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Interešu izglītības programmu audzēkņu uzņemšanas,
pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
un 73.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.
Šie noteikumi nosaka bērnu un jauniešu uzņemšanas, pārcelšanas un
atskaitīšanas kārtību interešu izglītības programmās Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas
Skolēnu pils” (turpmāk – Centrs).
2.
Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana notiek atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, Centra nolikumam un apstiprinātajām interešu izglītības
programmām.
2. Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās
3.
Jaunu audzēkņu pieteikšana, uzņemšana un pulciņu/grupu komplektēšana
Centrā notiek katru gadu no augusta beigām līdz septembra beigām. Audzēkņu uzņemšana
notiek arī mācību gada laikā, ja interešu izglītības programmā/pulciņā/grupā (turpmāk –
Grupā) ir brīvas vietas.
4.
Minimālo un maksimālo audzēkņu skaitu grupās nosaka direktors, saskaņā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta noteikumiem „Interešu izglītības
programmu īstenošanas kārtība un principi” un ņemot vērā interešu izglītības mācību
programmu, mācību telpas darba vietu skaitu u.c. objektīvus faktorus.
5.
Pieteikties var arī Centra mājas lapā www.rsp.lv/uznemsana/ uzņemšanas
laikā, aizpildot anketu.

6.
Interešu izglītības grupās uzņem bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam
(turpmāk – Audzēknis). Audzēknim ir tiesības nodarboties dažādās interešu izglītības
programmās.
7.
Pieaugušos (t.sk. Centra absolventus) pēc 25 gadu vecuma uzņem, ja ir brīvas
darba vietas grupā un tiek nodrošināta mācību darba kvalitāte, vai veidojot atsevišķas grupas
uz pašfinansēšanos, saskaņā ar Rīgas domes lēmumu.
8.
Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai Centrā:
8.1.
audzēkņa vecāku vai personas, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk –
vecāki), vai audzēkņa, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniegums par uzņemšanu
(1.pielikums);
8.2.
uzrādīšanai audzēkņa personas apliecinošu dokumentu;
8.3.
ārsta izsniegta izziņa par audzēkņa veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam
veidam interešu izglītības programmā ar paaugstinātu fizisko slodzi;
8.4.
audzēkņa un nepilngadīga audzēkņa pavadošo personu (vecāku, vecvecāku
u.c.) fotogrāfija (3×4 cm) Centra identifikācijas kartei.
9.
Centrs, pieņemot iesniegumu par audzēkņa uzņemšanu, nodrošina iespēju
iepazīties ar šādiem dokumentiem:
9.1. Nolikumu;
9.2. Iekšējās kārtības noteikumiem;
9.3. Rīgas domes lēmumu „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”;
9.4. Nolikumu par atlaidēm audzēkņiem līdzfinansējuma aprēķināšanai, saskaņā ar
kritērijiem par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti;
9.5. Citiem Centra normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši Audzēkņiem un viņu
vecākiem.
10.
Audzēkņu uzņemšana notiek interešu izglītības programmās:
10.1. kultūrizglītības programma:
10.1.1. dejas izglītības apakšprogramma;
10.1.2. folkloras izglītības apakšprogramma;
10.1.3. mūzikas izglītības apakšprogramma;
10.1.4. radošo industriju apakšprogramma;
10.1.5. teātra izglītības apakšprogramma;
10.1.6. vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izglītības apakšprogramma;
10.2. sporta izglītības programma;
10.3. tehniskās jaunrades izglītības programma;
10.4. vides izglītības programma;
10.5. citas izglītības programmas.
11.
Iesniedzot iesniegumu, vecāki vai audzēknis piekrīt personas datu apstrādei
Valsts izglītības informatīvajā sistēmā un piekrīt vai nepiekrīt (norāda iesniegumā), ka
mācību procesā uzņemtie foto un video materiāli var tikt publicēti, ievērojot Fizisko personu
datu aizsardzības likumu un normatīvos aktus.
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12.
Centra direktors nodrošina informācijas ievadīšanu un aktualizēšanu par
audzēkni Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no informācijas iegūšanas dienas.
3. Audzēkņu pārcelšana
13.
Centra audzēkņu pārcelšana uz nākamo grupu notiek mācību gada beigās,
saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta noteikumiem „Interešu
izglītības programmu īstenošanas kārtība un principi” un interešu izglītības skolotāju
atskaitēm.
14.
Interešu izglītības skolotājs sadarbībā ar direktora vietnieku izglītības jomā un
metodiķi veic grupu izvērtēšanu, ņemot vērā katra audzēkņa prasmju un iemaņu līmeni
atbilstoši interešu izglītības programmu īstenošanas kritērijiem, sagatavo un iesniedz
direktoram audzēkņu sarakstu grupas apstiprināšanai mācību gadam.
4. Audzēkņu atskaitīšana
15.
Audzēkņa atskaitīšana no grupas notiek pamatojoties uz:
15.1. vecāku vai audzēkņa, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniegumu par
izstāšanos no interešu izglītības programmas (2.pielikums);
15.2. Interešu izglītības skolotāja iesniegumu (3.pielikums) par:
15.2.1. audzēkņa nodarbību neapmeklēšanu (75 % un vairāk no nodarbību skaita);
15.2.2. iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu;
15.2.3. Rīgas domes lēmuma „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
nepildīšanu;
15.3. interešu izglītības programmas beigšanu;
15.4. citu iemeslu dēļ.
16.

Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu noformē ar direktora rīkojumu.

17.
Informācija par audzēkņa atskaitīšanu no interešu izglītības programmas tiek
ievadīta VIIS ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.
5. Citi noteikumi
18.
Audzēknim tiek saglabāta vieta interešu izglītības programmā, ja saņemts
iesniegums par objektīviem prombūtnes iemesliem.
19.
Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās
padomes sēdes lēmuma.
20.
Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 26.augustā.
21.
Atzīt par spēku zaudējušu Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”
3.jūnija 2014.gada nolikumu „Nolikums par audzēkņu uzņemšanu un atskaitīšanu”.
Māra Vilciņa

Direktore
I.Freimane, 27006021
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