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DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLAS 
SKOLĒNU PARLAMENTA 

REGLAMENTS 
 

 
 
I STATUSS 
 
1. Daugavpils 9. vidusskolas skolēnu pašpārvalde (turpmāk – Skolēnu 

Parlaments, vai Parlaments, vai Lordu palāta, vai Palāta) ir neatkarīga, 
demokrātiska un sabiedriska organizācija. 

2. Mūsu skolā var būt tikai viens Skolēnu Parlaments. 
3. Parlaments aizstāv skolēnu intereses, organizē skolas sabiedrisko dzīvi un 

veicina mācību procesa efektivitāti. 
4. Parlaments savā darbībā ievēro Skolas reglamentu un Iekšējās kārtības 

noteikumus. 
5. Parlamenta Reglamentu un grozījumus tam apstiprina Viņas Skolas Majestāte 

Direktores Kundze (turpmāk – VSM Direktores Kundze).  
 (05.04.2005. lēmuma redakcijā) 
6. Parlaments darbojas kā VSM Direktores Kundzes padomdevējs.  
 (05.04.2005. lēmuma redakcijā) 
7. Parlamentam ir savi emblēma, logotips un zīmogs. 
 
II PARLAMENTA DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 
8. Parlamenta darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu 

saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos darbā, mācību procesā un 
sabiedriskā darba organizēšanā. 

9. Parlamenta uzdevumi ir: 
9.1. sadarboties ar skolas vadību un pedagogiem, iesaistoties skolas mācību un 

sadzīves apstākļu uzlabošanā; 
9.2. saturīgi, saprātīgi un mērķtiecīgi organizēt ārpusstundu brīvo laiku un atpūtu, 

sadarbojoties ar VSM Direktores Kundzes vietnieku ārpusstundu darbā; 
9.3. veicināt audzēkņu intelektuālo attīstību; 
9.4. izkopt izglītojamo intereses, spējas un talantus. 

(05.04.2005. lēmuma redakcijā) 
 
III PARLAMENTA IZVEIDE 
 
10. Parlamentā darbojas tie Daugavpils 9. vidusskolas 5.-12. klašu skolēni, kuri 

izteikuši vēlēšanos pārstāvēt skolēnu intereses sadarbībā ar skolas vadību, 
aktīvi iesaistoties skolas dzīves organizēšanā. 
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11. Tiem skolēniem, kuri izteikuši vēlēšanos iestāties Skolēnu Parlamentā, 
vispirms jānokārto pārbaudes termiņš mēneša laikā, tad viņi var būt pieņemti 
ar Parlamenta lēmumu. 

12. Ievēlētajiem biedriem tiek piešķirts Skolēnu Parlamenta īstenā lorda vai 
lēdijas nosaukums. 

13. Skolēns izbeidz savu darbību Parlamentā, pārtraucot mācības mūsu skolā vai 
izsakot vēlēšanos izstāties no tā. 

14. Katrs Parlamenta lords vai lēdija var būt atskaitīts no Parlamenta biedru skaita 
ar Parlamenta lēmumu, sekojošu iemeslu dēļ: 

14.1. par Parlamenta sēžu neapmeklēšanu divu mēnešu laikā pēc kārtas; 
14.2. šī Reglamenta 14.1. pants neattiecas uz tiem Parlamenta biedriem, kuri ir 

izlaiduma klašu skolēni. 
14.3. par Parlamenta lēmumu, Priekšsēdētāja pavēļu, Reglamenta un citu normatīvo 

dokumentu neievērošanu; 
14.4. par nekorektu uzvedību Parlamenta sēdēs un izturēšanos pret Palātas 

biedriem; 
14.5. par patstāvīgām rīcībām Parlamenta darbības sfērās, nesaskaņojot tās ar 

citiem Palātas biedriem un tās vadību; 
14.6. par savu pilnvaru pārkāpumu; 
14.7. par slepenas informācijas izpaudumu. 
15. Parlamentā darbojas arī Parlamenta Mūža Lordi un Lēdijas. 
16. Parlamenta Mūža Lorda vai Lēdijas nosaukums tiek piešķirts tiem Skolēnu 

Parlamenta lordiem un lēdijām, kuri atstāj Palātu sakarā ar Daugavpils 9. 
vidusskolas pabeigšanu un, strādājot Parlamentā, ir izrādījuši izcilu aktivitāti, 
un viņiem ir neapšaubāmi nopelni Parlamenta darbības laukā. 

