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PATVIRTINTA  

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos 

direktoriaus  

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. V-176-(1.6.) 

 

Linkuvos gimnazijos 

mokinių parlamento nuostatai 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

I. 1. Linkuvos  gimnazijos moksleivių parlamentas yra aukščiausia demokratinė mokinių savivaldos 

institucija. Adresas: Gimnazijos g. 32, Linkuvos mst., Pakruojo r. sav., LT-83435 

(linkuvosgimnazijos@gmail.com, http://linkuvosgimnazija.lt). 

I. 2. Parlamentas vadovaujasi gimnazijos ir šiais nuostatais. 

I.3. Parlamentas bendradarbiauja su gimnazijos administracija, gimnazijos taryba, miesto ir 

Respublikos mokyklų savivaldomis. 

I.4. Mokinių parlamentas yra ne pelno siekianti organizacija. 

I.5. Moksleivių parlamento veiklos trukmė neribota. 

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ PARLAMENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

II.1. Svarstyti ir, suderinus su gimnazijos administracija, tvirtinti svarbiausių mokinių renginių 

planus. 

II.2. Planuoti ir organizuoti mokinių neformaliojo ugdymo veiklą bei laisvalaikį. 

II.3. Organizuoti mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu 

gimnazijoje. 

II.4. Bendradarbiauti su kitų Lietuvos miestų mokyklomis. 

II.5. Prižiūrėti, kad būtų nepažeidinėjamos mokinių teisės. 

II.6.  Prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas. 

II.7. Informuoti gimnazijos mokinius apie parlamento veiklą ir nutarimus, bei aktyviai pildyti 

gimnazijos interneto svetainės mokinių parlamento skiltį. 

II.8. Organizuoti mokyklos prezidento rinkimus. 
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III. PARLAMENTO SUDĖTIS 

 

III. 1. Prezidentas 

III. 2. Prezidento pavaduotojas 

III. 3. Sekretorius 

III. 4. Klasę atstovaujantis parlamento narys iš kiekvienų 5-8, I – IV g. klasių 

III. 5. Garbės pradinukas 

III. 6. Parlamento nariai savo kandidatūrą išsikėlę patys (savarankiški kandidatai) 

III. 7. Mokinių parlamento koordinatorius 

 

IV. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIO TEISĖS 

 

IV. 1. Gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui. 

IV. 2. Dalyvauti mokinių parlamento renginiuose. 

IV. 3. Teikti pasiūlymus mokinių parlamento vadovybei dėl mokinių parlamento veiklos. 

IV. 4. Dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais. 

IV. 5. Rinkti ir būti išrinktam prezidentu, prezidento pavaduotoju, sekretoriumi. 

IV. 6. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę dėl svarios priežasties. 

 

V. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIO PAREIGOS 

 

V. 1. Savo pavyzdžiu liudyti teisingumą ir humaniškumą.  

V. 2. Vykdyti visus mokinių parlamento priimtus nutarimus. 

V. 3. Laikytis mokinių parlamento nuostatų. 

V. 4. Lankyti visus mokinių parlamento posėdžius. 

V. 5. Teikti pasiūlymus mokinių parlamentui. 

V. 6. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 

V. 7. Tausoti mokinių parlamento turtą. 

 

VI. MOKINIŲ PARLAMENTO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

VI. 1. Mokinių parlamento nutarimai priimami mokinių parlamento posėdžiuose. 
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VI. 2. Mokinių parlamento posėdžiams pirmininkauja parlamento prezidentas ir koordinatorius. 

Prireikus mokinių parlamento pavaduotojas. 

VI. 3. Posėdžių darbotvarkę sudaro moksleivių prezidentas ir kuratorius atsižvelgdami į: 

VI. 3. 1. artimiausias religines, kalendorines šventes; 

VI. 3. 2. mokinių parlamento projektus; 

VI. 3. 3. tarptautinius projektus; 

VI. 3. 4. iškilusius nesklandumus tarp mokinių ir mokytojų; 

VI. 3. 5. naujus pasiūlymus, projektus jų įgyvendinimą. 

VI. 4. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė mokinių parlamento narių, jis laikomas neįvykusiu 

ir mokinių prezidentas skelbia naują posėdžio datą. 

VI. 5. Mokinių parlamento nutarimai nepriimami, jei tam prieštarauja 50 proc. + 1 parlamento 

narys. 

VI. 6. Mokinių parlamentas gali skirstytis į grupes pagal veiklos kryptis parlamento nutarimams 

vykdyti. 

