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Kārtība, kādā notiek izglītojamo uzņemšana Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu 

un jauniešu universitātes interešu izglītības programmā Ogrē. 

 

 
I. Kārtības priekšmets 

 

1. Kārtība nosaka, kādā veidā tiek uzņemti un atskaitīti izglītojamie, komplektēti un apstiprināti 

interešu izglītības grupu (turpmāk – Grupas) sastāvi Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un 

jauniešu universitātē interešu izglītības programmas nodarbībām Ogrē (turpmāk – Bērnu un 

jauniešu universitāte). Grupas tiek komplektētas atsevišķi 2. – 3. klašu skolēniem, 4. – 6. klašu 

skolēniem un 7. – 9. klašu skolēniem programmā “Ievads inženierzinātnēs skolēniem”, 4. – 6. 

klašu skolēniem un 7. – 9. klašu skolēniem programmās “Koka dizains” un “Programmēšanas un 

videospēļu pamati” un “Modes un tekstila tehnoloģijas”. 
 

II. Izglītojamo uzņemšana, Grupu komplektēšana un to sastāva apstiprināšana 
 

2. Pieteikšanās izglītojamo uzņemšanai Bērnu un jauniešu universitātē kārtējam mācību gadam 

notiek elektroniski. Pieteikuma forma tiek publicēta Ogres novada Izglītības pārvaldes mājaslapā 

www.onizglitiba.lv un Ogres novada mājaslapā www.ogresnovads.lv no 2.septembra līdz 

8.septembrim. 
 

3. Pieteikties dalībai Bērnu un jauniešu universitātes nodarbībām var Ogres novada vispārējo 

izglītības iestāžu (turpmāk - Iestāde) izglītojamie. Izglītojamie vai viņu pārstāvji iesniedz 

Kārtības 2.punktā noteikto pieteikumu, kas aizpildīts un iesniegts elektroniskās veidlapas formā. 

Maksimāli iespējamais izglītojamo skaits Grupās no Iestādēm tiek noteikts proporcionāli 

izglītojamo skaitam uz iepriekšējā mācību gada 31.maiju Iestādē attiecīgo klašu grupā attiecībā 

pret iespējamo izglītojamo skaitu Bērnu un jauniešu universitātes sadalījumā pa vecuma grupām. 
 

4. Izglītojamo uzņemšana un Grupu komplektēšana notiek rindas kārtībā, ņemot vērā atbilstoši 

3.punktā noteiktā kārtībā Iestādei piešķirto vietu skaitu un pieteikuma iesniegšanas laiku. 

Saņemtos pieteikumus reģistrē un apkopo Ogres novada izglītības pārvalde (turpmāk - Pārvalde). 

Pieteikuma formās iespējams atzīmēt vairākas programmas 4.-6.klašu un 7.-9.klašu grupās, 

norādot prioritātes, taču izglītojamais mācību gada laikā var apgūt vienu programmu attiecīgajā 

vecuma grupā, ja, ņemot vērā Iestādei piešķirto vietu skaitu un pieteikuma iesniegšanas laiku, 

dalība grupā tiek apstiprināta. Ja rindas kārtībā augstākajā prioritātē norādītās programmas grupā 

vietu vairs nav, tad tiek izvērtēta pieejamība rindas kārtībā nākamajās pēc prioritātēm norādīto 

programmu grupās. 
 

5. Ja no kādas Iestādes piesakās mazāks izglītojamo skaits nekā noteikts, tad iespēja tiek 

piedāvāta nākamajam izglītojamajam pieteikumu rindas kārtībā, ņemot vērā pieteikuma 

iesniegšanas laiku. 
 

6. Izglītojamo uzņemšana un Grupu komplektēšana notiek atbilstoši šai kārtībai attiecīgajā 

mācību gadā un Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas licencētajai programmai. 

http://www.onizglitiba.lv/
http://www.ogresnovads.lv/


7. Izglītojamo uzņemšana un Grupu komplektēšana notiek no 9.septembra līdz 14.septembrim, 

pamatojoties uz izglītojamo vecāku vai personas, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – 

Vecāki), iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) un noteiktajiem uzņemšanas kritērijiem. 
 

8. Mācību gads Bērnu un jauniešu universitātē sākas kalendārajā gadā pēc grupu 

nokomplektēšanas un beidzas nākamā gada 31.maijā. 
 

9. Izglītojamo uzņemšana notiek, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
 

9.1. Saņemts elektronisks pieteikums par uzņemšanu Bērnu un jauniešu universitātē 

līdz 8.septembrim; 

9.2. Izglītojamie tiek uzņemti rindas kārtībā, ņemot vērā elektroniski fiksētu 

pieteikšanās laiku, pieteikumā norādītās programmu prioritātes un vispārējās 

izglītības iestādei piešķirto vietu skaitu saskaņā ar kārtības 3.punktu; 

9.3. Pārvalde informē Vecākus par apstiprinājumu vai atteikumu izglītojamā 

uzņemšanai Bērnu un jauniešu universitātē, nosūtot atbildi elektroniski uz 

pieteikumā norādīto e-pasta adresi; 

9.4. Pēc Pārvaldes apstiprinājuma saņemšanas Vecāki sagatavo un iesniedz 

Iesniegumu Pārvaldes elektroniskajā apstiprinājumā noteiktajā kārtībā līdz 

14.septembrim. 

 

10. Pārvalde sagatavo informāciju Bērnu un jauniešu universitātei līdz 9.septembrim ar 

izglītojamo sarakstu uzņemšanai tekošajam mācību gadam Kārtības 1.punktā norādītājās 

programmās un vecuma grupās Bērnu un jauniešu universitātē. 

11. Grupu komplektēšanu pēc informācijas saņemšanas no Pārvaldes veic Bērnu un jauniešu 

universitātes pārstāvji, informējot Vecākus par nodarbību norises laiku un vietu. 

12. Ja mācību gada laikā tiek saņemts Vecāka iesniegums par izglītojamā atskaitīšanu no 

Bērnu un jauniešu universitātes, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam saskaņā ar kārtības 

9.2.punktā noteikto. 


