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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Saldū 

      

2022.gada 1.aprīlī          Nr. 2.1./2022

  

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA     
 

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
26.,27.,un 28.pantu un LR IZM 04.09.2018. 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” 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

Saldus Tehnikumā (turpmāk - Tehnikums) klātienes nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem.  

1.2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk - Kārtība) Tehnikumā reglamentē spēkā 

esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants, Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 4. septembra iekšējie noteikumi 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”. 

1.3. Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.saldustehnikums.lv 

1.4. Tehnikums 2022./2023. mācību gadā valsts budžeta finansētajās grupās uzņem 

izglītojamos šādās profesionālās vidējās izglītības programmās: 

 

Izglītības programma, 

izglītības programmas 

kods 

Profesionālā kvalifikācija 
Iepriekšējā 

izglītība 

Mācību 

ilgums 

(gados) 

Būvniecība 

33 582 02 1 
Ēku būvtehniķis pamatskolas 4 gadi 

Būvniecība 

33 582 02 1 
Transportbūvju būvtehniķis pamatskolas 4 gadi 

Būvniecība 

33 582 02 1 
Hidrobūvju būvtehniķis pamatskolas 4 gadi 
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Būvdarbi 

33 582 01 1 
Apdares darbu tehniķis pamatskolas 4 gadi 

Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija 

33 582 03 1 

Inženierkomunikāciju 

tehniķis 
pamatskolas 4 gadi 

Inženiermehānika, 

33 521 03 1 
Mašīnbūves tehniķis pamatskolas 4 gadi 

Datorsistēmas, datu 

bāzes un datortīkli 

33 483 01 1 

Datorsistēmu tehniķis pamatskolas 4 gadi 

Programmēšana 

33 484 01 1 
Programmēšanas tehniķis pamatskolas 4 gadi 

Civilā drošība un 

aizsardzība 

33 861 01 1 

Kiberdrošības tehniķis pamatskolas 4 gadi 

Viesnīcu pakalpojumi 

33 811 03 1 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists 
pamatskolas 4 gadi 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33 811 02 1 

Pavārs pamatskolas 4 gadi 

Ugunsdrošība un 

ugunsdzēsība 

33 861 08 1 

Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta ugunsdzēsējs glābējs 
pamatskolas 4 gadi 

 

 II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 

 

2.1.  Valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņem personu pēc 

vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, kura uzņemšana kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu 

vecumu. 

2.2.  Tehnikumā uzņem personas no citām profesionālām izglītības iestādēm, kuras vēlas 

turpināt mācīties radniecīgās izglītības programmās (obligāts sekmju izraksts par apgūto 

programmas daļu). 

 

III. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA 

 

3.1. Uzņemšanas komisiju izveido ar Tehnikuma direktores rīkojumu. 

3.2. Dokumentus pieņem Saldus Tehnikumā (Kalnsētas iela 24, Saldū). 

3.3. Personas uzņemšana Tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus 

dokumentus: 

3.3.1. Iesniegumu (1.pielikums) Tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās 

izglītības programmu un kvalifikāciju. 

3.3.2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumentu oriģinālu.  

3.3.3. Sekmju izraksta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu. 

3.3.4. Medicīnas izziņas oriģinālu (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta 

medicīniskās kartes (veidlapa Nr.026/u)). 

3.3.5. Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām 

vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu. 

3.3.6. Divas fotogrāfijas (3 cm x 4 cm). 



3.3.7. Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta 

moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Tehnikumā, 

pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes. 

3.3.8. Piekrišanu personas datu apstrādei (2.pielikums). 

3.4.  Ja dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai 

aizbildni), persona uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).  

3.5. Dokumentu pieņemšana Tehnikumā ir bez maksas. 

3.6. Tehnikumā dokumentus pieņem no 2022. gada 13. jūnija līdz 19. 

augustam (pirmdien – ceturtdien plkst. 09:00 - 17:00, piektdien plkst. 09:00 – 15:00). 

3.7. Dokumentus var iesniegt: 

3.7.1. klātienē – Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV-3800. 

3.7.2. elektroniski parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-

pastu: info@saldustehnikums.lv, pievienojot pielikumā dokumentus no 3.3.2. līdz 

3.3.8.punktam. 

3.7.3. sūtot pa pastu, norādot adresi: Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus 

novads, LV-3800, (ar norādi: Uzņemšanas komisijai). 

3.8. Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs - 2022. gada 

11. jūlijā un 22. augustā. 

 

IV. KONKURSA KĀRTĪBA 

 

4.1.  Personas mācībām Tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un 

zinātnes ministrijas apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties 

uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu visos mācību priekšmetos un vērtējot sasniegumus 

mācību priekšmetos pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”: 

4.1.1. latviešu valoda; 

4.1.2. svešvaloda; 

4.1.3. matemātika. 

4.2. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai izglītības iestādē tiek dota 

personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu. 

 

V. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1.  Pamatojoties uz izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu, Tehnikuma direktore 

līdz 2022. gada 31. augustam izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma 1.kursa 

izglītojamo skaitā.  

