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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

 

 

RINKIMŲ REGLAMENTAS 

 

I. Bendroji dalis 

 

1.1 Šiame Rinkimų reglamente naudojami sutrumpinimai: 

  VDU – Vytauto Didžiojo universitetas; 

  VDU SA – VDU Studentų atstovybė; 

  VDU Studentų parlamentas – VDU SA Studentų parlamentas; 

  Rinkimų komisija – VDU SA Rinkimų komisija; 

  Prezidentas ir viceprezidentas – VDU SA prezidentas ir viceprezidentas; 

 Valdyba ir valdybos pirmininkas – VDU SA valdyba ir valdybos 

pirmininkas; 

  Revizijos komisija – VDU SA revizijos komisija. 

1.2 Rinkimų reglamentas nustato į / ir VDU SA rinkimų tvarką. 

1.3 Rinkimai, jei nėra nustatyta kitaip, vyksta atviru balsavimu.  

1.4 Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma 

(50% + 1), jei nėra nustatyta kitaip.  

1.5 Jei kandidatai surenka vienodą balsų skaičių, skelbiami papildomi rinkimai, 

kuriuose dalyvauja daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

1.6 Visi asmenys, kurie yra renkami ar deleguojami, turi būti VDU studentai. Jų 

įgaliojimai baigiasi jiems atsistatydinus, pasikeitus studijų pakopai arba 

jeigu VDU studentų parlamentas  nusprendžia kitaip. 

1.7 Valdyba, pritarus Rinkimų komisijai, turi teisę atskirais atvejais padaryti šio 

VDU SA Rinkimų reglamento taikymo išimtis. 

 

II. VDU SA Rinkimų komisija 

 

 2.1 Valdybos teikimu, VDU Studentų parlamentas tvirtina Rinkimų komisijos sudėtį, 

kuri vienerių metų kadencijos laikotarpyje organizuoja VDU Studentų parlamento bei 

Prezidento rinkimus, prižiūri jų eigą ir skelbia rezultatus. 

           2.2. Rinkimų komisijos nariai tuo pat metu negali būti kandidatais į VDU Studentų 

parlamentą ar (ir) Prezidentus. 

2.3 Rinkimų komisijos sprendimai priimami vienbalsiai. 

2.4 Išankstinių, pagrindinių ir papildomų rinkimų tvarką bei vietą nustato ir skelbia 

Rinkimų komisija, likus ne mažiau, kaip dešimt darbo dienų iki rinkimų į VDU Studentų 

parlamentą ir Prezidentus pradžios. 

2.5 Rinkimų komisija, paskelbusi balsavimo pabaigą, per 48 valandas paskelbia 

pagrindinių arba papildomų rinkimų rezultatus.  

 

III. Rinkimai į VDU Studentų parlamentą 

 

3.1  VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias VDU SA valdymo organas, 

kuris slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai,  yra sudaromas visuotinių rinkimų į 

VDU Studentų parlamentą būdu iš proporcingai išrinktų ir atstovaujančių visų studijų 

pakopų studentus atstovų. 

3.2   VDU Studentų parlamento narių skaičiaus nustatymas: 

3.2.1 kiekvienais kalendoriniais metais VDU Studentų parlamento narių 
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skaičius yra nustatomas VDU SA Rinkimų komisijos sprendimu, vadovaujantis 

paskutinių mokslo metų spalio 1 d. VDU pateiktais studentų skaičiaus duomenimis ir 

atsižvelgiant į bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentų 

skaičių fakultetuose, doktorantūros studijose – mokslo kryptyse. 

3.2.2 fakultetą atstovaujančių VDU Studentų parlamento narių skaičius nustatomas 

pagal 2+1/200 studento atstovo rinkimo proporcijos taisyklę (du kvotiniai fakulteto atstovai 

vienas studentas atstovauja dviems šimtams studentų). Doktorantūros programose – 1 

atstovas + 1 papildomas atstovas nuo 100 (šimto) tos pačios mokslo krypties studentų.  

3.2.3 Papildomi reikalavimai VDU Studentų parlamento narių skaičiui nustatyti: 

3.2.3.1 susidarius nelyginiam skaičiui, nustatant galutinį į VDU Studentų parlamentą 

renkamų studentų skaičių, kuris yra tenkantis atitinkamos studijų pakopos konkrečiam 

fakultetui ar mokslo krypčiai, šis skaičius yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal 

matematikos taisykles, t. y. jei yra ≤ 0,5 sveikasis skaičius, jis apvalinamas į didesniąją 

pusę, jei 0,5 ≤ - į mažesniąją.  