17. Parlamenta Mūža Lorda vai Lēdijas nosaukums tiek piešķirts ar lēmumu Viņas 
Skolas Majestātes Direktores Kundzes (Viņa Skolas Majestātes Direktora 
Kunga) vārdā, kas tiek pieņemts balsu vairākumā, balsojot ne mazāk kā pusei 
īsteno biedru, pievienojot jau eksistējošo klātesošo Mūža biedru balsis. 

17.1. Apliecinot SP Mūža biedra nosaukuma piešķiršanas faktu, Mūža Lorda vai 
Mūža Lēdijas nosaukuma ieguvējam tiek pasniegta Apliecība un Mūža biedra 
Lente. 

17.2. Mūža biedra Lentes statusu un lietošanas kārtību regulē “Daugavpils 9. 
vidusskolas Skolēnu Parlamenta Mūža biedra Lentes Statūti”. 

17.3. Mūža biedra nosaukuma piešķiršanas Apliecība un Mūža biedra Lente tiek 
pasniegtas Mūža biedra nosaukuma ieguvējam 12.klašu absolventu Izlaiduma 
vakara Svinīgajā daļā. 

17.4. Mūža biedra nosaukuma piešķiršanas ceremonijas kārtību nosaka Noteikumi 
“Par Daugavpils 9. vidusskolas Skolēnu Parlamenta Mūža biedra nosaukuma 
piešķiršanas Ceremonijas kārtību”. 

18. Parlamenta Mūža Lordiem un Lēdijām ir tiesības apmeklēt visas Palātas 
sēdes, piedalīties debatēs, izvirzīt priekšlikumus un tā tālāk. 

19. Parlamenta Mūža Lordiem un Lēdijām ir tiesības piedalīties visos Palātas 
balsojumos. 

20. 1999.gadā izdotās apliecības par Parlamenta Mūža Lorda vai Lēdijas 
nosaukumu piešķiršanu uzskatīt par īstenām un pakļautām šī Nolikuma 15.-
21. pantiem. 

21. Mūža Lordiem un Lēdijām ir tiesības izmantot Skolēnu Parlamenta ģerboņa 
attēlojumu savos personīgajos (dzimtas) ģerboņos. 

22. Parlamentā darbojas arī Goda Lordi un Lēdijas. 
23. Parlamenta Goda Lorda vai Lēdijas nosaukums tiek piešķirts tām personām, 

kuras nekad nebija Daugavpils 9. vidusskolas Skolēnu Parlamenta locekļi, bet 
sniedza ievērojamu palīdzību vai atbalstu Lordu palātas darbībai vai attīstībai, 
vai par īpašiem, izciliem nopelniem skolas un Parlamenta labā. 
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24. Goda Lorda vai Goda Lēdijas nosaukums tiek piešķirts ar lēmumu, kas tiek 
pieņemts balsu vairākumā, balsojot ne mazāk kā pusei īsteno biedru, 
pievienojot klātesošo Mūža biedru balsis. 

25. Parlamenta Goda Lordiem un Lēdijām ir tiesības apmeklēt visas Palātas 
sēdes, piedalīties debatēs un diskusijās, izvirzīt priekšlikumus un tā tālāk. 

26. Parlamenta Goda Lordiem un Lēdijām nav tiesību piedalīties Palātas 
balsojumos. 

 
IIII PARLAMENTA SASTĀVS UN DARBA ORGANIZĀCIJA 
 
27. Parlamenta vadība sastāv no Priekšsēdētāja, Priekšsēdētāja Vietnieka, 

Parlamenta Sekretāra un departamentu Sekretāriem. 
28. Skolēnu Parlamenta priekšsēdētājs ir Lords Kanclers. Viņš organizē 

Parlamenta darbu, vada Parlamenta debates, izskaidro procedūras 
noteikumus, vada Lordu palātas amatpersonas. Kontrolē biedru darbību, dara 
visu, lai palielinātu tās efektivitāti. Oficiālais Palātas pārstāvis sarunās ar 
skolas vadību, kā arī citos oficiālajos pasākumos. Tikai Lordam Kancleram 
pieder tiesības izmantot Parlamenta zīmogu un zvanu. 

29. Ja ievēlētais priekšsēdētājs ir lēdija, tad viņai tiek piešķirts Lēdijas Kancleres 
nosaukums. 

30. Lordu Kancleru ievēlē no Parlamenta lēdijām un lordiem uz vienu mācību 
gadu. 

31. Lordu Kancleru ievēlē aizklātajā balsošanā. Lēmums var būt pieņemts balsu 
vairākumā, balsojot ne mazāk kā pusei īsteno biedru, pievienojot jau 
eksistējošo klātesošo Mūža biedru balsis. 