5.2. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši 

mācības Tehnikumā, ar direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz 

grupas audzinātāja iesniegumu. 

5.3.  2022./2023. mācību gads Tehnikumā sākas 2022. gada 1. septembrī. 

5.4.  Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar direktores rīkojumu. 

5.5. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek izņēmuma gadījumos, 

Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un, izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto 

programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā. 

 



VI. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

 

6.1.  Tehnikums, kā datu pārzinis, uzņemšanas procesā ievēro normatīvo regulējumu 

personas datu aizsardzības jomā un iekšējos noteikumus par personas datu aizsardzības kārtību. 

6.2.  Uzņemšanas procesā, normatīvo aktu ietvaros, Saldus Tehnikums apstrādā tādas 

personas datu kategorijas (sk. Noteikumu 3.3. punktu), kuras nepieciešamas, lai izvērtētu 

izglītojamā atbilstību tā izvēlētajai profesionālās izglītības programmai un nodrošinātu citus 

Saldus Tehnikuma sniegtos pakalpojumus, kā, piemēram, dienesta viesnīcu, bibliotēkas 

pakalpojumu. Atkarībā no izvēlētās profesionālās izglītības programmas, apstrādei 

nepieciešamais datu apjoms un kategorijas var atšķirties. 

6.3.  Izglītojamā personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu līguma ar izglītojamo 

un vai tā likumīgo pārstāvi noslēgšanu un noslēgtā līguma izpildi, lai izpildītu uz Tehnikumu 

attiecināmus juridiskus pienākumus, kā arī lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs. 

6.4.  Izglītojamā personas dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar to 

vākšanas un apstrādes nolūkiem un nepastāv cits juridisks pamats to turpmākai apstrādei 1 

mēneša laikā. 

6.5.  Izglītojamais un vai tā likumīgais pārstāvis Tehnikumam iesniedz precīzus un 

patiesus datus. 

6.6.  Izglītojamajam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un normatīvajā 

regulējumā noteiktā kārtībā lūgt šo datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu. 

6.7.  Izglītojamam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja to nepamierina 

Tehnikuma sniegtā atbilde par personas datu apstrādi. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

7.1.  Atzīt par spēku zaudējušus Saldus Tehnikuma 2021. gada 26. maija iekšējos 

noteikumus “Izglītojamo uzņemšanas kārtība” Nr. 2.1./2021. 

7.2.  Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī. 

 

 

Direktore         I.Bērziņa 



Dokumentus pieņēma   _____________ _____________________________________ 

              (paraksts)                              (amats, vārds, uzvārds) 

 

 

 

1.pielikums 

Saldus tehnikuma iekšējiem noteikumiem 

“IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA Nr. 2.1./2022” 

 

 Ieskaitīts/a _____.grupā, Rīk. Nr.___________,  

2022. gada „_____”._____________________ 

 

Personas lietas Nr. _____________ 

 

_____________________________________________________ 
(vecāka / aizbildņa vārds, uzvārds) 

 

Saldus tehnikuma direktorei I.Bērziņai 

 

IESNIEGUMS 
Saldū, 2022. gada _________________ 

 

     Lūdzu uzņemt manu dēlu / meitu ____________________________________________ 
                      (Vārds/uzvārds, nominatīvā- kas?) 

 

personas kods        -      

 

deklarētās dzīves vietas adrese: __________________________________ 

faktiskās dzīves vietas adrese: ___________________________________ 

tālr.  __________________e-pasta adrese: _________________________ 

 

Profesionālās izglītības programmā -_______________________________________________,  

Kvalifikācija -__________________________________________________________________  

Kāda mācību iestāde pabeigta - ____________________________________________________ 
                        (skolas nosaukums, novads vai pilsēta, kurā gadā pabeigta) 

 

Apgūtā svešvaloda 

Angļu -  Krievu-  Vācu-  Cita svešvaloda-   __________________________ 
                         (uzrādīt apgūto svešvalodu) 

Dienesta viesnīca _____ vajadzīga (ir vai nav) 

Vecāki-     Aizbildņi-  Bārenis-  
 

Tēvs vai aizbildnis  _____________________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________________________ 
(telefona numurs, e-pasts) 

Māte vai aizbildne ______________________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________________________ 
(telefona numurs, e-pasts) 

Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

1. Pasi vai personas apliecību (ID (uzrādīt)      

2. Apliecību par vispārējo pamatizglītību Nr. (kopija)     

3. Medicīnas izziņu           

4. Divas fotogrāfijas 3x4 cm         

5. Lēmumu par aizbildniecību (ja attiecināms) (kopija)    

6. Bāreņa apliecību (ja attiecināms) (kopija)      

7. Personām ar īpašām vajadzībām apliecība/izziņa (ja attiecināms) (kopija)  

8. Konta Nr. ________________________________________________________ 

 

202__.gada „___”._____________ ____________________             _____________________ 
        (vecāku vai aizbildņu paraksts)                         (paraksta atšifrējums) 

 

 
  



2.pielikums  

Saldus tehnikuma iekšējiem noteikumiem 

“IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA    Nr. 2.1./2022” 

 
INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC "Saldus tehnikums", adrese: Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801, 

tālrunis: 63807012, elektroniskā pasta adrese: info@saldustehnikums.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv 

Jūsu personas datu apstrādes nolūks – izglītojamā uzņemšanai un mācību procesa nodrošināšanai. 