3.3 VDU SA Rinkimų komisija, vadovaudamasi nustatytu VDU Studentų 

parlamento narių skaičiumi ir jų rinkimų sandara pagal atitinkamą studijų pakopą, 

konkrečiame fakultete ar mokslo kryptyje, skelbia rinkimų į VDU Studentų parlamentą 

pradžią, nustatydama rinkimų organizavimo tvarką ir terminus. 

3.4 VDU studentai turi teisę keltis, rinkti ir būti išrinktais į VDU Studentų 

parlamentą.  

3.5 VDU studentų kandidatūros kėlimo į VDU Studentų parlamento narius 

procedūra pagal studijų pakopas: 

3.5.1 Bakalauro ir vientisosiose studijose kandidato į VDU Studentų parlamentą 

narius turi remti 20, o magistro studijose - 10 to paties fakulteto studentai. Paraiškos 

(priedas nr. 1) tapti kandidatu turi būti pristatytos ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki 

Rinkimų komisijos paskelbtos rinkimų į VDU Studentų parlamento datos pradžios.  

3.5.2 Doktorantūros studijų pakopos studentai kandidatuojantys į VDU Studentų 

parlamentą narius turi pateikti prašymą (priedas nr.2), kuris turi būti pristatytas ne vėliau 

kaip likus 48 valandoms iki Rinkimų komisijos paskelbtos rinkimų į VDU Studentų 

parlamento datos pradžios. 

3.6 VDU Studentų parlamento rinkimo balsavimo etapai: 

3.6.1 I-as etapas vyksta VDU SA Rinkimų komisijos nustatyta balsavimo procedūra 

ir nurodytai terminais balsuojant el. balsavimo būdu pasinaudojant VDU intraneto (FC) 

sistema; 

3.6.2 II-as etapas vyksta balsuojant Rinkimų komisijos nurodytose balsavimo 

vietose ir balsavimo procedūra bei nustatytais terminais.    

3.7 Balsavimo procedūra rinkimuose į VDU Studentų parlamentą: 

3.7.1 Rinkimų į VDU Studentų parlamentą metu studentas turi tik vieną balsą. 

3.7.2 Rinkimų į VDU Studentų parlamentą metu bakalauro ir magistro studijų 

pakopų bei vientisųjų studijų studentas turi teisę balsuoti tik už savo fakulteto atstovą, 

doktorantūros - už visų mokslo krypčių atstovus. 

3.7.3 Bakalauro ir magistrantūros studijų pakopoje bei vientisosiose studijose 

renkama po 2 atstovai + 1/200 studentų atstovą doktorantūros studijų pakopoje - po 1 

atstovas + 1/100 studentų atstovą nuo mokslo krypties.     

3.7.4 II-ojo balsavimo į VDU Studentų parlamentą etapo metu studentas, Rinkimų 

komisijos nurodytose balsavimo vietose, turi pateikti galiojantį Lietuvos studento 

pažymėjimą (LSP) ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą prie balsadėžės 

esančiam budėtojui. Budėtojas pagal pateiktą dokumentą patikrina ar šis studentas yra 

rinkimų sąrašuose ir pasirašytinai įteikia jam balsavimo biuletenį. Pažymėjęs balsavimo 

biuletenį studentas jį turi įmesti į tam skirtą balsavimo urną. 

3.7.5 Tiek I-ojo, tiek II-ojo balsavimo į VDU Studentų parlamentą etapo metu 

studentai balsavimo slaptumą užsitikrina patys. Už balsavimo duomenų patikimumą ir 
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už sklandaus balsavimo procedūros vykdymą yra atsakinga VDU SA Rinkimų komisija.  

3.7.6  VDU Studentų parlamento rinkimuose išrinktu į VDU Studentų parlamento 

narius yra laikomas tas studentas, kuris yra surinkęs daugiausiai balsų „UŽ“ arba daugiau 

balsų „UŽ“ negu „PRIEŠ“. 