32. Lordu Kancleru ievēlē jūnijā, nevēlāk par 30. datumu. 
33. Lorda Kanclera amatā nevar būt iecelta persona, kura nav sasniegusi 15 gadu 

vecumu. 
34. Skolēnu Parlamenta Priekšsēdētāja vēlēšanu kārtību reglamentē Noteikumi 

“Par Skolēnu Parlamenta Priekšsēdētāja vēlēšanām”. 
35. Lordu Kancleru ievēlē no Parlamenta lēdijām un lordiem, kuri ir strādājuši 

Parlamentā ne mazāk par gadu (gads šī Reglamenta izpratnē – mācību gads). 
 (23.12.2005. lēmuma redakcijā) 
36. Lorda Kanclera amats nav savienojams ar citu amatu. Ja par Lordu Kancleru ir 

ievēlēts kāds Parlamenta departamenta biedrs, tad viņam jānoliek 
departamenta biedra pilnvaras. 

37. Viena un tā pati persona nevar būt par Lordu Kancleru ilgāk kā trīs gadus no 
vietas. 

38. Katru gadu, Zinību dienā, Lords Kanclers, uzņemoties amata pienākumus, dod 
šādu svinīgu solījumu: 

  “Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Daugavpils 9. vidusskolas labā. 
Es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai sekmētu skolas un tās audzēkņu un 
skolotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu skolas un Skolēnu 
Parlamenta nolikumus. Pret visiem es izturēšos taisnīgi un savus pienākumus 
izpildīšu pēc labākās sirdsapziņas.” 

39. Lordam Kancleram ir jādod šis svinīgais solījums, noliekot savu labo roku uz 
skolas un Parlamenta reglamentiem. 

40. Lordam Kancleram ir jāzvēr uzticība arī skolas karogam. 
41. Pēc Parlamenta sesijas pirmajiem četriem mēnešiem, ziemas brīvdienās 

notiek Lielā sēde, kurā Parlamenta biedri var pieņemt lēmumu par Lorda 
Kanclera atbrīvošanu no amata balsu vairākumā, balsojot ne mazāk kā pusei 
īsteno biedru, pievienojot klātesošo Mūža biedru balsis, vai izteikt 
apmierinājumu par viņa darbību un atļaut Lordam Kancleram būt par 
Parlamenta priekšsēdētāju līdz jaunā Lorda Kanclera nākošajām vēlēšanām.  
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41.1. Ja ir pieņemts lēmums par Lorda Kanclera atbrīvošanu no amata, 
Parlamentam nekavējoties jāuzsāk jaunā Lorda Kanclera vēlēšanu procedūra. 

42. Visā Lorda Kanclera vadīšanas laikā, Parlaments nevar atbrīvot viņu no 
amata, izņemot šī Reglamenta 41.pantā noteikto gadījumu. Visu atlikušu laiku 
Parlaments var tikai izteikt neapmierinājumu par Lorda Kanclera darbu, bet 
tomēr viņu nevar atstādināt. 

43. Lords Kanclers var būt atskaitīts no skolas ar VSM Direktores Kundzes 
rīkojumu, ja Parlaments balsu vairākumā, balsojot ne mazāk kā pusei īsteno 
biedru un pievienojot klātesošo Mūža biedru balsis, ir ar mieru. 

44. Ievēlot jauno Lordu Kancleru, Parlamentam nav jāsaskaņo viņa kandidatūra ar 
skolas vadību, VSM Direktores Kundzi vai skolas Padomi. 

45. VSM Direktores Kundze vai skolas Padome var iesniegt Parlamentam 
izskatīšanai priekšlikumu par Lorda Kanclera atbrīvošanu no amata. 
Parlamentam jāizskata šis lūgums tuvākajā sēdē. 

46. Lūgumam ir jābūt pamatotam un pietiekami argumentētam. 
47. Lordam Kancleram pieder tiesības izdot personīgas pavēles par 

personālsastāvu un pamatdarbības jautājumos, saskaņā ar Reglamentā 
norādīto kārtību, kā arī visos dotajā Reglamentā neparedzētajos gadījumos. 
Viņam ir jāpaziņo par savas pavēles izdošanu Parlamentam un skolas vadībai 
nedēļas laikā. 

48. Skolēnu Parlamenta Priekšsēdētāja Vietnieks ir Lords Vice-Kanclers. Viņš 
izpilda Lorda Kanclera vietu, kad pēdējais atrodas ārpus skolas, vai citādi ir 
aizkavēts izpildīt savu amatu. Lords Vice-Kanclers izpilda Lorda Kanclera vietu 
arī tad, ja Priekšsēdētājs atsakās no savu pienākumu pildīšanas pirms viņa 
amata laiks izbeidzies, kamēr Parlaments ievēl jaunu Lordu Kancleru. Lordam 
Vice-Kancleram ir Lorda Kanclera padomnieka pilnvaras visos Parlamenta 
jautājumos. 

