz 31. augustam. 

 

11. Skolas uzņemšanas komisiju apstiprina ar direktora rīkojumu. 
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V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
 

12. Visus jautājumus par uzņemšanu lemj skolas uzņemšanas komisija. 

 

13. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz mācībām, ar 

direktora rīkojumu atskaita no skolas izglītojamo skaita.
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