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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības 

iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” (turpmāk- Izglītības iestāde) tiek 

uzņemti izglītojamie un ierakstīti izglītojamo sarakstā profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmās, un neformālās izglītības programmās. 

2. Šie noteikumi ir saistoši Izglītības iestādes vadītājai, darbiniekiem un ikvienam 

interesentam, kurš vēlas kļūt par Izglītības iestādes izglītojamo. 

3. Noteikumos lietotie termini: 

Pretendents- persona, kura aizpildījusi pieteikumu uz Izglītības iestādes piedāvāto 

izglītības programmu, bet vēl nav ierakstīta izglītojamo sarakstā. 

Izglītojamais- persona, kura ierakstīta Izglītības iestādes izglītojamo sarakstā un apgūst 

konkrētu Izglītības iestādes piedāvāto profesionālās tālākizglītības, pilnveides izglītības 

vai neformālās izglītības programmu. 

Profesionālās tālākizglītības programma- programma, kuras apguve dod iespēju 

izglītojamam iegūt piektā līmeņa ( pēc Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras) 

profesionālo kvalifikāciju. 

Profesionālās pilnveides programma- dod iespēju izglītojamam iegūt papildu zināšanas 

un iemaņas, kas nepieciešamas izvēlētajā profesijā. 

Neformālā izglītības- ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam 

atbilstoša izglītojoša darbība, kuras realizēšanai nav izsniegta Izglītības un Zinātnes 

ministrijas vai citas valsts institūcijas licence. 

4. Izglītības iestāde uzņem izglītības programmā personas pēc izglītības programmā 

noteiktās izglītības ieguves vai bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. 

5. Katrā izglītības programmā ir noteiktas prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. 

6. Par izglītojamo uzņemšanu Izglītības iestādē ir atbildīgs iestādes vadītājs un projektu 

vadītāji. Izglītojamo uzņemšana Izglītības programmā notiek Izglītības iestādes birojā 

darba dienās no plkst. 9:00- 17.00, savstarpēji vienojoties citā laikā, vai elektroniski, 

izmantojot drošus elektroniskās autentifikācijas rīkus. 

7. Izglītības programmu īstenošanas grafiku izstrādā projektu vadītāji un apstiprina 

izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona. 

8. Par izglītības iestādes izglītojamo var kļūt jebkura persona, neatkarīgi no dzimuma, 

sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un 

reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīvesvietas, kura ir: 

- Latvijas Republikas pilsonis; 

- Latvijas Republikas nepilsonis; 

- Kurai ir izsniegta patstāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. 

9. Reģistrējoties pretendents aizpilda iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus: personu 

apliecinošu dokumentu, iegūto izglītību apliecinošu dokumentu, un citus dokumentus, ja 

to pieprasa izglītības programmā noteiktā iepriekšējā izglītība un/ vai pieredze, kā arī 

paraksta līgumu. 

10. Dokumentu pieņemšana ir bez maksas. 

11. Izglītības iestāde var noteikt paildu uzņemšanas prasības ( iestājpārbaudījumus) un uzņemt 

izglītojamos konkursa kārtībā. 



12. Izglītojamie, kuri noteiktajā laikā nav uzsākuši mācības, un kuru neattaisnoto kavējumu 

skaits pārsniedz Iekšējās kārtības noteikumos noteikto skaitu, vai saskaņā ar izrakstīto 

rēķinu nav veikuši mācību maksu, ar izglītības iestādes vadītāja vai tās pilnvarotās personas 

rīkojumu tiek atskaitīti no izglītojamo skaita. 

13. Izglītojamie tiek atskaitīti arī sekojošos gadījumos: 

- izglītojamais bez attaisnojoša iemesla kavējis teorētiskās un praktiskās nodarbības 

vairāk kā 20% apmērā no kopējā apmācību laika; 

- izglītojamais nav nokārtojis kvalifikācijas praksi; 

- izglītojamais nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu; 

- pamatojieties uz izglītojamā iesniegumu; 

- un citu iemeslu dēļ. 

14. Izglītojamais var tikt pārcelts uz citu profesionālās tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides vei neformālās izglītības programmas apguves grupu, pamatojoties uz 

izglītojamā iesniegumu un individuālām pārrunām ar izglītojamo. 

15. Rīkojumu par izglītojamā pārcelšanu uz citu grupu sagatavo Izglītības iestādes projektu 

vadītājs un apstiprina Izglītības iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona. 

 

 

Sagatavoja: 

Izglītības projektu vadītāja: Maruta Kamerade 


