
2022. gada 1.novembrī   

Iekšējās kārtības un uzvedības noteikumi, kādā notiek izglītojamo uzņemšana Rīgas 

Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes interešu izglītības 

programmā “Ievads inženierzinātnēs no 2. līdz 9.klasei” 

 

I. Kārtības priekšmets  

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 Babītē (turpmāk – RTU BJU). 

Grupas tiek komplektētas atsevišķi 2. – 3. klašu, 4. – 6. klašu un 7. – 9. klašu grupās, 

programmā “Ievads inženierzinātnēs no 2. līdz 9.klasei”. 

II. Izglītojamo uzņemšanas process 

1. Grupu komplektēšana notiek 2.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu grupās. 

2. Pieteikšanās izglītojamo uzņemšanai Bērnu un jauniešu universitātē kārtējam mācību 

gadam notiek elektroniski. Pieteikuma forma tiek publicēta RTU BJU mājas lapā 

https://www.rtu.lv/lv/bju/nodarbibas/nodarbibas-babite 

no 1.novembra 2022. līdz 31.maijam 2023.gadā. 

3. Pieteikties dalībai RTU BJU nodarbībām var Mārupes  novada vispārējo izglītības iestāžu 

(turpmāk - Iestāde) izglītojamie. Katrā klašu grupā maksimālais skolēnu skaits ir 20. 

4. Izglītojamo uzņemšana un grupu komplektēšana notiek rindas kārtībā pēc pieteikšanās 

laika. 

5. Ja kāds no uzņemtajiem audzēkņiem vairāk nevēlas apmeklēt interešu izglītības nodarbības, 

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 atbilstoši Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas licencētajai programmai. 

 7. Mācību gads RTU BJU sākas kalendārajā gadā pēc grupu nokomplektēšanas un beidzas 

nākamā gada 31.maijā.   

9. Izglītojamo uzņemšana notiek, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:  mācās vecuma grupā 

no 2. līdz 9.klasei un izrāda interesi par inženierzinātnēm. 

10. Mācību procesa laikā var tikt fotografēts un filmēts RTU BJU sociālo tīklu vajadzībām, 

informatīvos un atpazīstamības veicināšanas nolūkos. 

11. Katrs izglītojamais pēc mācību gada beigām saņem apliecību. 

III. Uzvedības un iekšējās kārtības noteikumi 

1. BJU nodarbību saturs sastāv no teorētiskās daļas un obligāta praktiskā uzdevuma. 

Nodarbības kopējais garums ir 60 minūtes. 

https://www.rtu.lv/lv/bju/nodarbibas/nodarbibas-babite


2. Interešu izglītības nodarbības izglītojamajam nav obligātas un ir brīvprātīga izvēle.  

3. BJU nodarbības ir saistītas ar inženierzinātnēm. Katrā nodarbībā pēc BJU licences ir cits 

praktiskais uzdevums, kas prasa ļoti atbildīgu rīkošanos ar eksperimenta priekšmetiem. Tādēļ 

no izglītojamā tiek prasīta atbildīga un uzmanīga rīcība nenodarot kaitējumu ne sev, ne 

apkārtējiem. Izglītojamajam ir pienākums ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz 

netraucētu izglītības ieguvi. 

4. Precīzi jāievēro drošības instrukcijas: par ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības 

sniegšanu, drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību. 

5. Nodarbībās izglītojamie uzmanīgi seko līdzi, izpilda pedagoga dotos norādījumus un 

uzdevumus, netraucējot pārējiem grupas biedriem un pedagogam. Izglītojamajiem aizliegts 

nodarbību laikā ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības pārvietoties. 

6. Izglītojamajiem jāievēro speciālo kabinetu (fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības un 

tehnoloģiju u.c.) iekšējās kārtības un drošības noteikumi. 

7. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot jebkāda veida vardarbību, fiziski, 

emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus izglītojamos un pedagogus, bojāt Rīgas 

Tehniskās universitātes un Babītes vidusskolas inventāru. 

8. RTU BJU pakļaujas Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem un ievēro izglītības 

iestādes prasības. 

9. Uzvedības un iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu 

tiesību ievērošana 

 

IV.  Atbildība un sekas par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

1. Pārkāpjot šos noteikumus izglītojamais tiek izslēgts no RTU BJU nodarbību apmeklēšanas 

un dotajā mācību gadā vairs netiek atkārtoti uzņemts.  

2. Par izslēgšanu tiek rakstiski informēti izglītojamā vecāki vai likumiskie aizbildņi.  

3. Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo vai 

pedagogu, pedagogs nekavējoties ziņo izglītības iestādes administrācijai, savukārt 

administrācija atbilstošajām tiesībsargājošajām instancēm. 

 


