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Izglītojamo pašpārvaldes pamatmērķis

Rīgas Tūrisma un radošās

industrijas tehnikuma Izglītojamo

Pašpārvaldes mērķis un misija ir

pārstāvēt tehnikuma jauniešu

intereses un viedokli plašākā

mērogā un līmenī, kā arī palīdzēt

izglītojamajiem un likt tiem justies

uzklausītiem.



Sadarbība ar tehnikuma administrāciju/vadību

• Izglītojamo pašpārvalde izcili sadarbojas ar administrāciju

• Saņem ļoti lielu administrācijas atbalstu

• Pašpārvaldes dalībnieki tiek uzklausīti un sadzirdēti

• Visas problēmas tiek risinātas kopā ar administrācijas palīdzību

• Jauniešu problēmas tiek apspriestas un risinātas, tāpat tiek rīkoti diskusiju vakari,

kuros visiem tehnikuma jauniešiem ir iespēja pārstāvēt savu viedokli, kā arī

apmainīties ar uzskatiem un pārdomām kopā ar tehnikuma vadību



Pašpārvalde, kā sadarbības partneris tehnikumā

• Pašpārvalde uzklausa jauniešu viedokli, problēmas un risina tās ar tehnikuma

administrāciju

• Izglītojamo pašpārvalde strādā, kā tilts, kas savieno tehnikuma adiministrāciju ar

tehnikuma jauniešiem, veidojot sekmīgu informācijas, atbalsta un viedokļu

apmaiņu

• Pašpārvalde saņem izteikti lielu atbalstu no administrācijas un kopā uzlabo

tehnikuma mikroklimatu, vidi un apstākļus



Jauno dalībnieku uzņemšana Pašpārvaldē

• Katru gadu Izglītojamo Pašpārvaldē tiek uzņemti jauni dalībnieki neatkarīgi no

vecuma un kursa. Respektīvi, tiek uzņemti interesenti gan no pirmajiem, gan no

vecākajiem kursiem.

• Atlase katru gadu ir citādāka, jo nepārtraukti tiek meklēts labākais veids jauno

dalībnieku atlasei.

• Šogad tika izmēģināts jauns uzņemšanas modelis - trīs tikšanās reizēs visi

interesenti tika sadalīti darba grupās pēc nejaušības principa. Dalībniekiem tika

dots uzdevums – pasākuma ideju ģenerēšana pēc dotajiem kritērijiem. Šādā

dalībnieku atlases modelī izprast jauniešus un to dotības, darbojoties radoši, un

komandās ar nepazīstamiem cilvēkiem, bija izteikti veiksmīgāk, kā citus gadus,

kad, piemēram, jauniešiem bija jāgatavo prezentācijas un motivācijas vēstules.



Sapulces un lēmumu pieņemšana

• Katru ceturtdienu, vai pēc vajadzības arī citās dienās, norisinās Pašpārvaldes

sapulces, kurās dalībnieki izsaka savas idejas, prezentē tās, debatē par attiecīgo

ideju realizēšanu, kā arī izsaka priekšlikumus par dažādiem pasākumiem un

notikumiem, kā arī iespējamajām problēmām tehnikuma ikdienas dzīvē un to

risinājumiem.

• Tāpat notiek regulāras sapulces ar tehnikuma administrāciju – informācijas

apmaiņai un sekmīga kopīgā darba garantēšanai.

• Katram IP dalībniekam ir tiesības izteikt, pārstāvēt savu viedokli, kā arī tikt

uzklausītam.

• Sapulces tiek protokolētas un uzglabātas elektroniski, par to atbild viceprezidents.



Plašāka mēroga projekti un rīkotie pasākumi

• Piedalīšanās NORDPLUS projektos kā Latvijā, tā Lietuvā

• Piedalīšanās Rīgas Skolu Domes organizētajos pašpārvalžu semināros

• Dalība starptautiskajās izstādēs Ķīpsalas izstāžu hallē, piemēram ‘’Skola 2020’’

• Dalība Latvijas Jauniešu Saeimā

• Dalība AEHT organizētajā Jauniešu Parlamentā Londonā

• Organizēšana un dalība starptautiskajā seminārā/forumā ‘’Walking along the

Baltic Way’’

• Kopīgie projekti vairāku gadu garumā ar Rīgas Tirdzniecības Profesionālās

vidusskolas Izglītojamo Pašpārvaldi

• Dalība Latvijas Pašpārvalžu salidojumos

• Dažādi tehnikuma pasākumi – Patriotu nedēļa, Skolotāju dienas koncerts,

Ziemassvētku aktivitātes, Talantu šovi, fotoorientēšanās un daudzi citi.







• Viens no mūsu projektiem

2020./2021.mācību gadā, sadarbībā ar

Rīgas Tirdzniecības Profesionālās

vidusskolas Izglītojamo Pašpārvaldi –

‘’Māksla Pilnveidot sevi’’

• Projekts tapa pateicoties Jauniešu

studijas ‘’Bambuss’’ un Rīgas Domes

izglītības, kultūras un sporta

departamenta izsludinātajam projektu

konkursam.

• Kopā ar RTPV jau ir veidoti vairāki

projekti, dibināta izcila sadarbība un

pieredzes apmaiņa, kā arī veidotas

jaunas draudzības abu profesionālo

skolu starpā.



