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1 straipsnis. MS Prezidento rinkimų rengimas. 
Eiliniai MS Prezidento rinkimai vyksta kiekvienų mokslo metų pradžioje renkant Prezidentą visiems mokslo             
metams (vienai kadencijai). Neeiliniai MS Prezidento rinkimai vyksta esamam Prezidentui atsistatydinus ar            
kitaip palikus pareigas. 
 
2 straipsnis. Rinkėjai. 
MS Prezidento rinkimuose balsuoti gali visi Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 5-8 klasių moksleiviai,             
esantys Rinkimų komisijos sudarytuose sąrašuose bei rinkimų dieną prieš gaunant biuletenį pateikę moksleivio             
pažymėjimą. 
 
3 straipsnis. Rinkimų komisija. 
Kiekvieniems MS prezidento rinkimams yra sudaroma rinkimų komisija, kurios uždaviniai yra: 

● Sudaryti, tikslinti bei tvirtinti mokyklos rinkėjų sąrašus; 
● Organizuoti rinkimų kampaniją mokykloje; 
● Garantuoti, jog laiku būtų parengtos balsavimo patalpos bei balsadėžė, bei laiku būtų pagaminti rinkimų              

biuleteniai; 
● Organizuoti balsavimą, skaičiuoti balsus bei visus rezultatus protokoluoti; 
● Svarstyti bei priimti sprendimus dėl rinkėjų ir/ar stebėtojų skundų dėl rinkimų rengimo. 

 
4 straipsnis. Rinkimų komisijos sudarymas. 
Rinkimų komisiją sudaro MS kuratorius. Rinkimų komisiją gali sudaryti dabartiniai mokyklos moksleiviai,            
mokytojai, tėvai, administracijos atstovai bei buvę mokyklos nariai (alumnai) lygiomis dalimis. Rinkimų            
komisijos nariais negali būti kandidatai, Rinkimų komisijos nariai negali agituoti už nei vieną kandidatą              
kampanijos metu. 
 
5 straipsnis. Reikalavimai kandidatui į MS Prezidentus. 
Kiekvienas kandidatas į MS Prezidentus turi atitikti visus šiuos kriterijus: 

● Kandidatas privalo būti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 5-8 klasių moksleiviu; 
● Kandidatas iki rinkimų komisijos viešai paskelbtos patvirtintos datos privalo pareikšti rinkimų komisijai            

norą dalyvauti rinkimuose bei pateikti viešąjį motyvacinį laišką; 
● Kandidatūra privalo būti patvirtinta MS kuratoriaus bei rinkimų komisijos narių dauguma; 
● Iki rinkimų komisijos viešai paskelbtos patvirtintos datos kandidatas privalo pateikti 50 rinkėjų parašų             

rinkimų komisijos išduotuose parašų rinkimo lapuose. 
 
6 straipsnis. Rinkimų kampanijos darbotvarkė. 
Rinkimų komisija prieš kiekvienus rinkimus savo nuožiūra paruošia bei viešai paskelbia rinkimų darbotvarkę,             
besivadovaujant šiuo jos šablonu: 
 

likus daugiau nei 10 mokymosi     
dienų iki rinkimų 

Sudaroma rinkimų komisija, kurios nariai pasiskirsto pareigomis,       
parengiami kandidatų parašų rinkimo lapai 

10 mokymosi dienų iki rinkimų Pradedamas kandidatų į renkamas pareigas kėlimas 

9 m.d. iki rinkimų Paskelbiami preliminarūs rinkėjų sąrašai 

7 m.d. iki rinkimų Paskutinė diena kandidatams pareikšti savo kandidatūrą 

6 m.d. iki rinkimų Kandidatai privalo pateikti rinkimų komisijai jos išduotus rinkėjų parašų         
rinkimo lapus 

5 m.d. iki rinkimų Rinkimų komisija paskelbia visus oficialius kandidatus į prezidentus.        
Oficialiai pradedama rinkimų agitacija. 

likus mažiau nei 4 mokymosi     
dienom iki rinkimų 

Gaminami rinkimų biuleteniai, organizuojami kandidatų debatai, vyksta       
rinkimų agitacija. 

 



RINKIMŲ DIENA Vyksta rinkimai, skaičiuojami balsai, skelbiami rinkimų rezultatai. 

 
7 straipsnis. Kandidatų į MS Prezidentus kėlimas. 
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 5-8 klasių moksleiviai, norintys dalyvauti MS Prezidento rinkimuose, turi             
pareikšti savo norą MS kuratoriui bei Rinkimų komisijos nariams, pridedami savo motyvacinį laišką. MS              
kuratorius bei rinkimų komisija pasilieka teisę priimti arba atmesti bet kurią kandidatūrą savo nuožiūra.              
Priėmus kandidatūrą, kandidatas gauna patvirtintus parašų rinkimo lapus, kuriuose turi surinkti 50 rinkėjų,             
sutinkančių su kandidatūra, parašus, bei pateikti parašų rinkimo lapus iki Rinkimų komisijos viešai paskelbtos              
patvirtintos datos. Tada kandidatūra yra oficialiai patvirtinta, o kandidato motyvacinis laiškas yra skelbiamas             
viešai. 
 
8 straipsnis. Kandidatų agitacija. 
Likus mažiau, nei keturiom mokymosi dienom iki rinkimų, vyksta kandidatų agitacija. Kandidatai gali naudoti              
bet kurias agitacijos priemones, nepažeidžiančias LR įstatymų ar Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos            
taisyklių. Kandidatų yra prašoma išlaikyti reklamos santūrumą bei laikytis moralinių bei etinių normų. Rinkimų              
komisija pasilieka teisę uždrausti naudoti tam tikrą agitacijos metodą ar diskvalifikuoti kandidatą iš rinkimų dėl               
netinkamo elgesio. 
 