Personu datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats:  

 Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts), 

ja tāda sniegta par saziņas organizēšanu ar vecākiem, fotogrāfiju un video iegūšanai un 

publicēšanai; 

 Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

c)apakšpunkts, Profesionālās izglītības likums,  Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi 

Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" u.c. normatīvie akti, kas reglamentē 

profesionālās izglītības nodrošināšanu) mācību un pedagoģiskā procesa organizēšanai. 

 Īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts) izglītojamo profilaktiskās veselības 

aprūpes un pirmās palīdzības nodrošināšana, sociāl-pedagoģisko aktivitāšu veikšana, mācību un 

kvalifikācijas prakses organizēšana, centralizēto eksāmenu u.c. pārbaudījumu organizēšana (t.sk. 

fotogrāfiju iegūšana) u.c. mācību un pedagoģiskā procesa nolūkiem ; 

 Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) 

izvērtēt pretendenta saņemto pieteikumu, veicot videonovērošanu īpašuma aizsardzībai un 

kārtības nodrošināšanai u.c. mācību un pedagoģiskā procesa nolūkiem. 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

 PIKC “Saldus tehnikums” uzņemšanas komisija (kandidāta izvērtēšana, saziņas un pārrunu 

organizēšana); 

 PIKC “Saldus tehnikums”  administrācijas darbinieki, pedagogi un atbalsta darbinieki atbilstoši 

kompetencei (mācību un pedagoģiskā procesa organizēšanai); 

 Izglītības un zinātnes ministrija (nodrošina tās pārziņā esošā Valsts izglītības informācijas sistēmā 

(VIIS)); 

 Valsts izglītības satura centrs (nodrošina tā pārziņā esošā Valsts pārbaudījumu informācijas 

sistēma (VPIS)); 

 Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (e-klase, elektroniskā pasta uzturētājs); 

 Nepieciešamības gadījumā - citas valsts un pašvaldības institūcijas, ja to paredz normatīvie akti. 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 75 gadus pēc uzņemšanas izglītības iestādē. Ja netiksiet 

uzņemts, tad iesniegtie dokumenti tiek utilizēti līdz attiecīgā gada 1. oktobrim.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā 

noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

2. atsaukt piekrišanu, jebkurā laikā, ja tā ir sniegta. Datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir veikta līdz 

piekrišanas atsaukšanas brīdim; 

3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas var būt minētas iesniegtajā iesniegumā, par 

to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(paraksts, likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, datums) 



PIEKRIŠANA IZGLĪTOJAMĀ DATU APSTRĀDEI 

saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC "Saldus tehnikums", adrese: Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801, 

tālrunis: 63807012, elektroniskā pasta adrese: info@saldustehnikums.lv (turpmāk - Tehnikums). 

Tehnikums veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām organizētām 

aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti arī izglītojamie, lai veidotu un atspoguļotu Tehnikuma dzīvi 

un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. Fotogrāfijas un videoattēls var tikt publicētas Tehnikuma 

tīmekļa vietnē, drukātajos izdevumos (gada grāmatās). Ja fotogrāfijas un videoattēls tiks publiskotas 

tīmekļa vietnē vai sociālajā tīklā, tās netiks sasaistīts ar izglītojamā vārdu, uzvārdu. 

Jūs varat nepiekrist personas datu apstrādei. Ja Jūs vēlēsies fotogrāfiju vai videoattēla dzēšanu no 

Tehnikuma tīmekļa vietnes, sociālā tīkla, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), tad savu 

piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā par to informējot Direktores vietnieci kultūrizglītības un 

audzināšanas jomā 

Personas datu apstrādes nolūks  Piekrītu  Nepiekrītu 

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana Tehnikuma tīmekļa 

vietnē (saldustehnikums.lv), lai veidotu un atspoguļotu 

Tehnikuma dzīvi un vēsturi. 

    

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana Tehnikuma sociālajā 

tīklā (facebook.com), lai veidotu un atspoguļotu Tehnikuma dzīvi 

(aktuālos pasākumus). 

    

 

Izglītojamais ___________________________________________________________  

                      (vārds, uzvārds)    

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt 

piekrišanu personas datu apstrādei.  

 

Paraksts: ________________ /_____________________________________________  

                                             (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, datums)  

Papildus informācija: 

1. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv 

2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts). 

3. Personas datu saņēmēji –  Tehnikuma administrācija (fotogrāfiju un videoattēlu glabāšana,  

publicēšana), nepieciešamības gadījumā pārziņa nolīgtais apstrādātājs (fotogrāfs, video 

operators), kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur izvietotas fotogrāfijas un 

videoattēli. 

4. Izglītojamā personas datus glabās līdz brīdim, kad tiks lūgts dzēst fotogrāfijas un videoattēlus, 

vai iebildīsiet fotogrāfiju un video attēla publiskošanai.  

5. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu 

apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

 

 