49. Ja gadījumā priekšsēdētāja vietnieka amatā ir iecelta jauniete, viņai tiek 
piešķirts Lēdijas Vice-Kancleres nosaukums. 

50. Lords Vice-Kanclers tiek iecelts ar Lorda Kanclera pavēli no Parlamenta 
lordiem un lēdijām uz vienu gadu. 

50.1. Lordu Vice-Kancleru izvēlē no Parlamenta lēdijām un lordiem, kuri ir strādājuši 
Parlamentā ne mazāk par pusgadu. 

 (23.12.2005. lēmuma redakcijā) 
51. Lordam Kancleram jāieceļ Lords Vice-Kanclers divu nedēļu laikā pēc paša 

Lorda Kanclera ievēlēšanas.   
52. Par Lordu Vice-Kancleru nevar būt iecelta persona, kura nav sasniegusi 15 

gadu vecumu. 
53. Lorda Vice-Kanclera amats nav savienojams ar Lorda Kanclera amatu, bet 

tajā pašā laikā, Lords Vice-Kanclers var būt kāda departamenta biedrs, ka arī 
kāda departamenta Sekretārs. 

54. Lorda Vice-Kanclera visā amata izpildīšanas laikā, Skolēnu Parlamentam nav 
tiesību atcelt viņu no amata. Tomēr to var izdarīt Lords Kanclers ar savu 
pavēli, neizvirzot jautājumu par Lorda Vice-Kanclera atcelšanu vispārējā 
balsošanā, publiski paskaidrojot savu lēmumu. 

55. Pēc Lorda Vice-Kanclera atcelšanas no amata ar Lorda Kanclera pavēli, 
Lordam Kancleram jāieceļ jaunais Lords Vice-Kanclers nedēļas laikā. 

56. Gadījumā, ja Lielajā Sēdē ziemas brīvlaikos Parlaments ir pieņēmis lēmumu 
par Lorda Kanclera atcelšanu no amata (sk. šī Reglamenta 41. pantu), Lordam 
Vice-Kancleram arī jānoliek savas pilnvaras. 

57. Noliekot Lorda Vice-Kanclera pilnvaras, Palātas lords vai lēdija paliek par 
Parlamenta biedru, darbojoties vienā no departamentiem. 
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58. Lords Vice-Kanclers var būt atskaitīts no Daugavpils 9. vidusskolas skolēnu 
skaita ar VSM Direktores Kundzes rīkojumu, ja Parlaments balsu vairākumā, 
balsojot ne mazāk kā pusei īsteno biedru un pievienojot klātesošo Mūža Lordu 
un Lēdiju balsis, ir ar mieru. 

59. Ieceļot jauno Lordu Vice-Kancleru, Lordam Kancleram nav jāsaskaņo viņa 
kandidatūra ar Palātu vai skolas vadību. 

60. VSM Direktores Kundze vai skolas Padome var sniegt Lordam Kancleram  
izskatīšanai priekšlikumu par Lorda Vice-Kanclera atbrīvošanu no amata. 
Lordam Kancleram jāpaziņo savs lēmums tuvākajā palātas sēdē. 

61. Lūgumam ir jābūt pamatotam un pietiekami argumentētam. 
62. Atbildīgā persona par Palātas dokumentācijas un sēžu protokolu noformēšanu 

ir Parlamenta Sekretārs. Viņš atbild arī par katra mācību gada Parlamenta 
darba mapes un arhīva izveidošanos. Noformē Parlamenta informatīvos 
stendus. Nodrošina Palātas kārtību, protokola un tradīciju ievērošanu. Seko 
Parlamenta biedru sēžu apmeklēšanai un sastāda to biedru sarakstu, kuri 
jābrīdina vai jālemj par viņu atskaitīšanu, saskaņā ar šī Reglamenta 14.-14.7. 
pantiem. Paziņo Lordam Kancleram par pārbaudes termiņa beigšanos tiem 
skolas audzēkņiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos iestāties skolēnu pašpārvaldē. 

62.1. Gadījumā, ja par Parlamenta Sekretāru ir iecelta lēdija, viņai tiek piešķirts 
Parlamenta Sekretāres nosaukums. 

63. Parlamenta Sekretārs tiek iecelts ar Lorda Kanclera pavēli divu nedēļu laikā 
pēc paša Priekšsēdētāja iestāšanos amatā no Parlamenta lēdijām un lordiem, 
kuri strādājuši Palātā ne mazāk par gadu, uz vienu gadu. 