3.7.7  Rinkimų komisija, paskelbusi balsavimo pabaigą, per 48 valandas turi 

paskelbti rinkimų rezultatus. Rezultatų paskelbimas – oficiali rinkimų į VDU Studentų 

parlamentą pabaiga.  

3.7.8 Nuo kiekvieno fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų pakopose 

(kartu), vientisosiose studijose turi būti išrinkti ne mažiau kaip 25 % VDU Studentų 

parlamento narių tame fakultete / studijų kryptyje, priešingu atveju skelbiami papildomi 

VDU Studentų parlamento rinkimai to fakulteto / studijų krypties VDU Studentų 

parlamento narių laisvoms vietoms užimti.  

3.8 Papildomi VDU Studentų parlamento rinkimai yra organizuojami VDU SA 

Rinkimų komisijos nurodyta tvarka ir nustatytais terminais. 

3.9  Naujojo VDU Studentų parlamento išrinktų narių kadencija prasideda po jų 

iškilmingos priesaikos pirmajame VDU Studentų parlamento posėdyje VDU SA 

Prezidentui, kuris vyksta ne vėliau, kaip po dviejų savaičių nuo jų išrinkimo paskelbimo 

dienos.  

 

IV. VDU SA Prezidento rinkimai 

 

4.1 Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos 

pirmininkas, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki VDU SA prezidento rinkimų, jei 

jo kandidatavimą palaiko ne mažiau kaip 50 VDU Studentų (Priedas nr.: 4). 

4.2  VDU SA prezidentą renka visi VDU studentai Universiteto intraneto sistemoje 

slaptu balsavimu 

4.3 Rinkimai laikomi įvykusiais jei juose dalyvavo ne mažiau kaip 10% visų VDU 

studentų pagal einamųjų metų spalio mėn. 1 d. duomenis. 

4.4 Balsavimo trukmė –  7 (septynios) dienos. 

4.5 Išrinktu VDU SA prezidentu, laikomas kandidatas surinkęs daugiausiai balsų, arba 

daugiau UŽ negu PRIEŠ. 

4.6 Kandidatams surinkus vienodą skaičių balsų ar rinkimams neįvykus, VDU SA 

prezidento rinkimo teisė pereina VDU Studentų parlamentui nurodyta tvarka.  

 

V. VDU SA Valdybos rinkimai 

 

5.1  Valdybos rinkimai: 

5.1.1  VDU SA Valdyba gali sudaryti asmenys esantys VDU SA nariai, VDU SA 

savanoriai, VDU SA garbės nariai ir/ar VDU SA Alumni. 

5.1.2.1 Asmenys norintys kandidatuoti į VDU SA Valdybą,  paraišką (priedas Nr.3) 

privalo pateikti VDU SA prezidentui ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki VDU SA 

Valdybos rinkimų. 

5.1.2.2 Kandidatūrą turi remti  5 Studentų parlamento nariai. 

5.2 Balsavimo metu: 

5.2.1 Parlamento nariai siūlo ir tvirtina VDU SA Valdybos narių skaičių. 

5.2.2 Kiekvienas kandidatas į VDU SA Valdybą yra atskirai renkamas slaptu 

balsavimu VDU Studentų parlamento posėdyje. 

5.2.3 Iš savo narių tarpo valdyba pirmojo posėdžio metu, slaptu balsavimu paprasta 

balsų dauguma išsirenka Valdybos pirmininką. 

 

VI. VDU Studentų parlamento posėdis 

6.1 Valdybos pirmininkas atsakingas už VDU Studentų parlamento organizavimą. 
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6.2   VDU Studentų parlamento posėdžius, ne rečiau kaip kartą per pusę metų, šaukia 

ir jiems pirmininkauja VDU SA valdybos pirmininkas. 

6.3       VDU Studentų parlamento posėdį šaukia valdybos pirmininkas ne vėliau 

kaip prieš dvi savaites, nurodydamas datą, vietą, laiką bei pateikdamas darbotvarkės 

projektą.. 

6.4       VDU Studentų parlamento narys, negalintis dalyvauti VDU Studentų 

parlamento posėdyje, turi teisę įgalioti kitą VDU Studentų parlamento narį, užpildydamas 

įgaliojimo blanką (priedas nr.: 5), kurį priima ir patvirtina VDU SA Valdybos pirmininkas. 

