Projektas
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės
rinkimų reglamentas

Pirma dalis
Pagrindinės nuostatos
1.

VU SA parlamentą (parlamentą) sudaro 2 kiekviename
kamieniniame akademiniame padalinyje (KAP) studentų
tiesiogiai rinkti nariai ir atstovybės Tarybos nariai,
Prezidentas ir Viceprezidentai pagal pareigas.

2.

Parlamento nariai slaptu balsavimu renkami visuotiniuose,
lygiuose, tiesioginiuose studentų rinkimuose.

3.

Rinkimų teisę turi visi asmenys, turintys Vilniaus universiteto
studento statusą.

Antra dalis
Pasiruošimas rinkimams
4.

VU SA Rinkimų komisijos (Rinkimų komisijos) sudarymas.
4.1.
Rinkimų komisiją sudaro 5 studentai. Jos narius renka
parlamentas.
4.2.
Rinkimų komisijos kadencija baigiasi kitam
parlamentui išrinkus naują rinkimų komisiją ir jai
susirinkus į pirmąjį posėdį.
4.3.
Narystė rinkimų komisijoje yra nesuderinama su
kandidatūra į parlamentą.

5.

Rinkimų komisijos pareigos.
5.1.
Komisija vykdo rinkimus pagal šį reglamentą ir atsako
už jų eigą bei rezultatus.
5.2.
Komisija priima sprendimus iškilus klausimams,
susijusiems su rinkimais, ir skelbia balsavimo
duomenis bei rinkimų rezultatus.
5.3.
Komisija atsako už rinkimų patikimumą ir nagrinėja su
jais susijusius skundus.
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5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Komisija iš savo narių tarpo pirmame posėdyje renka
komisijos pirmininką.
Komisija sprendimus gali priimti posėdžiuose,
kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 3 jos nariai ir apie
kuriuos komisijos nariams pranešama ne anksčiau
kaip 3 dienos prieš posėdžio datą. Komisijos posėdžiai
yra atviri.
Komisija sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių
narių balsų dauguma.
Ypatingos skubos atvejais sprendimus komisijos vardu
priima komisijos pirmininkas.
Komisijos nariai eidami savo pareigas vadovaujasi
konfidencialumo principu, t. y. neperduoda
konfidencialių duomenų neįgaliotiems asmenims.

6.

Kandidatūrų priėmimas.
6.1.
Universiteto Centrinių rūmų, bendrabučių, bibliotekų
ir fakultetų erdvėse esančiuose stenduose, atstovybės
puslapyje, Facebook paskyroje, jos administruojamose
viešose Facebook studentų grupėse ir studentų
elektroninių paštų adresais komisija informuoja
studentus apie priimamas kandidatūras į parlamentą.
6.2.
Kandidatūros skelbime turi būti nurodyta:
6.2.1.
KAP tiesiogiai renkamų parlamento narių
skaičius,
6.2.2.
Nuoroda, kaip iškelti kandidatūrą į parlamentą,
6.2.3.
Sąlygos, reikalingos kandidatūrai iškelti,
6.2.4.
Terminas, iki kurio priimamos kandidatūros,
6.2.5.
Nuoroda ir terminas, kaip ir kada studentai gali
apskųsti komisijos sprendimą dėl kandidatūros.

7.

Kandidatūros teikimas.
7.1.
Kandidatūrą gali teikti visi rinkimų teisę turintys
studentai. Studentas gali kandidatuoti tik į savo KAP
parlamento vietas. Gretutinių studijų studentai
kandidatuoti gali savo pagrindinių studijų fakultete.
7.2.
Kandidatūra teikiama užpildžius ir rinkimų komisijai
pateikus kandidatūros formą.
7.3.
Kandidatūras galima teikti iki komisijos nustatyto ir
rinkimų skelbime paskelbto termino. Terminas trunka
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

8.

