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APSTIPRINU: 
 

Ligita Pauniņa, 
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore, 

Preiļos, 17.01.2008. 
 
 

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZISTU PARLAMENTA 

REGLAMENTS 

 
Izdots saskaņā ar  

Preiļu Valsts ģimnāzijas  
Nolikuma 43.punktu. 

   
 
 

I Vispārīgie noteikumi 
 
1.Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu (turpmāk ģimnāzistu) parlaments (turpmāk ĢP) 
ir neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska institūcija. 
2.Ģimnāzistu parlamentu izveido ģimnāzisti, lai pārstāvētu uz aizstāvētu ģimnāzistu  
intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu 
mācību procesa efektivitāti. 
3.Ģimnāzistu parlaments savā darbībā ievēro Ģimnāzistu parlamenta reglamentu, 
Preiļu Valsts ģimnāzijas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus. Ģimnāzistu 
parlamenta reglamentu izstrādā Ģimnāzistu parlaments un  apstiprina Preiļu Valsts 
ģimnāzijas direktore. 

 
II Ģimnāzistu parlamenta mērķi un galvenie uzdevumi 

 
4.Ģimnāzistu parlamenta darbības mērķis ir panākt ģimnāzistu un izglītības iestādes 
administrācijas interešu saskaņošanu un ģimnāzistu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas 
darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un 
prasmju apgūšanā. 
5.Ģimnāzistu parlamenta galvenie uzdevumi: 

5.1. Koordinēt ģimnāzistu  aktivitātes; 
5.2. Paust ģimnāzistu viedokli Preiļu Valsts ģimnāzijas padomē,  
5.3. Veicināt un organizēt sabiedrisku, kultūras un izklaides pasākumu norisi 
ģimnāzijā, 
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5.4. Sekmēt mācību procesa kvalitatīvu norisi, izstrādāt priekšlikumus tā 
uzlabošanai, 
5.5. Sekmēt Preiļu Valsts ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, 
izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai, piedalīties izmaiņu apspriešanā, 
5.6. Sekmēt ģimnāzistu tiesību ievērošanu, kā arī pienākumu pildīšanu, 
organizēt informatīvos pasākumus ģimnāzistiem par jauniešu tiesībām un 
pienākumiem. 

 
III Ģimnāzistu parlamenta izveide un vēlēšanas 

6.Ģimnāzistu parlaments, izstrādājot savu reglamentu, ievēro Pašpārvaldes 
paraugnolikumu, kurā ir norādīts nolikumā obligāti ietveramais. 
7.ĢP ievēl vispārējās, tiešās aizklātās vēlēšanās, kurās balsošanas tiesības ir visiem 
ģimnāzistiem. 
8.Vēlēšanas notiek pēc individuālo, interešu grupu sarakstu principa. 
9. Vēlēšanas notiek vienlaicīgi visā ģimnāzijā, jebkuram ģimnāzistam ir tiesības 
balsot par jebkuriem 9 vēlēšanu sarakstā iekļautajiem kandidātiem. 
10. Vēlēšanas organizē vēlēšanu komisija, kurā ietilpst pa vienam pārstāvim no katra 
kursa. 
11. Vēlēšanu komisija sasauc ģimnāzistu konferenci, kurā vēlēšanu kandidāti 
iepazīstina ar savu darbības programmu pārējos ģimnāzistus. 
12. ĢP kandidāti iesniedz savu vēlēšanas sarakstu vēlēšanas komisijai. 
13. Kandidāti sacenšas savā starpā, piedāvājot dalības programmu un organizējot savu 
priekšvēlēšanu kampaņu.  
14. Vēlēšanu dienā kandidāti uzstājas ar savu vēlēšanu programmu Preiļu Valsts 
ģimnāzistu konferencē. 

 
 

IV. Ģimnāzistu parlamenta sastāvs un darbības organizācija 
 
15.ĢP tiek ievēlēti 9 ģimnāzisti no apstiprinātajiem sarakstiem  proporcionāli 
vēlēšanās savāktajam balsu skaitam, 
16. ĢP tiek ievēlēts uz vienu gadu, darbojas līdz jauna parlamenta ievēlēšanai. 
17.ĢP prezidentu un vietnieku ievēl ĢP pirmajā sēdē. 
18.Ģimnāzijas padomē ĢP pārstāv ĢP prezidents un vietnieks. 
19.ĢP sanāk ne retāk kā reizi mēnesī, 
20.ĢP vada prezidents, 
21.ĢP darbojas kultūras, informācijas, izglītības darba grupa, 
22. ĢP ievēlētās personas godprātīgi un ar atbildības sajūtu veic sev uzticētos 
pienākumus. 
23.Ja parlamentārietis nepilda savus pienākumus un nav apmeklējis bez attaisnojoša 
iemesla 3 sanāksmes, viņš tiek izslēgts no parlamenta. 
24.ĢP reglamenta izmaiņas apspriež ĢP, iesniedz direktorei apstiprināšanai. 
25.Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore var piešķirt finanšu līdzekļus ĢP darba un 
pasākumu organizēšanā. 
 
 

V. Ģimnāzistu parlamenta tiesības un pienākumi 
 

26.Ģimnāzistu parlamentam ir tiesības: 
26.1.organizēt Ģimnāzistu parlamenta darbību atbilstoši izglītības iestādes 

Nolikumam un Iekšējās kārtības noteikumiem; 



26.2.iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai, padomei un 
pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

26.3. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā; 
26.4.deleģēt pārstāvi izglītības iestādes padomē; 
26.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Ģimnāzistu parlamenta 

nolikumā, 
26.6.bez ierobežojuma izteikt Ģimnāzistu parlamenta viedokļus, lēmumus, kā 

arī izplatīt informāciju izglītības iestādē, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu. 
27. Ģimnāzistu parlamenta pienākumi ir: 
27.1.regulāri informēt ģinmāzistus par Ģimnāzistu parlamenta darbību, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi; 
27.2.regulāri informēt izglītības iestādes administrāciju par Ģimnāzijas parlamenta  

pieņemtajiem lēmumiem; 
27.3.atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā. 
 

Apspriests parlamenta sēdē 15.01.2008. Protokola Nr. 7 
 
 
 

 
 

Parlamenta vadītājs     /R.Vilcāns/ 
 

Direktores vietniece audzināšanas darbā     /I.Patmalniece/ 
 


