
Rīgas Stila un modes
tehnikums – atspēriens
radošumam un izcilībai.



Tekstils un mode Skaistumkopšana Vizuālā saziņa un dizains

Tērpu izgatavošanas un stila 
speciālists, Šuvējs, Piegriezējs,
Tērpu konstruēšanas un 
modelēšanas speciālists, 
Drēbnieks

Frizieris stilists, Vizuālā tēla 
stilists, Frizieris, Vizāžists, 
Manikīra un pedikīra speciālists, 
SPA speciālists, Kosmētiķis

Fotogrāfs

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS



IESNIEGUMS IZGLĪTĪBAS 
DOKUMENTI

MEDICĪNAS 
IZZIŅA

FOTOGRĀFIJAS

Iesniegums būs 
pieejams tehnikuma  
mājas lapā 

Izvēlies atbilstošo
iesnieguma formu 

 ar iegūtu pamatizglītību
 ar iegūtu vidējo izglītību 

• Printēt un aizpildīt, 
rakstot ar roku

• Elektroniski aizpildīt un 
parakstīt ar roku

• Elektroniski aizpildīt un 
parakstīt ar drošu  
elektronisko parakstu

Atestāts par iegūtu 
pamata vai vidējo 
izglītību

Sekmju izraksts, kas ir 
arī atestāta pielikums

Izziņa no ģimenes 
ārsta (veidlapa 
027/u) ar norādi  

- par atļauju mācīties 
konkrētajā profesijā

- par atļauto slodzi 
sporta stundās 
(tikai izglītības 
programmās ar 
iegūtu pamatizglītību)

4 fotogrāfijas 
dokumentiem

Izmērs 3 x 4 cm

SAGATAVO DOKUMENTUS!



IZGLĪTĪBA 
MĀKSLAS 
JOMĀ

NOTEIKTS 
PERSONAS 
STATUSS

PERSONAS 
VĀRDA 
MAIŅA

Dokuments, kas 
apliecina iegūtu 
izglītību ar ievirzi 
mākslas jomā 

Piemēram, pabeigta 
mākslas skola 

Dokuments, kas 
apliecina:
• personas ar īpašām 

vajadzībām statusu 
• bāreņa vai 
• bez vecāku gādības 

palikuša bērna 
statuss

Dokuments, kas 
apliecina personas 
uzvārda maiņu 

Piemēram, laulības 
apliecība

SAGATAVO PAPILDUS DOKUMENTUS, 
JA TIE IR ATTIECINĀMI



KLĀTIENĒ ELEKTRONISKI ELEKTRONISKI PA PASTU

UZRĀDA:
- ID vai pasi
- Izglītības dokumentu 

oriģinālus
- Attiecināmo 

dokumentu oriģinālus

IESNIEDZ: 
• Iesniegumu
• Atestāta kopiju
• Sekmju izraksta 

kopiju
• Medicīnisko izziņu
• Fotogrāfijas
• un ja attiecināmi, 

papildus dokumentus

NOSŪTA uz e-pastu
pielikumā, pievienojot 
ieskenētus dokumentus: 

• Iesniegumu parakstītu 
ar drošu elektronisko 
parakstu

• Atestāta kopiju
• Sekmju izraksta kopiju
• Medicīnisko izziņu
• un ja attiecināmi, 

papildus dokumentu
kopijas

E-PASTA ADRESE:
uznemsana@rsmt.lv

NOSŪTA uz e-pastu
pielikumā, pievienojot 
ieskenētus dokumentus: 

• Iesniegumu (aizpildītu 
un parakstītu) 

• Atestāta kopiju
• Sekmju izraksta kopiju
• Medicīnisko izziņu
• un ja attiecināmi, 

papildus dokumentu
kopijas

E-PASTA ADRESE:
uznemsana@rsmt.lv

NOSŪTA pa pastu 
adresētu tehnikuma 
Uzņemšanas komisijai: 

• Iesniegumu (aizpildītu 
un parakstītu)

• Atestāta kopiju
• Sekmju izraksta kopiju
• Medicīnisko izziņu
• Fotogrāfijas
• un ja attiecināmi, 

papildus dokumentu
kopijas

PASTA ADRESE: 
Ūdeļu iela 22, Rīga, 
LV-1064

IESNIEDZ DOKUMENTUS!



