
Rīgas Stila un modes tehnikums 

 

2020. gada 2. jūnijā RSMT uzsāk reflektanta dokumentu pieņemšanu 2020./2021. 

mācību gadam. 

RSMT uzņem izglītojamos šādās izglītības programmās: 

Ar iegūtu pamatizglītību (pēc 9. klases): 

– Vizāžists (mācību ilgums 3 mācību gadi) 

– Frizieris-stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi), 

– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 4 mācību gadi), 

– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 4 mācību gadi), 

– Fotogrāfs (mācību ilgums 4 mācību gadi). 

Dokumentus pieņem līdz š.g. 30. jūnijam. Rezultātu paziņošana – š.g. 7. jūlijā. 

 

Ar iegūtu vidējo izglītību: 

– Vizuālā tēla stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi), 

– Frizieris-stilists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi), 

– Frizieris (mācību ilgums 1 mācību gads), 

– Vizāžists (mācību ilgums 1 mācību gads), 

– Manikīra un pedikīra speciālists (mācību ilgums 1 mācību gads), 

– SPA Speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi), 

– Kosmētiķis (mācību ilgums 2 mācību gadi), 

– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (mācību ilgums 1,5 mācību gadi), 

– Drēbnieks (mācību ilgums 1,5 mācību gadi), 

– Multimediju dizaina speciālists (mācību ilgums 2 mācību gadi), iestājpārbaudījums – 

05.08.2020. 

– Fotogrāfs (mācību ilgums 2 mācību gads). 

Dokumentus pieņem līdz š.g. 4. augustam. Rezultātu paziņošana – š.g. 10. augustā. 

 

Reflektantiem personiski klātienē jāiesniedz uzņemšanas komisijai šādus 

dokumentus, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti): 

• iesniegumu-anketa (saņem un aizpilda uz vietas); 

• iegūtās pamatizglītības vai vidējās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 

oriģinālu; 

http://www.niid.lv/niid_search/provider/R%C4%ABgas%20Stila%20un%20modes%20tehnikums?qy=&tg=&level_1=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de


• sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

• medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) no ģimenes ārsta ar norādi par atļauju apgūt 

konkrēto profesiju un izglītības programmās pēc pamatizglītības arī par atļauto slodzi 

sporta stundās; 

• iesniedz 4 fotogrāfijas (3 × 4 cm); 

• (ja attiecināms) iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālām 

vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu; 

• (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. 

Uzņemšanas komisijas darba laiks darba dienā no 9.00 līdz 15.00. 

Dokumentu pieņemšana valsts finansētās profesionālās izglītības programmās ir bez 

maksas. 

Interesenti var zvanīt arī pa tālruni – 20140052, 22810318 vai arī rakstīt uz e-pastu: 

uznemsana@rsmt.lv. 
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