
 
 

 

 

 
LAVIJAS REPUBLIKA 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 
Reģ. Nr. 40003480798, PVN reģ. Nr. LV 40003480798, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV98TREL915397000000 

Nīcgales ielā 26, Rīgā, LV–1035, tālr. 67575580, fakss 67548302, e-pasts rtrit@rtrit.lv, www.rtrit.lv  

 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” konventa  

Nolikums 

Rīga 

 

2015.gada 22.oktobrī        Nr.1.4./80 
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72.panta 1.daļas 2.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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

tehnikuma” (turpmāk – izglītības iestāde) konventu (turpmāk – Konvents) izveido un tā 

nolikumu (turpmāk – Nolikums) izdod izglītības iestādes vadītājs. 

 

2. Konvents ir izglītības iestādes koleģiāla padomdevēja institūcija un tā mērķis ir 

veicināt profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 

3. Konventa darbības pamatnoteikumi, tostarp, funkcijas, uzdevumi, tiesības, sastāvs 

un darba organizācija, ir noteikti Profesionālās izglītības likuma 17.¹ pantā un šajā Nolikumā. 

 

II. Konventa funkcijas un galvenie uzdevumi 

 

4. Konventam ir šādas funkcijas: 

4.1. piedalīties profesiju standartu un profesionālās izglītības programmu izstrādē; 

4.2. piedalīties profesionālās kvalifikācijas eksāmenos; 

4.3. atbalstīt izglītības iestādes materiālo un finanšu resursu veidošanu;  

4.4. sadarboties ar darba devējiem Latvijā un ārvalstīs, lai nodrošinātu izglītojamos 

ar atbilstošām mācību prakšu vietām. (grozīts ar 25.02.2016. Nr.1.4./84) 

 

5. Konventam ir šādi galvenie uzdevumi: 

5.1. sniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam attīstības stratēģijas un 

plānošanas dokumentu izstrādē; 

5.2. piedalīties izglītības iestādes darbinieku atlases un novērtēšanas procesā; 
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5.3. sniegt priekšlikumus par izglītības iestādes izstrādāto profesionālās izglītības 

programmu pirms tās iesniegšanas licences saņemšanai; 

5.4. veicināt izglītības iestādes sadarbību ar darba devējiem mācību prakses un darba 

vidē balstītu mācību organizēšanā; 

5.5. piedalīties situācijas izvērtēšanā profesionālās izglītības jomā un sniegt 

priekšlikumus profesionālās izglītības politikas dokumentu pilnveidošanā; 

5.6. sadarboties ar valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām, 

tostarp, Profesionālās izglītības iestāžu biedrību; 

5.7. iesniegt priekšlikumus izglītības iestādei par aktuāliem izglītības procesa, 

izglītojamo audzināšanas darba, kā arī saimnieciska rakstura jautājumiem, izglītojamo un 

izglītības iestādes darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves problēmu jautājumiem; 

5.8. piedalīties investīciju, ESF un citu projektu izstrādē un realizēšanā. 

 

III. Konventa tiesības 

 

6. Konventam ir šādas tiesības: 

6.1. pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes, pašvaldību 

institūcijām un sabiedriskajām organizācijām; 

6.2. deleģēt pārstāvjus līdzdalībai profesionālās izglītības politikas dokumentu 

izstrādē; 

6.3. uzaicināt amatpersonas un ekspertus piedalīties Konventa sēdēs; 

6.4. veidot darba grupas ar Konventu saistītu jautājumu risināšanai; 

6.5. sadarboties ar līdzīgām ārvalstu organizācijām, piedalīties starptautiskajās darba 

grupās un ekspertu padomēs, kā arī starptautisko organizāciju sadarbības partneru rīkotajos 

pasākumos; 

6.6. Konventa padomniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus (balsot) gan klātienē, gan 

neklātienē, izmantojot Konventa padomnieku reģistrētos e-pastus. Balsojumu neklātienē 

apliecinās e-pastu izdrukas, kuras tiks glabātas izglītības iestādē. (25.02.2016. Nr.1.4./84 

redakcijā) 

 

IV. Konventa sastāvs un darba organizācija 

 

7. Konventa sastāvā ietilpst: 

7.1. izglītības iestādes vadītājs; 

7.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;  

7.3. Rīgas domes un citu pašvaldību pārstāvji;  

7.4. darba devēju pārstāvji. (grozīts ar 25.02.2016. Nr.1.4./84) 

 

8. Konventa darbu vada Konventa priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kuru no 

8.1. padomnieku vidus ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu. Konventa priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā Konventa darbu vada Konventa priekšsēdētāja vietnieks. (25.02.2016. 

Nr.1.4./84 redakcijā) 

 

9. Konventa darbu vada Konventa priekšsēdētājs, kuru ievēl padomnieki ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Konventa priekšsēdētāja prombūtnes laikā Konventa darbu vada 

cita, šim nolūkam pilnvarota persona. (grozīts ar 25.02.2016. Nr.1.4./84) 

 

10. Konventa sastāvu apstiprina pirmajā Konventa sēdē uz vienu gadu. 

 

11. Konventa sēdes sasauc Konventa priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi pusgadā 

vai pēc nepieciešamības. (grozīts ar 25.02.2016. Nr.1.4./84) 
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12. Par Konventa sēdes laiku padomniekiem paziņo vismaz 15 darbdienas iepriekš, 

nosūtot elektroniski sēdes darba kārtību un nepieciešamos materiālus. 

 

13. Konventa sēdē izskatāmos jautājumus ierosina Konventa priekšsēdētājs vai citi 

padomnieki. 

 

14. Konventa sēdes tiek protokolētas. Sekretariāta funkcijas veic izglītības iestāde. 

Protokolu paraksta Konventa sēdes priekšsēdētājs un sekretārs. Protokoli tiek uzglabāti 

izglītības iestādē. (grozīts ar 25.02.2016. Nr.1.4./84) 

 

15. Par darbu Konventā padomnieki atlīdzību no valsts vai pašvaldības budžeta 

nesaņem. 

 

16. Konventa padomnieku pienākumi: 

16.1. regulāri apmeklēt Konventa sēdes un aktīvi piedalīties to darbā; 

16.2. savlaicīgi izpildīt uzticētos pienākumus; 

16.3. nodrošināt pieņemto lēmumu izpildi; 

16.4. regulāri diskutēt par aktualitātēm nozarēs, par nozarēs nepieciešamajām 

profesijām, specializāciju; 

16.5. analizēt nozaru vajadzības un izglītības iestādes iespējas; 

16.6. izvērtēt un, nepieciešamības gadījumā rosināt aktualizēt profesiju standartus, 

mācību programmas; 

16.7. vērtēt uzņēmumu ieguldījumu kvalitatīvas mācību prakses nodrošināšanā; 

16.8. attīstīt uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās 

izglītības atzīšanu; 

16.9. vērtēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu; 

16.10. organizēt profesiju konkursus, rosināt uzņēmumu atbalstu konkursu norisē; 

16.11. koordinēt izglītības iestādes sadarbību ar nozaru uzņēmumiem. 

 

17. Konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

18. Priekšlikumus par grozījumu izdarīšanu šajā Nolikumā var iesniegt Konventa 

padomnieki. 

 

19. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 22.oktobrī. 

 

 

 

Valdes locekle – direktore    /paraksts/                     Silva Ozoliņa 