64. Lords Kanclers atbrīvo Palātas biedru no Parlamenta Sekretāra amata ar savu 
pavēli, neizvirzot jautājumu par viņa atstādināšanu Palātas vispārējā 
balsošanā, publiski paskaidrojot savu lēmumu. 

65. Parlamenta Sekretārs nevar savienot savu amatu ar kādu citu Palātas vadībā, 
bet tajā pašā laikā var būt kāda palātas departamenta biedrs. 

66. Parlaments savā darbībā ievēro funkcionālās sadales principu, tas ir, tā biedri 
dalās departamentos pēc izpildfunkcijām. Katram Parlamenta biedram ir 
obligāti jādarbojas kādā vienā no pastāvošajiem departamentiem.  

66.1. Parlamenta pamatsastāvā ir trīs departamenti: Sociālo attiecību 
Departaments, Sakaru Departaments, Kultūras Departaments. 

67. Sociālo attiecību Departaments atbild par skolēnu tiesību un pienākumu, 
skolas mācību un saimnieciskā darba jautājumiem, sociālo pētījumu rīkošanu. 

68. Sakaru Departaments atbild par skolas avīzes izdošanu. Nodrošina Skolēnu 
Parlamenta pasta sakaru ar skolas sabiedrību un citām organizācijām, kā arī 
skolas sabiedrības vajadzībām nepieciešamības gadījumos. Atbild par 
Parlamenta izejošās dokumentācijas piegādi adresātam. 

69. Kultūras Departaments atbild par skolas masu un kultūras pasākumu 
sagatavošanu, norisi; par skolas telpu un pasākumu dekorēšanu 
nepieciešamības gadījumos. 

70. Departamentu vada Sekretārs. Viņš ir atbildīgā persona par visa 
departamenta stabilo un auglīgo darbību. Oficiāli pārstāv departamentu 
sarunās ar Palātas Lordu Kancleru vai skolas vadību, kā arī citos gadījumos. 

71. Ja par departamenta Sekretāru ir iecelta lēdija, viņai tiek piešķirts 
departamenta Sekretāres nosaukums. 

72. Departamenta Sekretāru uz vienu gadu ieceļ Lords Kanclers divu nedēļu laikā 
pēc iestāšanos amatā ar savu pavēli no Parlamenta lēdijām un lordiem, kuri ir 
strādājuši palātā ne mazāk par pusgadu.  

73. Gadījumā, ja Lielajā sēdē ziemas brīvlaikā Parlaments ir pieņēmis lēmumu par 
Lorda Kanclera atbrīvošanu no amata (sk. Reglamenta 41. pantu), visiem 
departamenta Sekretāriem ir jānoliek savas pilnvaras. 
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74. Noliekot departamenta Sekretāra pilnvaras, Palātas lords vai lēdija paliek 
Parlamenta sastāvā par kāda departamenta biedru. 

75. Departamenta Sekretāra pienākumu izpildīšanas laikā, Parlamentam nav 
tiesības atbrīvot viņu no amata. Tomēr to var izdarīt Lords Kanclers ar savu 
pavēli, neizvirzot jautājumu par departamenta Sekretāra atstādināšanu 
vispārējā balsošanā, publiski paskaidrojot savu lēmumu. 

76. Pēc departamenta Sekretāra atbrīvošanas no amata, Lordam Kancleram 
jāieceļ jaunais departamenta Sekretārs nedēļas laikā. 

77. VSM Direktores Kundze vai skolas Padome var sniegt Lordam Kancleram  
izskatīšanai priekšlikumu par departamenta Sekretāra atbrīvošanu no amata. 
Lordam Kancleram jāpaziņo par savu lēmumu tuvākajā palātas sēdē. 

78. Lūgumam ir jābūt pamatotam un pietiekami argumentētam. 
79. Ja gadījumā departamenta Sekretārs atrodas ārpus skolas vai citādi ir 

aizkavēts pildīt savus pienākumus, viņa amatu izpilda Lords Kanclers. 
80. Lords Kanclers, pildot departamenta Sekretāra vietas izpildītāja pienākumus, 

nevar pieņemt lēmumus departamenta darbības jautājumos bez klātesošo 
departamenta locekļu vairākuma piekrišanas. 

81. Ja gadījumā Lords Kanclers, kādu iemeslu dēļ, ir aizkavēts pildīt departamenta 
Sekretāra vietas izpildītāja amatu, viņam ir tiesības ar savu pavēli iecelt šajā 
pagaidu amatā kādu citu Parlamenta vadības biedru. 

