
PROJEKTAS 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS LAIKINOJI  

RINKIMŲ 2023 M. TVARKA 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (toliau – VDU SA) laikinoji 

rinkimų tvarka parengta remiantis esama force majore situacija ir praėjusių metų 

laikinąja rinkimų organizavimo tvarka. 

Prezidento rinkimai 
 

2. VDU SA Prezidento (toliau – Prezidentas) rinkimus organizuoja VDU SA Valdyba 

(toliau – Valdyba), remiantis VDU Studentų atstovybės įstatais. 
 

3. Prezidentas yra VDU SA vienasmenis valdymo organas, kuris slaptu balsavimu, vienerių 

metų kadencijai, yra renkamas VDU Studentų parlamento, paprasta balsų dauguma. 

4. Studentas, pretenduojantis tapti Prezidentu, turi Valdybai pateikti šiuos dokumentus, 

likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki Prezidento rinkimų: 

 

4.1. Prašymą įtraukti į Prezidento kandidatų sąrašą (Priedas nr. 1); 

 
4.2. Veiklos gairių projektą; 

 

4.3. Motyvacinį laišką. 

 
5. Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu valdyba@vdusa.lt. 

 
6. Valdyba skelbia Prezidento rinkimų pradžią, organizavimo tvarką ir rinkimų datą. 

 

7. Valdyba organizuoja viešą diskusiją tarp kandidatų į Prezidento postą, likus nemažiau 

kaip 1 savaitėms iki Prezidento rinkimų. 
 

8. Balsavimo procedūra Prezidento rinkimuose: 

 
8.1. Prezidentas yra renkamas slaptu VDU Studentų parlamento balsavimu, paprasta 

balsų dauguma. Pirmojo balsavimo metu nė vienam kandidatui neužsitikrinus 

daugumos, vyksta antrasis balsavimo turas, kuriame dalyvauja du, pirmojo 

balsavimo metu daugiausia balsų surinkę kandidatai. 

8.2. Kandidatams į Prezidento postą surinkus vienodą skaičių balsų, vyksta pakartotinis 

balsavimas. 

 

9. Jeigu Prezidentas neišrenkamas, skelbiami nauji rinkimai, o Prezidento pareigas laikinai 

eina Valdybos pirmininkas. 
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10. Papildomi Prezidento rinkimai yra organizuojami Valdybos nustatyta tvarka ir 

nustatytais terminais. 
 

11. Naujai išrinkto prezidento kadencija prasideda kitą dieną po VDU Studentų parlamento 

ataskaitinės – rinkiminės konferencijos posėdžio. 

Valdybos rinkimai 
 

12. Valdybos rinkimai organizuojami remiantis VDU Studentų atstovybės įstatais. 
 

13. Valdybą gali sudaryti asmenys, esantys VDU SA nariai, VDU SA savanoriai, Garbės 

nariai ir/ar Alumni. 

 

14. Asmenys, norintys kandidatuoti į Valdybą, prašymą (priedas Nr.2) ir motyvacinį laišką 

privalo pateikti Prezidentui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Valdybos rinkimų. 

 

15. Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu prezidentas@vdusa.lt. 

 

16. Kiekvienas kandidatas į Valdybą yra renkamas slaptu balsavimu VDU Studentų 

parlamento posėdyje. 

 

17. Valdyba renkama vienerių metų kadencijai, kadencijų skaičius tam pačiam asmeniuiyra 

neribojamas. 

 
Baigiamosios nuostatos 

 

18. Ši tvarka įsigalioja patvirtinus VDU Studentų parlamentui ir galioja iki 2022/2023 

mokslo metų pabaigos. 
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Priedas nr. 1 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

(akademinio padalinio pavadinimas) 

(studijų pakopa, kursas) 

(parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

(vardas, pavardė) 
 

 

(gimimo data) 
 

 

(el. paštas, mob. tel.) 

 

 

VDU Studentų atstovybės Valdybai 

P R A Š Y M A S 

 

(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane įregistruoti kandidatu VDU Studentų atstovybės Prezidento rinkimuose. 



Priedas nr. 2 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

(akademinio padalinio pavadinimas) 

(studijų pakopa, kursas) 

(parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

(vardas, pavardė) 
 

 

(gimimo data) 
 

 

(el. paštas, mob. tel.) 

 

 

VDU Studentų atstovybės Prezidentui 

P R A Š Y M A S 

 

(data) 

Kaunas 

 

Prašau mane įregistruoti kandidatu VDU Studentų atstovybės Valdybos rinkimuose. 