Skenējot 
dokumentus

Kopējot 
dokumentus

Fotografējot 
dokumentus

- Ieskenētas dokumenta abas 
puses

- Skaidri saredzama visa 
dokumentā ietvertā 
informācija

- Nokopētas dokumenta abas 
puses

- Skaidri saredzama visa 
dokumentā ietvertā 
informācija

- Nofotografētas dokumenta
abas puses

- Skaidri saredzama visa 
dokumentā ietvertā 
informācija

- Foto kvalitāte - foto nav  
pārāk tumšs vai izplūdis, 

- Noformē fotogrāfijas A4 lapas 
formātā (piemēram, word). 

PIEVĒRS UZMANĪBU



Dokumentu iesniegšanai ir beigu datums!
Ja iesniedz dokumentus nosūtot tos pa pastu – RĒĶINIES AR VĒSTULES PIEGĀDES LAIKU

- izglītības programmās ar iegūtu pamatizglītību – 9. jūlijs 
- izglītības programmās ar iegūtu vidējo izglītību – 9. augusts

Iesniedzamo dokumentu prasības visiem ir vienādas. Arī par fotogrāfijām.
Ja dokumentus iesniedzi elektroniski - līdz vēlākais 1. septembrim IESNIEDZ FOTOGRĀFIJAS 
uzņemšanas komisijai

PIEVĒRS UZMANĪBU



UZŅEMŠANAS PROCESS

REĢISTRĀCIJAS NUMURA 
IZSNIEGŠANA / NOSŪTĪŠANA

Katrs reflektants saņem savu 
pieteikuma reģistrācijas 

numuru. 

REZULTĀTU IZZIŅOŠANA

tehnikuma mājas lapā, norādot 
uzņemto reflektantu 

pieteikuma reģistrācijas 
numuru

PIETEIKUMU REĢISTRĒŠANA

Sākot ar 15. jūniju ir atklāta 
uzņemšana un pieteikumi tiek 

pieņemti un reģistrēti



SVARĪGIE  DATUMI

13. AUGUSTS

Izziņoti rezultāti 
izglītības programmās 

ar iegūtu vidējo 
izglītību

15. JŪNIJS

Atvērta 
uzņemšana

9. JŪLIJS

Noslēdzas 
dokumentu 

pieņemšana izglītības 
programmās ar iegūtu 

pamatizglītību

9. AUGUSTS

Noslēdzas 
dokumentu 

pieņemšana izglītības 
programmās ar iegūtu 

vidējo izglītību

15. JŪLIJS

Izziņoti rezultāti 
izglītības programmās 

ar iegūtu 
pamatizglītību



UZŅEMŠANAS PROCESS

SAŅEM 
REĢISTĀCIJAS 

NUMURU

UZZINI 
REZULTĀTUS

SĀC MĀCĪBAS 
RSMT

IESNIEDZ 
DOKUMENTUS

.   

NOSLĒDZ 
VIENOŠANOS 

PAR MĀCĪBĀM 
un ja 

nepieciešams 
ĪRES LĪGUMU 
par dienesta 

viesnīcu)



NOSLĒDZOŠĀ DAĻA

Izziņoti 
rezultāti un 
dokumentu 

parakstīšanas 
datumi

Jāparaksta 
ĪRES 

LĪGUMS ar 
dienesta 
viesnīcu 

Jāparaksta 
VIENOŠANĀS 

par mācību 
uzsākšanu

Jāuzrāda 
dokumentu 

oriģināli, 
jāiesniedz 

fotogrāfijas

Informācija par dokumentu parakstīšanu
Kopā ar rezultātiem ir izziņoti arī datumi, kad 
klātienē var parakstīt vienošanos par mācību 
uzsākšanu

Vienošanās par mācību uzsākšanu RSMT

- Parakstīt norādītā datumā klātienē 
- Attālināti līdz 20. augustam

Īres līgums ar dienesta viesnīcu
Nepieciešamības gadījumā ārpus Rīgas reģiona 
dzīvojošajiem, jānoslēdz īres līgums par 
dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Jāsakārto izglītojamā personas lieta

Tiem, kas iesniedza dokumentus attālināti, 
jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli un 
jāiesniedz fotogrāfijas uzņemšanas komisijā 
līdz 1.septembrim



www.rsmt.lv

uznemsana@rsmt.lv

T: 20140052, 22810318

Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064

TIEKAMIES VASARĀ !

NO 15. JŪNIJA


