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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamentas, vadovaudamasis
VDU Studentų atstovybės įstatų 4.3.1. punktu, nutaria:
1. pakeisti VDU SA Darbo reglamentą ir jo 2.1. dalį „Rinkimai į
Studentų parlamentą“ išdėstyti taip:
„2.1.1. Parlamento rinkimus organizuoja atstovybės Rinkimų
komisija remiantis atstovybės įstatais ir šiuo reglamentu. Rinkimų
komisiją vienerių metų kadencijai skiria parlamentas per pirmąjį
savo posėdį po rinkimų. Ją sudaro vienas universiteto
administracijos atstovas, vienas atstovybės valdybos narys ir trys
parlamento paskirti studentai. Kandidatūra į studentų parlamentą
yra nesuderinama su naryste rinkimų komisijoje rinkimų metu.
2.1.3. Parlamentą sudaro 33 parlamento nariai, renkami
vieneriems metams, remiantis visuotine ir lygia studentų rinkimų
teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose proporcinės sistemos
rinkimuose.
2.1.4. Į parlamentą gali keltis pavieniai kandidatai arba kandidatų
sąrašai. Pavieniu kandidatu studentas išsikelia rinkimų komisijai
pateikęs prašymą dalyvauti parlamento rinkimuose. Sąrašu gali
keltis ne mažesnė kaip 3 ir ne didesnė kaip 33 studentų grupė,
pateikusi visų jos narių pasirašytą prašymą, kuriame nurodytas
sunumeruotas kandidatų sąrašas ir jo pavadinimas. Studentas

kandidatu keltis gali arba viename sąraše, arba kaip pavienis
kandidatas. Visi dokumentai gali būti pateikti komisijai
elektroniniu paštu.
2.1.5. Rinkimų komisija skelbia parlamento rinkimų datą ne
anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki rinkimų. Skelbime
nurodoma rinkimų tvarka, trukmė ir ne trumpesnis kaip dviejų
savaičių terminas bei tvarka kandidatūroms į parlamentą teikti.
2.1.6. Iki rinkimų likus savaitei komisija paskelbia visus išsikėlusius
pavienius kandidatus ir kandidatų sąrašus bei jiems burtų keliu
suteiktus rinkimų numerius.
2.1.7. Balsavimas elektroninėje erdvėje vyksta 48 valandas.
Balsavimo metu studentas gali balsuoti už vieną sąrašą arba už
vieną pavienį kandidatą.
2.1.8. Elektroniniame biuletenyje pavieniai kandidatai ir kandidatų
sąrašai nurodomi didėjančia tvarka pagal jiems tekusį rinkimų
numerį.
2.1.9. Mandatai kandidatų sąrašams paskirstomi pagal tai, kiek
balsų gavo kiekvienas jų taikant kvotų ir liekanų metodą.
2.1.10. Apskaičiuojama kvota – tai yra, kiek balsų reikia 1 mandatui
gauti. Ji lygi visų atiduotų balsų sumai, padalytai iš 33. Jei dalijant
gaunama tik liekana, kvota padidinama vienetu.
2.1.11. Už kiekvieną sąrašą ir atskirą kandidatą atiduotų balsų
skaičius dalijamas iš kvotos. Gautas sveikasis dalmuo yra mandatų
skaičius, tenkantis kiekvienam sąrašui pagal kvotą, o šio dalijimo
liekanos naudojamos likusiems mandatams paskirstyti pagal
liekanas. Paskiriems kandidatams gavus sveiką dalmenį jiems
suteikiamas mandatas ir jie nedalyvauja dalinant mandatus pagal
liekanas.
2.1.12. Padalijus kvotų mandatus visų sąrašų pavadinimai surašomi
iš eilės pagal jiems atitekusias dalijimo liekanas, pradedant
didžiausiąja. Jei dviejų sąrašų liekanos yra lygios, pirmiau yra
įrašomas tas sąrašas, kuris gavo daugiau balsų. Nepadalyti kvotų
metodu mandatai po vieną padalijami sąrašams pagal eilę,
pradedant tuo sąrašu, kuris buvo įrašytas pirmasis.
2.1.13. Jei kuriam nors sąrašui tektų didesnis mandatų skaičius, nei
sąraše yra kandidatų, tai šie mandatai padalijami kitiems sąrašams,
tęsiant toliau jų dalijimą liekanų metodu.
2.1.14. Viename sąraše kandidatai gauna mandatus ta eilės tvarka,
kuria kandidatai pateikti rinkimų sąraše.

2.1.15. Pasibaigus balsavimui, per 48 valandas rinkimų komisija
skelbia balsavimo duomenis (visus rinkimuose dalyvavusius
sąrašus, pavienius kandidatus ir jų surinktą balsų skaičių) ir
rinkimų rezultatus. Rezultatų paskelbimas – oficiali rinkimų į
parlamentą pabaiga.
2.1.16. Papildomi parlamento rinkimai yra organizuojami mutatis
mutandis pagal šį reglamentą rinkimų komisijos nustatyta tvarka ir
terminais.
2.1.17. Naujojo parlamento pirmasis posėdis turi įvykti ne vėliau,
kaip po dviejų savaičių nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.“
2. nustatyti, kad pirmoji rinkimų komisija būtų parlamento paskirta
ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 1 d.
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