6.5     VDU Studentų parlamento posėdžio eiga: 

6.5.1    Dalyvių registracijos vykdymas. 

6.5.2     VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas. 

6.5.3   Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Išrinkta komisija tikrina delegatų 

mandatus, kvorumą, nustato priimtų sprendimų teisėtumą. Balsų skaičiavimo komisijos 

įgaliojimų pabaiga - VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas. 

6.5.4    VDU Studentų parlamento posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininkas 

arba, jam pasiūlius, VDU Studentų parlamentas tvirtina kitą asmenį. 

6.5.5    VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

6.5.6     Darbotvarkės tvirtinimas. 

6.5.7    Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas. 

6.5.8    VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.  

6.5.9    VDU SA ataskaitinį - rinkiminį Studentų parlamento posėdį šaukia 

prezidentas ne vėliau kaip prieš tris savaites nurodydamas datą, vietą, laiką bei 

pateikdamas darbotvarkės projektą. 

6.6       VDU SA ataskaitinio - rinkiminio Studentų parlamento posėdžio vidaus 

eiga:  

6.6.1     Dalyvių registracijos vykdymas; 

6.6.2      VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio 

atidarymas. 

6.6.3     Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Išrinkta komisija tikrina delegatų 

mandatus, kvorumą, nustato priimtų sprendimų teisėtumą. Balsų skaičiavimo komisijos 

įgaliojimų pabaiga - VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio 

uždarymas. 

6.6.4     VDU Studentų parlamento posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas 

arba, jam pasiūlius, VDU Studentų parlamentas tvirtina kitą asmenį. 

6.6.5     VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

            6.6.6      Darbotvarkės tvirtinimas. 

6.6.7      Prezidentas pristato VDU SA veiklos ataskaitą.  

6.6.8      Revizijos komisijos ataskaita. 

6.6.9      VDU SA veiklos vertinimas dešimtbalėje sistemoje. 

6.6.10     Prezidento rinkimai (neįvykus tiesioginiams rinkimams) 

6.6.10.1 VDU SA prezidentas yra renkamas slaptu VDU Studentų 

parlamento narių balsavimu, paprasta balsų dauguma. 

6.6.10.2  Kandidatams į prezidento postą surinkus vienodą skaičių balsų, vyksta 

pakartotinis balsavimas.  

6.6.10.3 Naujai išrinkto prezidento kadencija prasideda sekančia dieną po VDU 

Studentų parlamento ataskaitinio - rinkiminio posėdžio. 

6.6.11     Revizijos komisijos rinkimai. 

6.6.12    Valdybos narių rinkimai 

6.6.13     VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio 

uždarymas.  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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7. Rinkimų reglamento dalis „VDU studentų parlamentas“ įsigalioja nuo 2013m. 

rugsėjo 1 dienos. 

8. Likusi rinkimų reglamento dalis įsigalioja nuo 2014m. sausio 1 dienos  

 

 

Patvirtinta VDU SA FAS posėdyje 

2013 m. kovo mėn. 14 d. 

  

  

Vytauto Didžiojo universiteto  

Studentų atstovybės Prezidentas     Paulius Baltokas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 
Priedas Nr.: 1                                     

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

 
_______________________________________________________ 

(fakulteto pavadinimas) 
 

_______________________________________________________ 
(studijų pakopa, kursas) 

 
_______________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 
 

_______________________________________________________ 
(gimimo data) 

 
_______________________________________________________ 

(e-paštas, mob. tel.) 
 

 

VDU Studentų atstovybės Rinkimų komisijai 

P R A Š Y M A S 

______________ 
(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane įregistruoti kandidatu rinkimuose į VDU Studentų parlamento narius. 
 
 

____________   ___________________________________________ 
                      (parašas)                               (vardas, pavardė)   

Mes, žemiau pasirašę ____________________________ fakulteto studentai, remiame šio fakulteto 

studento (-ės) ___________________________________ kandidatūrą rinkimuose į VDU Studentų 

atstovybės parlamento narius. 

Eilės 

numeris 
Vardas Pavardė 

Studento pažymėjimo 

numeris 
Parašas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Priedas Nr.:  2                                   
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

 
_______________________________________________________ 

(katedros pavadinimas) 
 
 

_______________________________________________________ 
Mokslo kryptis) 

_______________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

_______________________________________________________ 
(gimimo data) 

 
 

_______________________________________________________ 
(e-paštas, mob. tel.) 

 

VDU Studentų atstovybės Rinkimų komisijai 

P R A Š Y M A S 

 

_____________ 
(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane ________________________ įregistruoti kandidatu (-e) rinkimuose į 

VDU Studentų parlamento narius nuo ________________________ mokslo krypties 

doktorantų. 

