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IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS 
Rīgā 

2013.gada 18.septembrī        Nr.1.4./12 

 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta 1.daļu un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” nolikumu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” (turpmāk – tehnikums) izglītojamo pašpārvalde (turpmāk – pašpārvalde)  ir 

sabiedriska izglītojamo institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido izglītojamie, tā pārstāv 

izglītojamo intereses tehnikumā, tās darbību reglamentē Izglītības likums, Izglītojamo 

pašpārvaldes reglaments (turpmāk – reglaments) un citi normatīvie akti. 

 

2. Tehnikuma izglītojamo pašpārvalde ir neatkarīga, vēlēta, neformāla organizācija, kas 

līdzdarbojas tehnikuma darba organizēšanā. 

 

3. Pašpārvaldē ievēlētie tehnikuma izglītojamie pārstāv izglītojamo intereses, sekmē 

tehnikuma sabiedriskās dzīves veidošanu un veicina mācību un praktisko procesu uzlabošanu. 

 

4. Pašpārvalde savā darbā ievēro šo reglamentu, tehnikuma iekšējās kārtības 

noteikumus. 

 

5. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības tehnikuma administrācijai. 

 

6. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika. 

 

II. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

 

7. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un administrācijas interešu 

saskaņošanu un izglītojamo iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sporta un 

sabiedriskajā dzīvē. 

 

8. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 

8.1. sadarboties ar tehnikuma administrāciju un pedagogiem; 

8.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar tehnikuma administrāciju un 

pedagogiem; 

8.3. veicināt mācību procesa efektivitāti; 

8.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā tehnikumā un dienesta 

viesnīcā; 
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8.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot tehnikuma sabiedriskās dzīves 

veidošanā; 

8.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldībām, valsts institūcijām 

un sabiedriskajām organizācijām. 

 

III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

 

9. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās 

nosaka šis reglaments. 

 

10. Tehnikumā var ievēlēt tikai vienu izglītojamo pašpārvaldi. 

 

11. Pašpārvaldi ievēl vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. 

 

12. Ja izglītojamais ir ievēlēts pašpārvaldē, tad savu darbību pašpārvaldē viņš izbeidz 

absolvējot tehnikumu, pārtraucot mācības citu iemeslu dēļ vai bez attaisnojoša iemesla trīs 

reizes nepiedaloties pašpārvaldes sēdēs, vai izsakot vēlēšanos izstāties no pašpārvaldes. 

 

IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

 

13. Pašpārvaldē ir ne mazāk kā 7 izglītojamie: 

14.1. pašpārvaldes vadītājs – izglītojamo padomes prezidents; 

14.2. pašpārvaldes vadītāja biedrs – viceprezidents; 

14.3. pašpārvaldes organizētāji kultūras un sporta jautājumos, izglītojamo tiesību 

jautājumos, mācību darba jautājumos, preses jautājumos, finansu jautājumos, u.c. 

14.4. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk, kā vienu reizi mēnesī. 

 

15. Pašpārvaldes sēdes vada izglītojamo padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā – 

viceprezidents vai centru vadītāji. 

 

V. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

 

16. Pašpārvaldes tiesības: 

16.1. Organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši tehnikuma nolikumam un iekšējās 

kārtības noteikumiem; 

16.2. iesniegt priekšlikumus tehnikuma administrācijai, padomei un pašvaldībai 

mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimniecības jautājumos; 

16.3. piedalīties tehnikuma darba plānošanā; 

16.4. deleģēt pārstāvi tehnikuma padomē; 

16.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanā pašpārvaldes reglamentā; 

16.6.bez ierobežojumiem izteikt pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt 

informāciju tehnikumā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu. 

17. Pašpārvaldes pienākums ir: 

17.1. regulāri informēt izglītojamos par pašpārvaldes darbību, pašpārvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

17.2. regulāri informēt tehnikuma administrāciju par pašpārvaldes pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi; 

17.3. atbalstīt tehnikuma administrāciju un pedagogus tehnikuma iekšējās kārtības 

noteikumu un reglamenta ievērošanas nodrošināšanā. 

 

 

 

Valdes locekle – direktore   /paraksts/    Silva Ozoliņa 
 


