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TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Mokinių prezidentas (toliau - MP) yra gimnazijos savivaldos dalis. MP yra mokinių ir 

mokytojų išrinktas, mokinių interesams atstovaujantis mokinys.  

 

II. MOKINIŲ PREZIDENTO STATUSAS 

 

1. MP įgaliojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią jis viešai paskelbiamas 

inauguracijos ceremonijos metu (minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną). 

2. Pareigas eidamas MP vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, gimnazijos vidaus 

tvarkos taisyklėmis, gimnazijos nuostatais, kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais, savo sąžine. 

3. MP funkcijos: 

3.1. atstovauja mokinių interesams; 

3.2. bendradarbiauja su gimnazijos administracija; 

3.3. padeda mokiniams analizuoti ir spręsti jiems svarbias problemas; 

3.4. inicijuoja popamokinius renginius; 

3.5. MP ir jo komanda atstovauja gimnazijai arba deleguoja atstovus į akcijas bei oficialius 

viešuosius renginius; 

3.6. MP pavyzdingai dėvi mokyklinę uniformą ir nešioja skiriamuosius ženklus; 

3.7. skiria sau 1-2 pavaduotojus; 

3.8. sudaro prezidentūrą iš 7 - 11 narių, į ją kviečia pralaimėjusius rinkimuose kandidatus. 

4. MP įgaliojimai nutrūksta, kai: 

4.1. baigiasi kadencijos laikas; 

4.2. jis pats atsistatydina; 

4.3. baigia gimnaziją; 

4.4. nušalinamas. 

5. MP gali būti nušalinamas, jei jis šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ar 

gimnazijos vidaus tvarkos taisykles. 

6. Kai nutrūksta MP veiklos galiojimas (4.2, 4.3, 4.4), jo pareigas laikinai (iki kol bus 

išrinktas ir viešai paskelbtas naujas MP) eina jo pavaduotojas. 

7. Baigus kadenciją, prezidentui suteikiamas garbės prezidento statusas. Garbės 

prezidentas gali dalyvauti MP veikloje patariamuoju balsu. 

 

III. MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Gimnazijos mokinių prezidento rinkimų tvarka: 

8.1. MP dvejiems metams (jeigu kandidatas yra III klasės mokinys - vieneriems) renka I – 

IV klasių mokiniai ir mokytojai visuotiniuose, tiesioginiuose ir slaptuose rinkimuose. 

9. Rinkimų komisija: 

9.1. MP rinkimus „Džiugo“  gimnazijoje organizuoja rinkimų komisija, kuriai vadovauja 

pirmininkas - rinkimų dieną įgaliojimus turinčio MP pavaduotojas;  

9.2. rinkimų komisiją sudaro nelyginis (7) mokinių skaičius: komisijos pirmininkas ir šeši 

IV klasių mokiniai: pirmininko pavaduotojas, sekretorius, 4 nariai: 



a) narys, atsakingas už rinkėjų sąrašo sudarymą; 

b) narys, registruojantis kandidatų į MP rinkėjus; 

c) narys, atsakingas už rinkimų agitaciją; 

d) narys, atsakingas už balsavimo organizavimą. 

9.3. Rinkimų komisijos narys negali būti kandidatas į MP bei negali būti kandidato į MP 

patikėtinis; 

9.4. rinkimų komisija sudaroma likus mėnesiui iki MP rinkimų; 

9.5. komisijos pirmininkas atsako už visos rinkimų komisijos darbą: kviečia į rinkimų 

komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja, parūpina rinkėjų sąrašus, parengia reikiamą 

dokumentaciją rinkimams, gamina rinkimų biuletenius, organizuoja oficialią kandidatų reklamą, 

priešrinkiminius debatus, stebi, kad nebūtų pažeidžiama rinkimų tvarka, vadovauja rinkimų 

rezultatų skaičiavimui, organizuoja kandidatų į MP registravimą, organizuoja rinkimų patalpos 

parengimą ir kt.  

10. Rinkimų komisijos nariams griežtai draudžiama vykdyti agitaciją rinkimų dieną. 

11. Rinkimų komisija 2/3 balsų  gali pašalinti iš rinkimų kandidatus į MP, jei šie pažeidė 

demokratinius rinkimų principus arba rinkimų tvarką. 

