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KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kėdainių rajono mokinių taryba (toliau – KRMT) yra aukščiausia Kėdainių rajono bendrojo            

ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucija; Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) 

padalinys. 

2. KRMT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, administracijos norminiais aktais ir šiais 

nuostatais. 

3. Šie nuostatai reguliuoja KRMT veiklos tikslus, sritis, struktūrą ir valdymą. 

4. KRMT būstinė yra, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g. 40, Kėdainiai. 

5. KRMT aukščiausias valdymo organas Kėdainių rajono moksleivių savivaldų forumas (toliau - 

MSF). 

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS 

 

6. KRMT veiklos tikslai: 

6.1. atstovauti Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams bei 

mokyklose veikiančioms mokinių savivaldos institucijoms, spręsti mokiniams aktualias 

problemas ir teikti siūlymus/rekomendacijas mokyklų vadovams, vietos valdžios 

institucijoms; 

6.2. vienyti ir telkti Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldas bendrai veiklai; 

6.3. informuoti ir konsultuoti Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinius, mokykloje veikiančias mokinių savivaldas, jų kuratorius apie mokinių 

savivaldos svarbą, reikšmę, jaunimo politiką; 

6.4. stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, jų savivaldos 

institucijų tarpusavio bendradarbiavimą; 

6.5. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą mokinių 

savivaldos institucijų veikloje, ugdyti jų pilietinį sąmoningumą. 

7. KRMT veiklos sritys:  

7.1. atstovauja Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, jų 

savivaldos institucijoms, gina jų interesus valstybinėse įstaigose ir kitose organizacijose; 

7.2. bendradarbiauja su Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariais ir administracijos 

atstovais; 

7.3. dalyvauja rengiant ir siekia, kad būtų priimti mokiniams bei mokinių savivaldos 

institucijoms palankūs sprendimai ar nutarimai vietos lygmeniu; 

7.4. teikia siūlymus kompetentingoms valdžios institucijoms vietos lygmeniu; 

7.5. skleidžia informaciją apie savo veiklą visuomenei prieinamais būdais; 

7.6. rengia, organizuoja mokymus bei kitas iniciatyvas, perduoda informaciją, reikalingą 

Kėdainių mokyklų savivaldų institucijoms vienyti, telkti ir stiprinti; 

7.7. rengia, organizuoja veiklas bei kitas iniciatyvas, reikalingas ugdyti iniciatyvius, 

sąmoningus bei pilietiškus Kėdainių rajono moksleivius. 

8. KRMT veiklos formos: forumai, posėdžiai, pasitarimai, diskusijos, konferencijos, seminarai, 

paskaitos, konsultacijos, publikacijos, konkursai, idėjų mugės, el. svetainės ir kt. 



 

 

 

III. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

9. KRMT sudėtis: 

9.1  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų  6–12 klasių mokiniai, norintys dalyvauti KRMT 

veikloje. 

9.2  KRMT biuras, kurį formuoja pirmininkas. 

10. KRMT narių teisės: 

10.1. rinkti ir būti išrinktiems KRMT pirmininku; 

10.2. balsuoti dėl svarstomų klausimų. Kiekvienas KRMT biuro narys turi 1 balsą; 

10.3. žodžiu ir raštu reikšti pasiūlymus, pastabas, pataisas; 

10.4. gauti informaciją apie planuojamą ir organizuojamą veiklą bei veiklos ataskaitas. 

11. KRMT narių pareigos: 

11.1. dalyvauti KRMT posėdžiuose; 

11.2. nagrinėti KRMT posėdžiuose svarstomus klausimus ir teikti pasiūlymus; 

11.3. laikytis KRMT priimtų nutarimų ir sprendimų; 

11.4. informuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinius apie KRMT veiklą; 

11.5. tinkamai formuoti savo įvaizdį socialiniuose tinkluose; 

11.6. laikytis LMS nustatytų savanorių taisyklių. 

12. MSF: 

12.1. MSF balsą turi kiekvienas KRMT narys ir kiekviena mokinių savivalda; 

12.2. MSF šaukiami KRMT pirmininko arba ne mažiau nei 50 proc. KRMT narių, apie tai 

pranešusių KRMT pirmininkui, sprendimu; 

12.3. MSF yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių; 

12.4. visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; 

12.5. esant kritinei situacijai, kai dviejų eilinių MSF metu nesusirenka kvorumas, KRMT 

pirmininkas turi teisę kviesti neeilinį visuotinį posėdį, kuriam nereikalingas kvorumas. 

13. MSF funkcijos: 

13.1. rinkti KRMT pirmininką bei jį atšaukti; 

13.2. tvirtinti KRMT veiklos programą. 

14. KRMT posėdžio funkcijos: 

14.1. tvirtinti, keisti ar papildyti KRMT nuostatus; 

14.2. priimti sprendimus, įgyvendinančius KRMT veiklos tikslus ir uždavinius; 

14.3. KRMT posėdis – KRMT darbo organizavimo įrankis, kuriame dalyvauja biuro nariai ir 

strateginiai nariai; 

14.4. KRMT posėdyje dalyvauja KRMT biuro nariai. 

15. KRMT pirmininkas: 

15.1. KRMT pirmininkas renkamas MSF metu, ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 

Pirmininkas gali eiti ne daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Juo gali būti ne jaunesnis nei 

14 m. mokinys. 

15.2. organizuoja ir vadovauja KRMT darbui (šaukia posėdžius, rengia darbotvarkę ir kt.); 

15.3. atstovauja KRMT vietos ir šalies valdžios įstaigose ar institucijose; 

15.4.      rengia KRMT metų veiklos planą; 

15.5. rengia ir pateikia MSF pusės metų bei  metų veiklos ataskaitas; 

15.6. reprezentuoja KRMT Kėdainių rajono savivaldybės įstaigose ar organizacijose; 

15.7. vykdo kitą KRMT nuostatams neprieštaraujančią veiklą. 

 



 

 

IV. KRMT NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

16. KRMT nuostatai gali būti tvirtinami, keičiami, papildomi KRMT posėdžio metu; 

17. teikti KRMT nuostatų keitimo ar papildymo projektus turi teisę visi KRMT nariai; 

18. KRMT nuostatų pakeitimai ar papildymai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių KRMT narių 

balsų dauguma; 

19. KRMT nuostatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja kitą dieną nuo jų priėmimo. 

___________________________ 