82. Parlamenta sēdes notiek regulāri, ne retāk kā vienu reizi nedēļā. 
83. Nepieciešamības gadījumos notiek papildsēdes. 
84. Parlaments savas sēdes notur Daugavpils 9.vidusskolas ēkā, Sēžu zālē – 

6.kabinetā. Tikai ārkārtējo apstākļu dēļ Lordu palāta var sanākt citā vietā. 
85. Lordam Kancleram ir tiesības sasaukt Parlamenta ārkārtējās sēdes. 
86. Skolas vadībai ir tiesības sasaukt Parlamenta ārkārtējās sēdes. 
87. Parlamentam ir tiesības pieņemt lēmumu par palātas sēdes norisi aiz slēgtām 

durvīm. Tā ir sēde, kurā piedalās tikai Skolēnu Parlamenta biedri. 
88. Katrai Parlamenta sēdei ir jābūt fiksētai protokolā. Parlamenta protokolā tiek 

atzīmēti palātas klātesošie biedri, viesi, aplūkotie jautājumi, pieņemtie lēmumi, 
balsošanas gaita, pasludinātie Lorda Kanclera rīkojumi un citi lēmumi. 
Protokols tiek apstiprināts ar Lorda Kanclera vai Lorda Vice-Kanclera un 
Parlamenta Sekretāra parakstiem, kā arī ar Parlamenta zīmogu. 

89. Ja ir nepieciešams, sēdē var būt pieņemts lēmums. Lēmuma pieņemšanu var 
ierosināt katrs palātas biedrs. Lords Kanclers novērtē priekšlikuma likumību un 
tad, pozitīvā gadījumā, organizē tā apspriešanu, saskaņā ar šajā Reglamentā 
noteikto kārtību. Pēc apspriešanas Lords Kanclers izvirza priekšlikumu 
balsošanai. Pēc lēmuma pieņemšanas nedēļas laikā tas tiek noformēts, 
parakstīts un apzīmogots. Nepieciešamības gadījumā tas var būt izskarts 
Parlamenta informatīvajā stendā vai arī publicēts citā veidā un formā. 

90. Lēmums tiek pieņemts balsu vairākumā, balsojot ne mazāk kā trešdaļai īsteno 
biedru, pievienojot klātesošo Mūža biedru balsis, izņemot šī Reglamenta 16., 
23., 31., 41., 43. un 58. pantā norādītos gadījumus. 

90.1. Parlamenta biedriem ir tiesības balsot par vai pret kādu priekšlikumu, kā arī 
atturēties no balsošanas. 

90.2. Gadījumā, ja no balsošanas ir atturējusies puse no balsošanas kvoruma, 
priekšlikums tiek noņemts no balsošanas, nosūtīts pārstrādāšanai, labošanai, 
un atkal var būt izvirzīts balsošanai tikai nākamas sēdes laikā. 

90.3. Gadījumā, ja kvoruma vairākums ir nobalsojis pret kādu priekšlikumu, lēmums 
netiek pieņemts. 

90.4. Gadījumā, ja balsu skaits par un pret kādu priekšlikumu ir vienāds, Parlamenta 
Priekšsēdētājam ir tiesības izlemt šo strīdīgu situāciju pēc savas izvēles, vai 
arī nosūtīt priekšlikumu pārstrādāšanai, saskaņā ar dotā Reglamenta 90.2. 
pantā noteikto kārtību. 
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91. Mūža Lordiem un Lēdijām, kuri pilda kādas Parlamenta amatpersonas 
pienākumus, tiek piešķirtas tiesības piedalīties balsošanas kvoruma 
veidošanā, ja ir nepieciešamība pieņemt lēmumu. 

92. Katram lēmumam ir jābūt apstiprinātam ar Lorda Kanclera un (vai) Lorda Vice-
Kanclera parakstiem, kā arī ar Parlamenta zīmogu. 

93. Iesākot jautājuma apspriešanu Parlamenta sēdē, Lordam Kancleram ir “pirmā 
vārda” tiesības, tad tiesības izteikties pārej Lordam Vice-Kancleram, tad 
Parlamenta Sekretāram, pēc tām pie departamentu Sekretāriem, tad 
īstenajiem biedriem, tad Parlamenta Mūža un Goda biedriem, tad pārējiem 
klātesošajiem. 

94. Katram Parlamenta biedram ir tiesības atturēties no sava viedokļa paušanas 
kāda jautājuma apspriešanā, tādējādi tiesības izteikties pārej pie sekojoša 
Palātas biedra, saskaņā ar šī Reglamenta 93. pantā noteikto kārtību. 