12. Likus vienai dienai iki rinkimų agitacija draudžiama. 

 

IV. KANDIDATŲ Į MP KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

13. Kandidatų į MP registracija prasideda likus 1 mėnesiui iki rinkimų dienos. 

14. Kandidatai į MP baigiami registruoti likus 8 darbo dienoms iki rinkimų dienos,  tą 

pačią dieną rinkimų komisija viešai gimnazijos bendruomenei paskelbia kandidatų į MP sąrašą. 

15. Kandidatuoti į MP gali I - III gimnazijos klasių mokiniai, kurių balų vidurkis ne 

mažesnis kaip 7. 

15.1. Kandidatus į MP gali kelti: 

15.1.1. pavieniai asmenys; 

15.1.2. mokinių grupės ar klasės. 

16. Kandidatų į MP skaičius neribojamas. 

17. Kandidatai į MP turi teisę organizuoti rinkimų kampaniją gimnazijoje ir su savo 

programa supažindinti gimnazijos bendruomenę. 

18. Rinkimų kampanija prasideda, kai rinkimų komisija viešai paskelbia kandidatų į MP 

sąrašą. 

19. Kandidato į MP pareigos: 

19.1. pateikti prašymą dalyvauti rinkimuose į MP likus 8 darbo dienoms iki rinkimų 

dienos, taip pat pateikti savo nuotrauką ir trumpą prisistatymą raštu; 

19.2. pateikti rinkiminę savo būsimos veiklos programą likus 8 darbo dienoms iki rinkimų; 

19.3. viešai pristatyti savo rinkiminę programą rinkėjams; 

19.4. dalyvauti debatuose; 

19.5. MP veiklos programa - svarbus dokumentas, kuriame atsispindi kandidato ir jo 

komandos lūkesčiai. 

 

V. BALSAVIMAS 

 

20. Balsavimas vyksta tik rinkimų dieną (pirmą vasario ketvirtadienį). 

21. Balsavimo vietą ir laiką nustato ir apie tai viešai paskelbia rinkimų komisija likus trims 

dienoms iki rinkimų. 

22. Rinkėjai gauna tik vieną rinkimų biuletenį. 

23. Balsavimo teisę turi visi I - IV gimnazijos klasių mokiniai, tuo metu besimokantys 

gimnazijoje, ir mokytojai. 

 

 



24. Balsų skaičiavimas: 

24.1. balsadėžė atidaroma pasibaigus rinkimų laikui ir dalyvaujant visiems komisijos 

nariams; 

24.2. balsus skaičiuoja tik komisijos nariai; 

24.3. balsų skaičiavimo protokolą pildo komisijos sekretorius, pasirašo visi komisijos 

nariai; 

24.4. balsavimus stebėti ir balsų skaičiavimo metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti 2-3 

nepriklausomi stebėtojai - mokiniai iš įvairių klasių; 

24.5. negaliojantys rinkimų biuleteniai: 

24.5.1. nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai; 

24.5.2. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas pažymėjo kelis kandidatus; 

24.5.3. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas nepažymėjo nė vieno kandidato; 

24.5.4. subraukyti, suplėšyti ir kitaip sugadinti rinkimų biuleteniai;  

24.5.5. sprendimą dėl rinkimų biuletenio negaliojimo priima rinkimų komisija. 

25. Rinkimų balsų skaičiavimo protokolas. Jame turi būti užfiksuoti šie duomenys: 

25.1. iš viso galimų rinkėjų skaičius rinkimų dieną gimnazijoje; 

25.2. rastų rinkimų biuletenių balsadėžėje; 

25.3. nepanaudotų rinkimų biuletenių skaičius; 

25.4. balsadėžėje rastų negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius; 

25.5. balsadėžėje rastų galiojančių rinkimų biuletenių skaičius; 

25.6. balsadėžėje rastų tinkamų už kiekvieną kandidatą į MP panaudotų rinkimų biuletenių 

skaičius. 

26. Rinkimų rezultatų nustatymas ir paskelbimas: 

26.1. išrinktu į MP laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausiai rinkėjų balsų (daugiau 

nei kiti kandidatai); 

26.2. jeigu du ar daugiau kandidatų į MP gavo vienodą rinkėjų balsų skaičių, po 2 darbo 

dienų organizuojamas antrasis turas; 

26.3. rinkimų rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų. 
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