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Lietuvos prezidentė yra Dalia Grybauskaitė. Pagal 
Lietuvos Konstituciją, prezidentas valdo 5 metus. Po 5 
metų turi vykti rinkimai.  

 
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. (Tėviškės žiburių nuotr.) 

 
Grybauskaitė buvo išrinkta Lietuvos prezidente 2009 m. 
Ji buvo vėl išrinkta 2014 m. Praėjo penkeri metai 
ir gegužę vėl vyks prezidento rinkimai. 
 
Tačiau pagal Lietuvos Konstituciją tas pats žmogus 
negali daugiau nei 10 metų būti prezidentu. Todėl 
Grybauskaitė nėra kandidatė ateinančiuose rinkimuose. 

Populiariausi kandidatai: Nausėda, Šimonytė, Skvernelis  
(15min.lt nuotr.) 

 
Šiuo metu yra 12 kandidatų į prezidentus. Pačioje 
viršūnėje yra trys: Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir 
Saulius Skvernelis. Jie turi daugiausiai vilties tapti 
sekančiu Lietuvos prezidentu. 
 

 
Kandidatas Gitanas 
Nausėda. (wikipedia 
nuotr.) 
 
 
 
 
 
 
Nausėda yra 

finansininkas ir politikas. Paskutiniu metu jis dirbo SEB 
banko prezidento patarėju ir vyriausiu ekonomistu, bet 
neturi politinės patirties. Žmonės jį mėgsta nes jis turi 
aiškią misiją – sujungti visus lietuvius. 
 

 
 
 
 
 
Kandidatė Ingrida 
Šimonytė. (delfi.lt 
nuotr.) 
 
 
Šimonytė taip 

pat yra finansininkė ir politikė. Andriaus Kubiliaus 
Vyriausybėje ji buvo finansų ministrė, dėstė Vilniaus 
universitete, buvo Lietuvos banko valdybos pirmininko 
pavaduotoja ir Seimo narė.  
 
Žmonės ją mėgsta nes ji turi daug politinės ir 
finansinės patirties. 

 
 
 
Saulius Skvernelis. 
(wikipedia nuotr.) 
 
 
 
 
 
 
Skvernelis yra 

dabartinis Lietuvos Ministras pirmininkas. Buvo 
policijos generalinis komisaras, Vidaus reikalų 
ministras, Seimo narys. Jis turi daug politinės patirties. 

 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie Lietuvos prezidento 
rinkimus? 
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Žodynėlis 

konstitucija: pagrindinis valstybės įstatymas. Jis įtvirtina piliečių laisves ir teises ir nustato valdžios šakų tarpusavio 
santykius ir ryšius; Constitution 

rinkimai: kai piliečiai balsuoja ir išrenka prezidentą ar kitus valdybos narius; elections 

gegužė: penktas metų mėnuo; May 

viltis: tikėjimas, kad išsipildys; hope 
 
SEB bankas: Lietuvos komercinis bankas 
 
Andrius Kubilius: Lietuvos Ministras pirmininkas nuo 1999 iki 2000 
 
finansų ministras: atsakingas už valstybės biudžetą; Finance Ministry 
 
Seimas: Lietuvos parlamentas. Nariai išrinkti piliečių. Leidžia įstatymus; Parliament 
  
patirtis: patyrimas, kuris išmoko; experience 
 
Ministras pirmininkas: ministrų kabineto vadovas, ne rinkimuose išrinktas, bet laimėjusios partijos paskirtas; Prime 
Minister 
 
Vidaus reikalų ministras: atsakingas už valstybės vidaus reikalus – policija, teisėsauga ir pan; Minister of Internal 
Affairs  