95. Lordam Kancleram pieder tiesības lemt par departamentu Sekretāru, īsteno 
biedru, Mūža un Goda biedru, pārējo klātesošo izteikšanas kārtību savā 
starpā. 

 
V PARLAMENTA BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
96. Katram Parlamenta biedram ir tiesības piedalīties skolas pedagoģiskās 

Padomes sēdēs, iesniedzot priekšlikumus mācību procesa efektivitātes 
palielināšanai. 

97. Ir tiesības pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas vadību un 
pedagogiem. 

98. Ir tiesības aizstāvēt skolēnus, kā arī Parlamenta biedrus pedagoģiskās 
Padomes sēdēs. 

99. Ir tiesības aizstāvēt skolēnus, kā arī Parlamenta biedrus ja tos atskaita no 
skolas. 

100. Ir tiesības apkopot un īstenot skolēnu priekšlikumus sabiedriskās dzīves 
veidošanā. 

101. Ir tiesības piedalīties skolas darba plānošanā. 
102. Ir tiesības iesniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai Parlamenta 

Reglamentam un citiem normatīvajiem dokumentiem. 
103. Katram biedram ir tiesības izteikt savu viedokli, ievērojot Parlamenta sēdes 

kārtību, šī Reglamenta 93.-95. pantā noteikto kārtību un vispārpieņemtās 
uzvedības normas. 

104. Ir tiesības sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm, sabiedriskajām un valsts 
organizācijām. 

105. Katram biedram jāpilda Parlamenta pieņemtie lēmumi. 
106. Regulāri jāinformē skolēni, skolotāji, skolas vadība par Parlamenta darbību, 

pieņemtajiem lēmumiem. 
107. Jāatbalsta skolas vadība un pedagogi skolas Reglamenta, Iekšējās kārtības 

noteikumu un citu normatīvo dokumentu ievērošanas nodrošināšanā. 
108. Parlamentam ir tiesības sasaukt uz kopējo sapulci skolas struktūrvienību 

pārstāvjus, kā arī no skolas neatkarīgas personas, ieinteresētos skolā 
eksistējošu problēmu risināšanā. Šīs sapulces funkcijas ir: 
1) skolas iekšējo problēmu risināšana; 
2) vienprātības sasniegšana skolēnu un skolotāju vidū par konkrētiem 

jautājumiem; 
3) savstarpējā mijiedarbība skolas mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanai. 

109. Skolēnu Parlamentam ir tiesības piedalīties skolotāju, skolēnu, vecāku strīdu 
izskatīšanā, saglabājot neatkarīgu pozīciju. 
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110. Katra konkrēta strīda izskatīšanas gadījumā Skolēnu Parlaments ar savu 
lēmumu apstiprina to biedru kandidatūras, kas vēlas piedalīties strīda 
izskatīšanā. 

111. Lordam Kancleram pašam vai viņa vietniekam (Parlamenta Reglamenta 48. 
pantā noteiktajā kārtībā) obligāti jāpiedalās strīda izskatīšanā. 

112. Piedaloties strīdu izskatīšanā, Parlaments nepārstāv nevienas no iesaistītām 
pusēm intereses, izņemot savu vai skolas (tikai ārpusskolas strīdu izskatīšanas 
gadījumā) pozīciju. 

113. Parlamenta pozīcija konkrētā strīda izskatīšanas gadījumā tiek izstrādāta 
Palātas sēdē un apstiprināta ar lēmumu. 

114. Ir tiesības īstenot programmas jaunpieņemto 6.-12. klašu (izņemot 10. klašu) 
skolēnu ātrākai iedziļināšanai un harmoniskai ievadīšanai skolas 
daudzpusīgajā dzīvē. 

115. Parlaments var īstenot skolas vadības deleģētās funkcijas, ja tās atbalsta 
Parlaments ar savu lēmumu. 

 
VI PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
116. Parlamenta sesija ir laiks kopš palātas sasaukšanas brīža (pirmā sēde) jaunā 

mācību gada sākumā līdz mācību gada beigām (pēdējā sēde). Sesija tiek 
pārtraukta ar skolā pieņemtajiem brīvlaikiem un svinīgām dienām. 

116.1. Parlamenta sesijas atklāšana un slēgums ir svinīgi pasākumi, kuros visiem 
Parlamenta biedriem un viesiem ir jāierodas pacilātiem. 

117. Gadījumā, ja Parlamenta sesijas laikā tika pieņemti grozījumi Palātas 
Reglamentam, jaunas Parlamenta sesijas sākumā tiek izdota un izplatīta 
jaunā, grozītā vai izlabotā Reglamenta redakcija. Līdz ar to savu spēku zaudē 
Reglamenta iepriekšējā redakcija. 

