
 

PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės 

2021  m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-7 

(Rokiškio r. Obelių gimnazijos 2021 m. birželio 1 d.  

įsakymo Nr. V-77 nauja redakcija) 

  

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio rajono gimnazijos mokinių savivaldos nuostatai parengti vadovaujantis 

gimnazijos nuostatais. 

2. Mokinių savivaldos tikslas – atstovauti Obelių gimnazijos mokinių interesams. 

3. Mokinių savivaldą kuruoja pedagogas, paskirtas gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

4. Mokinių savivalda rengia ir pristato veiklos ataskaitą visuotiniame 5–8, I–IV klasių 

mokinių susirinkime, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

5. Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi Gimnazijos bei Mokinių savivaldos 

nuostatais, Mokinio elgesio bei Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

6. Mokinių savivaldos nuostatai suderinami mokinių savivaldos susirinkime. Nuostatai 

tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

7. Mokinių savivalda sprendimus priima susirinkime dalyvaujančių narių balsų 

dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Mokinių savivaldos prezidento (jam nesant – 

Mokinių savivaldos prezidento pavaduotojo) balsas. 

  

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS SUDĖTIS 

 

8. Gimnazijos mokinių savivalda – aukščiausioji mokinių savivaldos institucija.  

9. Mokinių savivaldą sudaro prezidentas ir nariai (8, I –IV klasių moksleiviai).  

10. Mokinių savivaldai vadovauja prezidentas. 

 

III SKYRIUS  

PREZIDENTO FUNKCIJOS  

 

11. Prezidento funkcijos: 

11.1. atstovauja Obelių gimnazijos moksleiviams ir vadovauja mokinių savivaldai; 

11.2. inicijuoja ir koordinuoja mokinių savivaldos veiklą; 

11.3. bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjunga, Krikščioniškojo jaunimo blaivybės 

sąjunga ,,Žingsnis“, Rokiškio rajono Moksleivių taryba, Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga 

,,Apvalus stalas“, Lietuvos ir rajono mokyklų mokinių savivaldomis, gimnazijos bendruomene. 

11.4.  kartą per savaitę organizuoja mokinių savivaldos susirinkimus ir jiems pirmininkauja; 

11.5. supažindina gimnazijos bendruomenę su mokinių savivaldos nutarimais. 

12. Prezidentui padeda išrinktas pavaduotojas ir sekretorius, kuris tvarko mokinių 

savivaldos dokumentaciją. 

IV SKYRIUS 

PREZIDENTO RINKIMAI 

 

13. Prezidento rinkimai organizuojami taip: 

13.1. prezidentas renkamas demokratiniu principu; 



13.2. prezidentą 2 metams renka 1–8, I – IV klasių mokiniai visuotiniuose, tiesioginiuose ir   

slaptuose rinkimuose; 

13.3. likus mėnesiui iki Prezidento rinkimų sudaroma rinkimų komisija; 

13.4. rinkimų komisiją sudaro 5 mokinių savivaldos nariai. Komisijos nariai pasiskirsto 

šiomis pareigomis: komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir nariai. Komisijos nariai 

negali kandidatuoti į Prezidentus; 

13.5. likus trims savaitėms iki rinkimų dienos, prasideda kandidatų į prezidentus 

registracija; 

13.6. kandidatuoti į prezidentus turi teisę 8, I, II klasių mokiniai; 

13.7. kandidatų skaičius neribojamas; kandidatuoti gali kadenciją baigęs prezidentas; 

13.8. likus dviem savaitėms iki Prezidento rinkimų, rinkimų komisija baigia registruoti 

kandidatus į prezidentus ir viešai paskelbia sąrašą gimnazijos bendruomenei; 

13.9. kandidatai į prezidentus turi teisę organizuoti rinkimų kampaniją gimnazijoje ir su 

savo programa supažindina gimnazijos mokinius; 

13.10. rinkimų kampanija prasideda, kai komisija viešai paskelbia kandidatų į prezidentus 

sąrašą; 

13.11. rinkimų dieną draudžiama bet kokia agitacija; 

13.12. rinkimų komisija 2/3 balsų  gali pašalinti iš rinkimų kandidatus į prezidentus,  jei šie 

pažeidė demokratinius rinkimų principus arbą rinkimų tvarką; 

13.13. rinkimai vykdomi gegužės mėn. 

13.14. neeiliniai Prezidento rinkimai vykdomi jam praradus įgaliojimus arba išvykus iš 

gimnazijos. Jų datą nustato mokinių taryba; 

13.15. rinkimų dieną visi teisę balsuoti turintys rinkėjai gauna balsavimo biuletenius ir 

pasirašo rinkėjų sąraše; 

13.16. balsavimo biuleteniai metami į balsavimo urną; 

13.17. pasibaigus rinkimų laikui, rinkimų komisija sunaikina nepanaudotus biuletenius, 

perkerpant juos pusiau, atidaro urną bei skaičiuoja balsus; 

13.18. biuletenis laikomas negaliojančiu, jei ant jo nėra Mokyklos antspaudo, jei jis 

neužpildytas arba užpildytas neteisingai; 

13.19. rinkimai laikomi įvykusiai, jei dalyvavo 1/2 rinkimų teisę turinčių rinkėjų; 

13.20. išrinktu laikomas tas kandidatas į prezidentus, kuris pirmą kartą balsuojant surinko 

50% + 1 visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų; 

13.21.jeigu pirmame rinkimų ture nei vienas kandidatas nesurinko reikiamo skaičiaus balsų 

arba keli kandidatai surinko balsų po lygiai, po savaitės rengiamas antrasis rinkimų turas; 

13.22. antrajame rinkimų ture dalyvauja du daugiausiai arba vienodai balsų surinkę 

kandidatai į prezidentus. Šiuo atveju išrinktu Prezidentu laikomas tas kandidatas, kuris surinko 

daugiausiai balsų. 