ne trumpiau kaip dvi savaites ir baigiasi ne anksčiau
kaip likus trim savaitėms iki rinkimų dienos.
Komisija gali nuspręsti kandidatūros teikimo terminus
iki trijų dienų pratęsti tuose KAP, kuriuose pateiktų
kandidatūrų skaičius yra mažesnis už renkamų
parlamento narių skaičių.
Jeigu po pratęsto termino KAP pateiktų kandidatūrų
skaičius sutampa ar yra mažesnis už renkamų
parlamento narių skaičių, tame KAP rinkimai
nevykdomi ir iškelti kandidatai automatiškai tampa
parlamento nariais.
Kandidatūros formoje turi būti nurodyta:
7.6.1.
Kandidato vardas, pavardė, fakultetas ir
universiteto el. pašto adresas.
7.6.2.
Kandidato pareiškimas, kad ji(s) yra sutinka
imtis parlamento nario pareigų.
Komisija patikrinus, kad formos teikėjas suteikė visus
duomenis, patvirtina teikėjo kandidatūrą rinkimuose ir
jį apie tai informuoja.
Trūkstant duomenų komisija kreipiasi į formos teikėją
ir teiraujasi jo trūkstamų duomenų.
Komisija, formos teikėjui per tris dienas po papildomų
duomenų pasiteiravimo duomenų nesuteikus,
išbraukia formos teikėją iš kandidatų sąrašų ir teikėją
apie išbraukimą informuoja.
Formos teikėjas sprendimą neįtraukti jo(s) į kandidatų
sąrašus gali per tris dienas apskųsti atstovybės
Revizijos komisijai. Revizijos komisija savo sprendimą
pateikia per tris darbo dienas.
Rinkimų komisija nesvarsto po nustatyto termino
pateiktų kandidatūros formų.

Rinkimų skelbimas.
8.1.
Rinkimų komisija studentus apie rinkimus informuoja
elektroniniais laiškais, plakatais universiteto Centrinių
rūmų, bendrabučių, bibliotekų ir fakultetų erdvėse
esančiuose stenduose, pranešimais atstovybės
puslapyje, Facebook paskyroje ir jos administruojamose
viešose Facebook studentų grupėse.
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8.2.

Laiškus, plakatus ir pranešimus komisija išplatina ne
vėliau kaip 2 savaitės prieš rinkimų datą.
8.3.
Rinkimų skelbime su pilnais vardais ir pavardėmis turi
būti nurodyti visi arba (ir) vieno KAP kandidatai į
studentų parlamentą. Sąraše kandidatai išdėstomi
abėcėlės tvarka pagal pavardes.
8.4.
Rinkimų skelbime taip pat privalo būti nurodyta:
8.4.1.
Informacija apie kandidatus,
8.4.2.
Kvietimas dalyvauti rinkimuose,
8.4.3.
Instrukcija, kaip naudotis rinkimų sistema,
8.4.4.
Rinkimų vieta, laikas ir trukmė.
9.

Rinkėjų sąrašai.
9.1.
Studentų rinkėjų sąrašus komisija sudaro pagal
universiteto suteiktus duomenis.
9.2.
Studentų rinkėjų sąrašai sudaromi pagal to semestro,
kurį numatyti parlamento rinkimai, pirmos dienos
studentų statusą turinčių asmenų universitete skaičių.
9.3.
Studentas gali būti įtrauktas į rinkėjų sąrašus savo ar
komisijos iniciatyva, jei jis įgauna studento statusą po
šio straipsnio antroje dalyje numatyto termino, bet ne
anksčiau nei 7 dienos prieš rinkimų datą.

Trečia dalis
Rinkimų eiga
10.

Rinkimai į parlamentą visuose KAP įprastai vyksta vienu
metu. Komisija bet kokį rinkimų datos bet kuriame padalinyje
nukrypimą turi pagrįsti svariomis priežastimis.

11.

Balsavimo tvarka.
11.1.
Balsavimas nurodytu laiku vyksta elektroniniu būdu
ibalsas.lt sistemą. Kiekvieno KAP studentams sudaromi
skirtingi biuleteniai.
11.2.
Balsavimo biuleteniai pagal KAP išsiunčiami visiems
rinkimų teisę turintiems studentams universiteto jų
universiteto elektroninio pašto adresu.
11.3.
Biuletenyje kandidatai nurodomi abėcėlės pagal
pavardę tvarka.
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11.4.

11.5.

Balsuotojas gali atiduoti ne daugiau kaip du balsus už
du skirtingus kandidatus. Balsuotojas gali atiduoti ir nė
vieno balso. Apie tai balsuotojas informuojamas
biuletenyje.
Biuletenyje rinkėjas informuojamas, kad balsas turi
būti atiduotas slaptai ir laisva valia.