118. Lordam Kancleram pieder tiesības visā palātas sēdes laikā, kad viņš uzskata 
to par nepieciešamu, pavēlēt nepiederošām personām atstāt palātas telpas. 

119. Parlamenta biedriem ir aizliegts publicēt vai citādi izpaust visu to vai daļu no 
tā, kas bija aplūkots palātas sēdēs un tika aizliegts ar Lorda Kanclera 
brīdinājumu. 

120. Oficiālā atskaite par to, kas bija teikts un izdarīts Skolēnu Parlamenta sēdēs, ir 
“The Hansard No.9” – ikkatra numura pielikums skolas avīzei vai citā veidā 
publicēts izdevums. Tajā tiek aplūkoti apspriežamie jautājumi, pieņemtie 
lēmumi, pasludinātās pavēles, īstenotās un ieplānotās rīcības un pasākumi. 
Visa informācija jāpasludina objektīvi, atklāti, bez personīgas attieksmes 
paušanas. Visi gatavie materiāli pirms publicēšanas jāsaskaņo ar Lordu 
Kancleru vai Lordu Vice-Kancleru un Parlamenta Sekretāru. 

121. Skolas avīze, kuru izdod Skolēnu Parlamenta Sakaru Departaments, ir “The 
School Telegraph”. Sakaru Departamenta Sekretārs izpilda avīzes galvenā 
redaktora amatu. Avīze ir neatkarīgs demokrātisks izdevums, kas ir vērsts 
visai skolas sabiedrībai ar mērķi informēt par skolas mācību un ārpusstundu 
aktivitātēm un aktualitātēm, skolēnu un skolotāju sasniegumiem mācību un 
ārpusstundu pasākumos, radošos un citos darbos. Tā darbību reglamentē 
“Skolas avīzes “The School Telegraph” programma – interešu izglītības 
programma, kuru raksturo noteikts estētiskas, literāras, publicistiskas un 
datormākslas izglītības saturs”. Par avīzes nosaukuma maiņu var būt 
pieņemts lēmums, saskaņojot to ar VSM Direktores Kundzi. 

122. Skolas audzēkni, to vecāki, skolotāji, ārpusskolas organizāciju pārstāvji un 
citas fiziskas un juridiskas personas var apmeklēt Palātas sēdes, iepriekš 
saņemot Lorda Kanclera atļauju un ievērojot Parlamenta sēdes kārtību un 
noteikumus. 
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123. Skolas audzēkni, to vecāki, skolotāji, ārpusskolas organizāciju pārstāvji un 
citas fiziskas un juridiskas personas var uzstāties Palātas sēdēs, iepriekš 
saņemot Lorda Kanclera atļauju un ievērojot Parlamenta sēdes kārtību un 
noteikumus. 

124. Skolēnu Parlamenta ģerbonis ir diagonāli uz heraldiski labo pusi ar rokturi uz 
augšu novietots sudraba zvans zilā vairogā. Vairoga brīvajā daļā ir attēlota 
zelta astoņlapiņu puķe virs horizontāli sadalītā karmīnsarkanas (augšējā daļa) 
un sudraba (apakšējā daļa) krāsas lauka. Zem vairoga ir novietota sudraba 
lente ar ziliem taisniem lieliem burtiem uzrakstīto vārdu “Parlaments”. 

125. Parlamenta ģerboņa krāsainais attēlojums tiek lietots oficiālos un svinīgos 
gadījumos. Ģerboņa shematiskais attēlojums tiek lietots Parlamenta zīmogā, 
izejošā un iekšējā dokumentācijā. Tiesības noteikt ģerboņa lietošanas kārtību 
pieder Lordam Kancleram. 

126. Parlamenta zīmogs sastāv no Parlamenta ģerboņa shematiskā attēlojuma tā 
centrā un ap to apkārtesošo uzrakstu “Daugavpils 9. vidusskola”. Virs ģerboņa 
attēlojuma ir novietots lieliem taisniem burtiem uzrakstītais vārds “Skolēnu”. 

 
 

A. i. Skolēnu Parlamenta Priekšsēdētāja:       
 

VL lēdija Margarita Jahimoviča 
 
 
PIEŅEMTS ar Skolēnu Parlamenta lēmumu Nr. 118  
(2005.gada 04.februāra sēdes protokola 4.punkts),  
ar grozījumiem – lēmums Nr. 129  
(2005.gada 23.decembra sēdes protokola 2. un 3. punkts). 
 
 