• Kopā ar RTPV projekti tiek dibināti, lai

attīstītu abu profesionālo iestāžu

jauniešus un pilnveidotu to prasmes un

veicinātu pieredzi.

• Pateicoties projekta finansējumam,

projekta ietvaros tika aicināti Latvijā

zināmi un radoši cilvēki, kuri dalījās ar

saviem pieredzes stāstiem un iesaistīja

jauniešus radošās aktivitātes un ideju

ģenerēšanā.

• Šī gada projeks, diemžēl, norisinājās

attālināti, taču neskatoties uz to,

jaunieši guva pozitīvu pieredzi. Šī gada

viesi bija Sanda Dejus, Kristaps

Kravalis un Alise Timermane.



Pašpārvaldes pārstāves Lindas dalība

AEHT Jauniešu Parlamentā Londonā 

• 2019.gada maijā mūsu komandas pārstāve Linda Lielauza devās uz Londonu, lai

piedalītos AEHT Jauniešu parlamentā.

• Kopā parlamentā piedalījās vairāk kā 20 jaunieši no dažādām Eiropas valstīm.

• Trīs dienu garumā dalībniekiem bija iespēja debatēt, aizstāvēt savus uzskatus, kā

arī veidot prezentācijas un kopīgi rast lietderīgus un realizējamus risinājumus par

mūsdienu sabiedrībai sāpīgi aktuālu tēmu - klimata pārmaiņām, kā arī ietekmi uz

notiekošo no tūrisma un viesmīlības nozarēm.

• Tehnikumā tika veikts konkurss, kurā tika izvēlēts visatbilstošākais jaunietis

konkrētajam pasākumam. Tika ņemtas vērā angļu valodas zināšanas, iepriekšējā

pieredze, kā arī citi faktori, lai pārliecinātos par jaunieša kompetenci.

• Iespēja piedalīties šajā starptautiskajā pasākumā bija pateicoties tehnikuma

vadībai – tika apmaksāts gan lidojums, gan uzturēšanās izmaksas, tāpat arī tika

saņemta vienreizējā papildus stipendija, lai segtu personīgās izmaksas un tēriņus.





Aktualizējot izglītojamo pašpārvalžu
darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un
sekmējot profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu sabiedrisko aktivitāti
demokrātisko procesu pilnveidei izglītības
iestādēs, Valsts izglītības satura centrs
sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikumu 2018.gada 12.-
13.aprīlī organizēja Profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumu.

Jauniešiem bija iespēja apmeklēt dažādas
radošās lekcijas un mācīties uzlabot iekšējo
pašpārvalžu vidi, kā arī tālāko
komunikāciju ar apkārtējiem

RTRIT organizētais Pašpārvalžu salidojums divu dienu garumā



Baltijas jauniešu forums – ‘’Act Baltic Way’’

Esam gandarīti par dalību Baltijas valstu jauniešu forumā "Walking along the

Baltic way", kurš norisinājās 2019.gada 20. un 21.septembrī Rīgas Tūrisma un

radošās industrijas tehnikuma, kā arī Nacionālās Bibliotēkas telpās.

Projektu īstenoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības

iestādēm Baltijas valstīs un institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru

eksperti iesaistās foruma lekciju un nodarbību saturiskajā izstrādē.

Forumā piedalījās jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Divu dienu

garumā tika veidotas diskusijas un debates par Baltijas valstu nozīmi mūsdienu

pasaulē, par Baltijas ceļa nozīmīgumu un ietekmi uz mūsdienu notikumiem

sabiedrībā. Tāpat tika apspriestas tādas tēmas kā valstiskums, nacionalitāte,

kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī patriotiskums un piederība konkrētai

kultūrai.







Sadarbība ar Erasmus+ jauniešiem

• Izglītojamo Pašpārvaldei ir izveidojusies spēcīga sadarbība ar tehnikuma

starptautisko projektu daļas vadītājiem – Zani Saukāni un Artūru Hominu.

• Rezultātā Pašpārvalde ar lielāko prieku darbojas ar Erasmus + jauniešiem un

pavada ar tiem kopīgu laiku, kā arī piedalās jauniešu brīvā laika plānošanā un

dažādu aktivitāšu realizēšanā.

• Kopīgi pavadītais laiks ar Erasmus projektu jauniešiem pozitīvi iespaido

pašpārvaldes dalībnieku angļu valodas zināšanas, kā arī socializēšanās prasmes

neatkarīgi no personu valodas barjeras un citu faktoru radītajiem iespējamajiem

šķēršļiem.



AEHT Christmas in Europe – Ziemassvētki Eiropā 2018

• ‘’Ziemassvētki Eiropā” ir ikgadējs

starptautisks pasākums, kurā satiekas

Eiropas valstu kultūras mantojums, svētku

un ikdienas tradīcijas.

• 2018. gada decembrī, savā simtgades

gadā, šī pasākuma organizēšanas gods bija

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas

tehnikumam.

• Liela loma šajā pasākumā bija

Izglītojamo Pašpārvaldei, jo uz tās pleciem

balstījās vairākas organizatoriskās detaļas

un darbi kā gatavojoties pasākumam, tā arī

pasākuma norises laikā.







Neliels ieskats mūsu rīkotajās 

aktivitātēs









Paldies par uzmanību!