12.

Balsavimas.
12.1.
Balsavimas trunka 12 valandų.
12.2.
Studentų balsai atiduodami ibalsas.lt programoje
užpildant elektroninį balsavimo biuletenį.
12.3.
Biuletenyje turi būti nurodyti visi kandidatai studento
KAP abėcėlės tvarka pagal pavardes.
12.4.
Balsuotojas gali atiduoti ne daugiau kaip du balsus.
Balsuotojas negali atiduoti dviejų balsų tam pačiam
kandidatui.
12.5.
Balsuotojas taip pat gali atiduoti tik vieną balsą.
12.6.
Rinkėjui užpildžius ir pateikus balsavimo biuletenį
savo balso rinkėjas keisti negali.

13.

Komisija yra įpareigota paskirti vieną komisijos narį rinkimų
metu priimti ir nedelsiant reaguoti į studentų skundus dėl
rinkimų eigos. Kiekvienas studentas turi teisę skųsti rinkimų
eigą.

Ketvirta dalis
Rinkimų rezultatų skelbimas
14.

Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatai.
14.1.
Pasibaigus balsavimui internetu rinkimų komisija
skelbia balsavimo duomenis atstovybės puslapyje.
14.2.
Skaičiuojant balsus biuleteniai, kuriuose neatiduotas
nei vienas balsas, laikomi sugadintais ir
negaliojančiais.
14.3.
KAP du daugiausiai balsų surinkę kandidatai išrenkami
į parlamentą.
14.4.
KAP dviem ar daugiau kandidatams surinkus vienodą
skaičių balsų skaičių po 3 dienų skelbiami pakartotiniai
rinkimai, kuriuose dalyvauja tik lygų skaičių balsų
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14.5.

14.6.

15.

surinkę kandidatai. Apie pakartotinius rinkimus
komisija studentus informuoja ne vėliau kaip 48 val.
prieš pakartotinius rinkimus.
Komisijai suskaičiavus balsus ir paskirsčius
parlamento vietas, atstovybės puslapyje ir visuose KAP
stenduose skelbiami oficialūs balsavimo rezultatai.
Visų balsavimo duomenys ir rezultatai saugojami
atstovybės ir viešai skelbiami atstovybės puslapyje.

Elektroninio balsavimo sutrikimai.
15.1.
Jeigu rinkimų metu dėl ypatingų aplinkybių sutrinka
numatyta elektroninė rinkimų balsavimo sistema,
komisijos pirmininkas gali skelbti rinkimų laiko
pratęsimą. Apie pratęsimą informuojami visi studentai.
15.2.
Jeigu rinkimų metu iškyla nesklandumų, kurie
nepažeidžia rinkimų slaptumo, nesukelia grėsmės jau
atiduotų balsų duomenims ir leidžia išvngti galimų
klastojimų, komisija gali šias kliūtis ištaisyti rinkimų
nestabdant.
15.3.
Jeigu komisija negali išspręsti ar atmesti galimo
rinkimų klastojimo, rinkimai yra atšaukiami.
15.4.
Kitų trikdžių atveju dėl rinkimų tęsimo sprendžia
rinkimų komisija, vadovaudamasi principu, kad negali
būti pažeistos pagrindinės rinkimų nuostatos.

Penkta dalis
Rinkimų pabaiga
16.

17.

Komisija informuoja išrinktus parlamento narius apie jų
naujas pareigas. Komisija taip pat informuoja esamus
parlamento narius apie jų perrinkimą.
Skundai.
17.1.
Jeigu rinkimai pažeidžia šį reglamentą ar kitus
galiojančius teisės aktus arba jų rezultatai buvo
suklastoti, rinkimai laikomi negaliojančiais.
17.2.
Bet kuris rinkimų teisę turintis studentas gali skųsti
rinkimų rezultatus komisijai per savaitę nuo oficialių
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17.3.

rinkimų rezultatų paskelbimo. Komisija skundą turi
išnagrinėti ir sprendimą dėl jo priimti per savaitę.
Bet kurio KAP rinkimus paskelbus negaliojančiais
komisija skelbia naujus rinkimus pagal šiame
reglamente numatytas ir kitas galiojančias taisykles.
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