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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamentas, vadovaudamasis
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės įstatų 4.3.1. punktu,
nutaria:

1. p a k e i s t i Vytauto Didžiojo Studentų atstovybės Darbo
reglamentą ir jo 2.2. dalį „Prezidento rinkimai“ išdėstyti taip:

„2.2.1. VDU SA Prezidentas yra vienasmenis atstovybės valdymo
organas, VDU studentų renkamas visuotine, lygia, tiesiogine
rinkimų teise ir slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai.
2.2.2. VDU SA Valdyba skelbia Prezidento rinkimų datą ir laiką ne
vėliau kaip keturios savaitės iki rinkimų. Skelbime nurodoma
balsavimo tvarka, trukmė, ne trumpesnis kaip dviejų savaičių
terminas ir tvarka kandidatūroms į Prezidentus teikti.
2.2.3. Studentai, pretenduojantys tapti Prezidentu, turi ne vėliau
kaip dvi savaitės iki rinkimų Valdybai elektroniniu paštu pateikti:

2.2.2.1. Prašymą įtraukti į prezidento kandidatų sąrašą,
2.2.2.2. Motyvacinį laišką,
2.2.2.3. Veiklos gairių projektą.

2.2.4. Likus dviem savaitėms iki rinkimų Valdyba skelbia kandidatų
į Prezidentus sąrašą ir jų motyvacinius laiškus bei veiklos gairių
projektus.
2.2.5. Ne vėliau kaip savaitė iki rinkimų Valdyba organizuoja viešą



diskusiją tarp kandidatų Prezidento rinkimuose.
2.2.6. Prezidento rinkimai laikomi įvykusiais, jei pirmajame ture
balsavusių VDU studentų skaičius yra lygus arba didesnis nei
rinkimų metu Studentų parlamente pareigas einančių atstovų
skaičius.
2.2.7. Balsavimo procedūra Prezidento rinkimuose:

2.2.7.1 Balsavimas vyksta elektroninėje erdvėje ir trunka 48
valandas,

2.2.7.2. Balsavimo metu studentas gali atiduoti vieną balsą
už vieną kandidatą,

2.2.7.3. Balsavimo metu visi VDU studentai gali savo balsą
atiduoti už bet kurį kandidatą.
2.2.8. Pirmojo turo metu nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau
kaip pusės visų atiduotų balsų, po savaitės organizuojamas antrasis
rinkimų turas, kuriame dalyvauja du pirmajame ture daugiausia
balsų surinkę kandidatai.
2.2.9. Antrajame ture daugiausiai balsų surinkęs kandidatas
išrenkamas Prezidentu.
2.2.10. Antrajame ture abiems kandidatams surinkus vienodą
skaičių balsų Prezidentu išrenkamas kandidatas, daugiau balsų
surinkęs pirmame ture. Jeigu abiejų kandidatų balsų skaičius
pirmame ture ir antrame yra lygus, ne vėliau kaip savaitė po
antrojo turo Studentų parlamentas posėdyje renka Prezidentą iš
antro ture dalyvavusių kandidatų.
2.2.11. Jeigu pirmajame ture balsavusių VDU studentų skaičius yra
mažesnis už rinkimų metu Studentų parlamente pareigas einančių
atstovų skaičių, Parlamentas ne vėliau kaip savaitė po pirmojo turo
renkasi į posėdį ir Prezidentą renka iš pirmame ture dalyvavusių
kandidatų.
2.2.12. Papildomi VDU SA Prezidento rinkimai yra organizuojami
mutatis mutandis pagal šį reglamentą.
2.2.5. Naujai išrinkto prezidento kadencija prasideda dieną po to,
kai Valdyba paskelbia rinkimų rezultatus.“

Studentų parlamento pirmininkas Daniel Mačichin