 

VII. GARBĖS PRADINUKAS 

 

VII. 1. Garbės pradinuko teisės ir pareigos skiriasi nuo kitų parlamento narių teisių ir pareigų. 

VII. 2. Garbės pradinuku skiriamas 2-4 klasių pažangus mokinys, sutinkantis ir gebantis dalyvauti 

mokinių parlamento veikloje. 

VII. 3. Garbės pradinuką mokinių parlamentui siūlyti gali klasės vadovas.  

VII. 4. Garbės pradinuką balsų dauguma išrenka mokinių parlamento nariai. 

VII. 5. Garbės pradinukas turi teisę: 

VI. 5. 1. atstovauti mokyklos pradinukų interesams 

VI. 5. 2. pažindintis su mokyklos parlamento veikla 

VI. 5. 3. teikti pasiūlymus mokinių parlamentui. 

VI. 5. 4. dalyvauti parlamento posėdžiuose ir organizuojamoje veikloje 

VI. 5. 5. nedalyvauti visuose mokinių parlamento posėdžiuose 

VI. 5. 6. baigęs pradinę mokyklą, kandidatuoti į mokyklos parlamentą. 

VII. 6. Garbės pradinukas yra renkamas 2 metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas. 

VIII. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIŲ, PREZIDENTO PAVADUOTOJO, 

SEKRETORIAUS RINKIMAI 

 

VIII. 1. Mokinių parlamento nariais gali būti išrinkti pažangūs 5-8, I – IV g. klasių mokiniai. 
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VIII. 2. Mokinių parlamento narys renkamas iš kiekvienos 5-8, I – IV g. klasės, mokinių ir klasės 

vadovo balsų dauguma, asmeniniu pritarimu. 

VIII. 2.1. Mokinys (toliau – savarankiškas kandidatas), klasės ir jos vadovo dauguma 

neišrinktas atstovauti klasės mokinių parlamente, gali teikti prašymą ir būti išrinktas į mokinių 

parlamentą tokia tvarka: 

VIII. 2.1.1. Iki tų mokslo metų pirmojo pusmečio paskutiniosios dienos turi pateikti 

prašymą ir motyvacijos laišką mokinių parlamento koordinatoriui. 

VIII. 2.1.2. Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo mokinių 

parlamentas turi apsvarstyti kandidatą. 

VIII. 2.1.3. Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo parlamento narių 

dauguma (50% + 1 narys) turi išrinkti arba neišrinkti savarankišką kandidatą į mokinių parlamentą. 

VIII. 2.1.4. Į po kandidato svarstymo organizuojamą parlamento susirinkimą turi būti 

pakviestas savarankiškas kandidatas ir savarankiškam kandidatui turi būti paaiškinta, kodėl jis yra 

išrinktas arba neišrinktas į mokinių parlamentą, turi būti paaiškinti mokinių parlamento principai. 

VIII.2.1.5. Savarankiškas kandidatas, mokinių parlamento dauguma išrinktas į mokinių 

parlamentą, per dvi savaites paskirto parlamento nario turi būti apmokomas ir supažindintas su 

mokinių parlamento darbo principais ir nuostatais. 

VIII.2.1.6. Po paskirto parlamento nario apmokymų, savarankiškas kandidatas yra 

skelbiamas mokinių parlamento nariu ir, kaip visateisis parlamento narys, dalyvauja artimiausiame 

mokinių parlamento susirinkime. 

VIII.2.1.7. Apie naujus parlamento narius mokyklos bendruomenė turi būti informuojama 

viešai. 

VIII.2.1.8. Savarankiškas kandidatas, tapęs mokinių parlamento nariu, įgyja mokinių 

parlamento nario teises, laikosi mokinių parlamento nario pareigų ir dirba pagal mokinių 

parlamento nuostatus. 

VIII. 3. Mokinių parlamento narys yra renkamas 2 metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra 

ribojamas. 

VIII. 4. Prezidento pavaduotoju renkamas mokinių parlamento narys. Prezidento pavaduotoją balsų 

dauguma renka parlamento nariai.  

 

VIII. 5. Prezidento pavaduotojas yra renkamas 2 metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra 

ribojamas.  

VIII. 6. Sekretoriumi renkamas mokinių parlamento narys. Sekretorių balsų dauguma renka 

parlamento nariai.  



5 

 

VIII. 7. Sekretorius yra renkamas 2 metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas. 

 

IX. MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMAI 

 

IX. 1. Į gimnazijos mokinių prezidento postą gali kandidatuoti bet kuris pažangus 

I-IIIg klasių mokinys. 