 

 

 

 
 

       ________________                  ______________________________________________ 
 (parašas)                               (vardas, pavardė)  
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Priedas Nr.:  3                                   
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

 
_______________________________________________________ 

(katedros pavadinimas) 
 
 

_______________________________________________________ 
Mokslo kryptis) 

_______________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

_______________________________________________________ 
(gimimo data) 

 
 

_______________________________________________________ 
(e-paštas, mob. tel.) 

 

VDU Studentų parlamento pirmininkui 

P R A Š Y M A S 

 

_____________ 
(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane ________________________ įregistruoti kandidatu (-e) rinkimuose į 

VDU Studentų atstovybės valdybos narius. 

 
 

       _______________________                  ______________________________________________ 
(parašas)                               (vardas, pavardė)  

 

Mes, žemiau pasirašę VDU Studentų parlamento nariai, remiame šio studento (-ės)  

___________________________________ kandidatūrą rinkimuose į VDU Studentų atstovybės 

valdybos narius. 

 
 

Eilės 

numeris 
Vardas Pavardė 

Studento 

pažymėjimo numeris 
Parašas 

1    

2    

3    

4    

5    
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Priedas Nr.: 4                                    

 

VDU Studentų atstovybės Rinkimų komisijai 

 

P R A Š Y M A S 

 

____________ 
(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane, __________________________________________ ,a/k 

________________________          įregistruoti kandidatu  VDU Studentų atstovybės 

prezidento rinkimuose. 
 
 
 

______________ 
(parašas) 

Mes, žemiau pasirašę VDU Studentai, remiame šią kandidatūrą VDU Studentų 

atstovybės prezidento rinkimuose. 

 

 

 

Eilės 

numeris 
Vardas Pavardė Parašas 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 
                                                           

 Pagal VDU SA Rinkimų reglamento


 4.1 punktą: „Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA 

rinkimų komisijos pirmininkas, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki VDU SA prezidento rinkimų, jei jo kandidatavimą 

palaiko ne mažiau kaip 50 VDU Studentų“. 
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Eilės 
numeris Vardas Pavardė 

Studento pažymėjimo 
numeris Parašas 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

 

 

___________________________________________
 


 Pagal VDU SA Rinkimų reglamento


punktą 4.1: “ Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA 

Prezidentas, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki Prezidento rinkimų, jei jo kandidatavimą palaiko ne mažiau kaip 50 

VDU Studentų.“ 
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Priedas nr.: 5 

                                                                                                                                        

 

VDU SA Valdybos pirmininkui        

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

yyyy mm dd 

Kaunas 

 

 

 

 

 

 

 Aš, Vardenis Pavardenis (1986 04 13), gyvenantis Gatvės g. 5-43, 

išrinktas fakulteto atstovų nuo IIIk. Menų instituto, įgalioju Vytauto Didžiojo 

universiteto Studentų parlamento posėdyje 2006 spalio 10d. Studentų parlamento 

narį (ę) Vardenę Pavardenę (1989 08 15), gyvenančią adresu Gatvės g. 154-16, / 

spręsti darbotvarkės klausimus, reiškiant asmeninę nuomonę balsavimo, diskusijų 

ir pasiūlymų metu arba mano žemiau pateikiamą nuomonę atskirais darbotvarkės 

klausimais. / 

 

 

 

 

 

Vardenis Pavardenis     (parašas) 

 

 

 

Tvirtinu: 

VDU SA Valdybos pirmininkas 

( _________________ )  

200_ m. ______ mėn. _ d. 

 

 

 

A.V.                (parašas) 

                                                           

 Pagal VDU SA Rinkimų reglamento 


6.4. punktą:  „VDU Studentų parlamento  narys negalintis dalyvauti VDU 

Studentų parlamento posėdyje turi teisę įgalioti kitą VDU Studentų parlamento narį užpildydamas įgaliojimo blanką , 

kurį priima ir patvirtina VDU SA Valdybos pirmininkas.“ 