9 straipsnis. Balsavimo procesas. 
Rinkimų dieną, patalpos skiriamos balsavimui atidaromos per pertraukas po 2, 3 bei 4 pamokų. Vienas rinkėjas                
gauna vieną balsą ir vieną biuletenį. Rinkėjui sugadinus biuletenį, jis gali būti pakeičiamas nauju. Biuletenyje               
yra pateikiamas vienas aiškus balsavimo klausimas, biuletenyje turi būti pažymėtas vienas atsakymas (jei nėra              
teigiama kitaip). Jei biuletenyje yra pažymėtas daugiau, nei vienas atsakymas, nėra pažymėtas nei vienas              
atsakymas ar jis yra pažymėtas kitais ženklais, biuletenis yra skaitomas sugadintu. 
 
10 straipsnis. Balsų skaičiavimas. 
Uždarius balsavimo patalpas, balsuoti nebeleidžiama. Balsadėžės yra atidaromos stebint bent 3/5 Rinkimų            
komisijos narių. Balsus skaičiuoja tik Rinkimų komisijos nariai, stebėtojai balsų skaičiuoti negali, bet jie gali               
pateikti pastabų dėl balsų skaičiavimo.  
 
11 straipsnis. Rezultatų paskelbimas. 
Suskaičiavus visus balsus bei parašus, padėtus rinkėjais gaunant biuletenius, į protokolą yra įrašomas rinkėjų              
skaičius (visų galinčių balsuoti asmenų skaičius), balsavusių rinkėjų skaičius, gautų biuletenių skaičius,            
sugadintų biuletenių skaičius bei balsų kiekis už kiekvieną kandidatą. Apskaičiuojamas rinkėjų aktyvumas bei             
balsų dalis už kiekvieną kandidatą. Protokolą paruošus ir jį pasirašius visiems balsų skaičiavimo procese              
dalyvavusiems Rinkimų komisijos nariams, rezultatai yra viešinami mokyklos bendruomenei. 
 
12 straipsnis. MS Prezidento išrinkimas. 
Rinkimai vyksta vienu turu - kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų išrenkamas nauju MS Prezidentu bei,              
besivadovaujant Vilniaus Petro Vilešio progimnazijos Moksleivių savivaldos nuostatais, renka naująją          
savivaldą. Jei rinkimuose dalyvavo mažiau, nei 50% rinkėjų, arba jei sugadintų biuletenių yra daugiau, nei               
gauta balsų už daugiausiai balsų gavusį kandidatą, arba jei du ar daugiau kandidatų surinks daugiausiai po                
lygiai balsų, rinkimai skelbiami neįvykusiais, naująją savivaldos sudėtį formuoja MS kuratorius, o Prezidentą             
renka pirmasis MS susirinkimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priedas Nr. 1 
Rinkėjų parašų rinkimo lapai 

 
 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 
MS Prezidento rinkimai 

 
 

Aš patvirtinu, jog aš esu rinkėjas, turintis teisę balsuoti MS Prezidento rinkimuose, bei remiu kandidato 
 
_______________________________________________________________________ pareiškimą dalyvauti 
 
___________________________________________ vyksiančiuose MS Prezidento rinkimuose. 
 
 
 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Parašas 

    

 

 



Priedas Nr. 2 
Balsų skaičiavimo protokolas 

 
 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 
MS Prezidento rinkimų 

Balsų skaičiavimo protokolas 
(data) 

 
 

Rinkimų komisijos nariai 

Eil. Nr. Komisijos nario vardas, pavardė 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

1. Rinkėjų skaičius mokykloje: ________ 

2. Paruoštų biuletenių skaičius: ________ 

3. Nepanaudotų biuletenių skaičius: _________ 

4. Balsavusių rinkėjų skaičius: ________; Rinkėjų aktyvumas rinkimuose: _______% 

5. Balsadėžėje rastų negaliojančių biuletenių skaičius: _________ 

6. Balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių skaičius: _________ 

 

 

 

 

 

 

 



7. Už kiekvieną kandidatą į Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos MS Prezidentus paduotas balsų skaičius: 

 

Kandidato vardas, pavardė Balsų skaičius Visų balsų dalis (procentais) 

  % 

  % 

  % 

  % 

 

Mokyklos rinkimų komisijos pirmininkas: 

Mokyklos rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas: 

Mokyklos rinkimų komisijos sekretorius: 

Mokyklos rinkimų komisijos nariai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 
Rinkimų biuletenių pavyzdžiai 

 
 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 
MS Prezidento rinkimai 

(data) 
 

BALSAVIMO BIULETENIS 
 
 

PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE: 
 
 

Kandidatas Nr. 1  

Kandidatas Nr. 2  

Kandidatas Nr. 3  

Kandidatas Nr. 4  

Kandidatas Nr. 5  

Kandidatas Nr. 6  

 
 
 
 
 
 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 
MS Prezidento rinkimai 

(data) 
 

BALSAVIMO BIULETENIS 
 
 

PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE: 
 
 

Kandidatas Nr. 1  

Kandidatas Nr. 2  

Kandidatas Nr. 3  

Kandidatas Nr. 4  

Kandidatas Nr. 5  

Kandidatas Nr. 6  

 

 