IX. 2. Gimnazijos mokinių prezidentas renkamas demokratiškai: t.y. kiekvienas 5-8, I-IV g. klasių 

mokinys turi teisę atiduoti savo balsą už norimą kandidatą į gimnazijos mokinių 

prezidento postą. 

IX. 3. Mokinių prezidento rinkimai vyksta pasirinktą mėnesį, po dviejų savaičių nuo kandidatų 

paskelbimo. 

IX. 4. Kandidatas į prezidentus turi teisę: 

IX. 4. 1. suburti rinkimų komandą; 

IX. 4. 2. Rengti savo programą ( prezidento programa – svarbus dokumentas, kuriame atsispindi 

kandidato ir jo komandos lūkesčiai); 

IX. 4. 3. pristatyti programą viešai rinkėjams; 

IX. 4. 4. kurti plakatus, kitą agitacinę medžiagą ir ją platinti mokykloje; 

IX. 4. 5. agituoti žodžiu. 

IX. 5. Gimnazijos mokinių prezidentas renkamas dviejų metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra 

ribojamas. 

IX. 6. Prezidento rinkimų tvarka: 

IX. 6. 1. Rinkimai vyksta slaptu balsavimu; 

IX. 6. 2. Balsavimo biuletenius suformuota rinkimų organizavimo grupė iš mokinių parlamento 

narių ir stebėtojų, kontroliuojama mokinių parlamento kuratoriaus; 

IX. 6.3.  Rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsavo 50 proc. 5-8, I-IVg klasių mokinių ir mokytojų; 

IX. 6. 4. Laikomas išrinktu tas kandidatas, kuris surinko 50 proc. +1 rinkėjų balsų.; 

 IX. 6. 5. Jei nei vienas kandidatas per rinkimus nesurenka absoliučios balsų daugumos, skelbiamas 

antras rinkimų turas; 

IX. 6. 6. Jame dalyvauja du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų pirmame ture; 

IX. 6. 7.  Po balsavimo paskelbiamas naujas mokinių prezidentas; 

IX. 6. 8. Mokinių prezidento inauguraciją rengia mokinių parlamentas rinkimų savaitės penktadienį; 

IX. 6. 9. Kadenciją bebaigiantis mokinių prezidentas taip pat gali dalyvauti rinkimuose. 

 

X. MOKINIŲ PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI 
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X. 1. Organizuoti Mokinių parlamento posėdžius. 

X. 2. Kartu su kuratoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes. 

X. 3. Pirmininkauti posėdžiams. 

X. 4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

X. 5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

X. 6. Atstovauti Mokinių parlamentą ir mokyklą įvairiuose renginiuose. 

X. 7. Atstovauti Mokinių parlamento interesams mokyklos administracijos veikloje arba paskirti 

tam mokinių parlamento atstovus. 

X. 8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

X. 9. Siūlyti svarstyti mokinių parlamentui įvairius projektus, kurie padėtų mokykloje aktyvinti 

užklasinę veiklą, gerinti mokymo procesą. 

X. 10. Tęsti jau pradėtus projektus. 

X. 11. Metų pabaigoje atsiskaityti mokyklos direktoriui už Mokinių parlamento veiklą. 

X. 12. Mokinių prezidentas yra nuolatinis mokinių parlamento narys. 

 

XI. PREZIDENTO IR MOKINIŲ PARLAMENTO NARIŲ PAŠALINIMAS 

 

XI. 1. Mokyklos prezidentas arba mokinių parlamento narys gali būti pašalinamas dėl: 

XI. 1.1. Pareigų nevykdymo, parlamento narių negerbimo, pasyvumo 

XI. 1.2. Mokinių parlamento nuostatų, gimnazijos taisyklių nesilaikymo. 

XI. 2. Mokinių parlamento narys pašalinimas balsavus 50 proc.+1 mokinių parlamento nariui, 

dalyvavusiam susirinkime. 

XI. 3. Mokinių prezidentas renkant parašus pašalinamas iš pareigų, jei tam pritaria 75 proc.+1 visų 

mokinių parlamento narių 

 

XII. MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI 

 

XII. 1. Mokinių parlamento Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių parlamento 

veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi mokinių parlamento nariai. 

XII. 2. Mokinių parlamento Nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami mokinių parlamento narių. 

XII. 3. Nuostatai papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria absoliuti mokinių parlamento dauguma. 

XII. 4.  Mokinių parlamento Nuostatai yra viešas dokumentas. 

XII. 5.  Mokinių parlamento Nuostatų originalas saugomas Linkuvos gimnazijoje. 


