
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra  

«Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža»  

Profesionālajā vidusskolā 

2020./2021. mācību gadam 

  

Izglītojamo uzņemšanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 

26.,27. un 28.pantu un uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 3. septembra iekšējiem 

noteikumiem Nr.1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas 

padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs” RTU Olaines Tehnoloģiju koledža 

(turpmāk tekstā –RTU OTK) 2020./2021.mācību gadā uzņem 50 personas valsts budžeta grupās: 

1. ar pamatizglītību – klātienē (valsts finansētās izglītības programmās): 

 Ķīmijas tehnoloģijas (iegūstamā kvalifikācija – biotehnoloģisko procesu tehniķis); 

 Ķīmijas tehnoloģijas (iegūstamā kvalifikācija – analītiskās ķīmijas tehniķis); 

 Ķīmijas tehnoloģijas (iegūstamā kvalifikācija – parfimērijas un kosmētikas procesu 

tehniķis); 

 Inženiermehānika (iegūstamā kvalifikācija – ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu 

mehāniķis); 

 Pārtikas produktu kvalitātes kontrole (iegūstamā kvalifikācija – pārtikas kvalitātes 

kontrolieris). 

2. Mācībām dokumentus pieņem: 

 Klātienē/neklātienā ar pamatskolas izglītību – no 2020. gada 15. jūnija līdz 31.jūlijam. 

3. RTU OTK, saskaņojot ar IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, 

var pagarināt dokumentu pieņemšanu klātienē/neklātienē līdz 2020. gada 31. augustam, 

līdz pilnas grupas nokomplektēšanai. 

4. Uzņemšanas procesu RTU OTK profesionālajā vidusskolā nodrošina uzņemšanas 

komisija. Uzņemšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU OTK direktora 

rīkojumu. 

5. Reflektanti, kuri izteikuši vēlmi iegūt izglītību RTU OTK, iesniedz šādus dokumentus: 

 

Klātienē  

(iepriekš piesakoties t. 26117749 vai rakstot uz 

e-pastu: macibudala@otk.lv ) 

Neklātienē 

(iesūtot dokumentus pdf, jpg formātā (pēc tam 

uzrādot oriģinālus klātienē) vai izmantot e-

parakstu, uz e-pastu: macibudala@otk.lv) 

1. iesniegumu RTU OTK direktoram, kurā 

norādīta izvēlētā profesionālās izglītības 

programma un iegūstamā kvalifikācija;  

2. pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo 

izglītību un citu iepriekšējo izglītību 

apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot 

dokumenta oriģinālu); 

3. pases datus (uzrādot pasi); 

4. četras fotogrāfijas 3x4 cm; 

5. uzvārda maiņas dokumentu kopiju (ja tāda 

1. iesniegumu RTU OTK direktoram, kurā 

norādīta izvēlētā profesionālās izglītības 

programma un iegūstamā kvalifikācija – 

iesnieguma veidlapa pieejama www.otk.lv ; 

2. pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo 

izglītību un citu iepriekšējo izglītību 

apliecinošu dokumentu jpg, pdf formātā, 

3. pases datus jpg, pdf formātā ; 

4. uzvārda maiņas dokumentu jpg, pdf formātā  

(ja tāda ir); 
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ir); 

6. medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā 

pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par 

atļauju apgūt konkrētu profesiju. 

5. medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā 

pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par 

atļauju apgūt konkrētu profesiju jpg, pdf 

formātā. 

 

 

 

6. Reflektantus RTU OTK uzņem konkursa kārtībā pēc apliecības vidējās atzīmes. 

7. Ārpus konkursa uzņem personas ar speciālām vajadzībām, bāreņus un bez vecāku  gādības 

palikušos bērnus (jāuzrāda apliecinoši dokumenti). 

8. Priekšrocības pie uzņemšanas ir reflektantiem, kuri piedalījušies ar specialitāti saistītos   

profesionālajos konkursos un tajos ieguvuši godalgotas vietas, ko apliecina konkursa rīkotāju 

apstiprināti dokumenti. Norīkojums ar stipendiju no iestādēm vai uzņēmumiem.  

9. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu un informē reflektantus par uzņemšanu vai  

neuzņemšanu RTU OTK. Uzņemšana mācībām RTU OTK notiek: 

9.1. personām ar pamatizglītību (klātiene) – 2020. gada 31.augustā. 

10. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, RTU OTK direktors izdod rīkojumu par 

reflektantu ieskaitīšanu RTU OTK. 

11. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt trīs darba dienu laikā, iesniedzot iesniegumu 

RTU OTK direktoram.  

12. Mācību sākums 2020.gadā 1. septembrī, informācija tiek publiskota, ievietojot RTU OTK 

mājas lapā www.otk.lv un pie informācijas stenda RTU OTK. 

13. Izglītojamie, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības RTU OTK, ar  

RTU OTK direktora rīkojumu var tikt atskaitīti. 

14. Informācijas diena RTU OTK 2020. gada 31.janvārī, 28.februārī, 27.martā, 24.aprīlī,  

29.maijā, kā arī katru darba dienu individuāli vienojoties. 

 

Sagatavoja:   Struktūrvienības vadītāja Inga Vika  
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