14. Nėra kandidatų į mokyklos Prezidentus: 

14.1. Jeigu neatsiranda nei vienas kandidatas į mokyklos Prezidento poziciją, tuomet 

rinkimų komisija per 2 savaites suorganizuoja laikino Prezidento rinkimus; 

14.2. Laikinas Prezidentas yra renkamas balsavimo būdu mokinių savivaldos viduje; 

14.3. Laikinas Prezidentas yra išrenkamas, jeigu surenka 50% + 1 visų savivaldos narių 

balsų; 

14.4. Laikino Prezidento kadencija trunka iki lapkričio mėnesio 30 d.; 

14.5. Pasibaigus laikino Prezidento kadencijai iš naujo yra organizuojami Prezidento 

rinkimai. 

15. Rinkimų komisijos funkcijos: 

15.1. registruoja kandidatus į Prezidentus; 

15.2. rengia balsavimo biuletenius; 

15.3. informuoja apie balsavimo tvarką; 

15.4. kontroliuoja rinkiminę agitaciją; 

15.5. vykdo rinkimus; 



15.6. skelbia rinkimų rezultatus. 

  

V SKYRIUS 

PREZIDENTO ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMAS 

 

16. Prezidento įgaliojimai nutrūksta: 

16.1. kai baigiasi jo įgaliojimų laikas (2 metai); 

16.2. kai Prezidentas atsistatydina, netenka įgaliojimų arba išvyksta iš gimnazijos. 

17. Prezidento atsistatydinimą priima mokinių savivalda . 

18. Mokinių savivalda turi teisę 2/3 balsų  pašalinti Prezidentą iš pareigų, jeigu jis 

šiurkščiai pažeidė Mokinio elgesio bei Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles arba savo elgesiu žemina 

Prezidento vardą. 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS FUNKCIJOS 

 

19. Atstovauja Obelių gimnazijos mokinių interesams. 

20. Rengia mokinių savivaldos planą mokslo metams bei jį įgyvendina. 

21. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę, pilietinę, 

savanorišką veiklą ir paramos akcijas. 

22. Rengia ir įgyvendina projektus. 

23. Vykdo mokinių apklausas. 

24. Teikia pasiūlymus Obelių gimnazijos administracijai, tarybai. 

25. Sudaro Prezidento rinkimų komisiją. 

26. Bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjunga, Rokiškio rajono Moksleivių taryba, 

jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“, Lietuvos ir rajono mokyklų mokinių tarybomis, 

gimnazijos administracija bei bendruomene. 

 

VII SKYRIUS 

 MOKINIŲ SAVIVALDOS NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS  

 

27. Mokinių savivaldos nariai turi laikytis Mokinių savivaldos nuostatų, Mokinio elgesio 

taisyklių, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių.  

28. Kiekvienas mokinių savivaldos narys privalo dalyvauti susirinkimuose ir vykdyti jam 

pavestas funkcijas. 

29. Mokinių savivaldos narys privalo pranešti savivaldos prezidentui apie nedalyvavimą 

susirinkime. 

30. Teikti siūlymus gimnazijos administracijai, kitoms gimnazijos savivaldos institucijoms 

bei Rokiškio rajono Moksleivių tarybai. 

31. Mokinių savivaldos narys turi teisę išstoti iš mokinių savivaldos. 

 

VIII SKYRIUS 

 MOKINIŲ SAVIVALDOS NAUJO NARIO PRIĖMIMAS 

 

32. Mokinys norintis priklausyti mokinių savivaldai kreipiasi į gimnazijos prezidentę ir 

užpildo nario priėmimo formą. 

33. Gimnazijos prezidentė susirinkimo metu informuoja savivaldą apie naują kandidatą. 

34. Mokinių savivaldos balsavimo metu priima sprendimą, apie kurį prezidentė 

informuoja kandidatą.  

35. Naujas savivaldos narys priimamas į savivaldą, jei tam pritaria 2/3 savivaldos narių. 

 

 

 



VIII SKYRIUS 

 MOKINIŲ SAVIVALDOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

36. Mokinių savivaldos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

35. 1. mokinių savivaldos nuostatų pažeidimas; 

35. 2. nario pareigų nevykdymas; 

35. 3. grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinių pareigų nevykdymas; 

35. 4. nedalyvavimas susirinkimuose dėl nepateisinamos priežasties (5 kartus iš eilės) 

37. Mokinių savivaldos narį pašalinti siūlo prezidentas bei savivaldos nariai. 

38. Mokinių savivaldos narys pašalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 

savivaldos narių. 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Mokinių savivaldos susirinkimai yra protokoluojami. 

40. Mokinių savivaldos nuostatai yra viešas dokumentas. 

41. Mokinių savivaldos nuostatai gali būti koreguojami mokinių savivaldos narių 

iniciatyva. 

42. Mokinių savivaldos nuostatų originalas saugomas mokyklos raštinėje. 

  

_________________________ 
  

 

SUDERINTA 

Mokinių savivaldos 

2021 m. gegužės 19 d. susirinkimo 

protokolo Nr. 16 nutarimu 
 


