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TS-LKD KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBIŲ MERUS RINKIMŲ
TVARKA

1. Bendroji dalis
1.1. TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus rinkimų tvarka (toliau – Tvarka) remiasi vidinės
demokratijos ir atvirumo visuomenei principais.
1.2. Ši Tvarka taip pat remiasi TS-LKD įstatų 133.4. punktu, pagal kurį TS-LKD kandidatai į Lietuvos
savivaldybių merus gali būti renkami ir atviruose rinkimuose, kuriuose teisę balsuoti turi TS-LKD
nariai ir kiti pilnamečiai asmenys, įgiję teisę dalyvauti šiuose rinkimuose.
1.3. Prieš pradedant TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus rinkimų procedūras, bet ne vėliau kaip
iki 2017 m. spalio 2 d., TS-LKD prezidiumas TS-LKD pirmininko teikimu suformuoja Centrinį
atrankos komitetą (CAK), kurio pagrindinės funkcijos yra koordinuoti kandidatų kėlimo, vertinimo ir
tvirtinimo procesus.
2. TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus iškėlimas
2.1. TS-LKD skyrių tarybos konsultuodamosi su skyrių grupėmis ir CAK iki 2018 m. sausio 8 d.
suformuoja pirminį kandidatų į atitinkamos savivaldybės merus sąrašą, kurį gali sudaryti ne daugiau
kaip 3 kandidatai. Į šį sąrašą taip pat gali būti įrašomi patys pasisiūlę būti kandidatais į merus asmenys,
kurie nėra kitų partijų nariai ir yra deklaravę pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms vertybėms.
Kandidatais nerekomenduojama siūlyti Seimo narių, išrinktų į Lietuvos Respublikos Seimą
vienmandatėse rinkimų apygardose.
2.2. TS-LKD kandidatai į merus Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse
renkami remiantis TS-LKD įstatų 133.4. punktu (pagal kurį teisę balsuoti turi TS-LKD nariai ir kiti
pilnamečiai asmenys, įgiję teisę dalyvauti šiuose rinkimuose). Teisę siūlyti kandidatus į pirminį
kandidatų sąrašą turi šioms savivaldybėms priklausančių TS-LKD skyrių sueigų tarybos, TS-LKD
prezidiumas, TS-LKD pirmininkas, CAK, Bendrija LKD ir TS-LKD frakcijos. Į šį sąrašą taip pat gali
būti įrašomi patys pasisiūlę būti kandidatais į merus asmenys, kurie nėra kitų partijų nariai ir yra
deklaravimą pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms vertybėms. Pirminis kandidatų sąrašas
suformuojamas iki 2018 m. vasario 5 d.
2.3. Įgyvendinus 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas procedūras, kandidatų sąrašai pateikiami TS-LKD
priežiūros komitetui. Įvertinęs TS-LKD priežiūros komiteto išvadas, taip pat kitas reikšmingas
aplinkybes, CAK suformuoja baigtines išvadas TS-LKD prezidiumui, kuris dėl kiekvieno kandidatų
sąrašo priima vieną iš šių sprendimų:

2.3.1. Pritarti pateiktiems sąraše esantiems kandidatams ir teikti juos atitinkamo skyriaus ar
atvirajam balsavimui Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto skyrių sueigose TSLKD kandidatui į savivaldybės merus rinkti;
2.3.2. Išbraukti dalį kandidatų atsižvelgiant į TS-LKD priežiūros komiteto ar CAK išvadas bei
siūlymus, objektyviai įvertinus kandidatų pasirengimą užimti savivaldybės mero pareigas ir (ar)
papildyti pateiktą kandidatų sąrašą naujais asmenimis. Tokiu būdu suformuotas kandidatų
sąrašas teikiamas atitinkamo skyriaus balsavimui ar atvirajam balsavimui Vilniaus miesto,
Kauno miesto ir Klaipėdos miesto skyrių sueigose TS-LKD kandidatui į savivaldybės merus
rinkti.
2.4. Šiame straipsnyje nurodytos procedūros įgyvendinamos iki 2018 m. vasario 9 d.
2.5. Detalią kandidatų kėlimo, agitavimo ir rinkimų organizavimo tvarką tvirtina TS-LKD
prezidiumas.
3. TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus rinkimas
3.1. Gavusi TS-LKD prezidiumo patvirtintą kandidatų sąrašą skyriaus taryba sprendžia priklausomai
nuo nurodytų aplinkybių:
3.1.1. Jei yra teikiama tik viena kandidatūra, skyriaus susirinkimas apsisprendęs atviru ar slaptu
balsavimu sprendžia dėl šios kandidatūros tvirtinimo. Sprendimas dėl tvirtinimo priimamas
paprasta dalyvaujančių susirinkime balsų dauguma. Jeigu kandidatas nesurenka susirinkimo
dalyvių balsų daugumos, procedūra kartojama iš naujo pradedant nuo kandidatų kėlimo TS-LKD
vykdomojo sekretoriaus nustatytais terminais;
3.1.2. Jei sąraše yra daugiau kaip vienas kandidatas, skyriai organizuoja visuotinį balsavimą.
Balsavimas turi būti organizuojamas taip, kad būtų sudarytos ir užtikrintos visos galimybės
kiekvienam nariui jame dalyvauti (organizuojant skyrių ir grupių susirinkimus bei sudarant
palankiausias sąlygas pavieniams balsuotojams).

3.2. Įgyvendinus šios Tvarkos 2.2. ir 2.3. punktų nuostatas, TS-LKD kandidatai į Vilniaus miesto,
Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybės merus renkami remiantis TS-LKD įstatų 133.4. punkto
nuostatomis ir šiais principais:
3.2.1. Kandidatas į merus renkamas slaptu balsavimu. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose
dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų TS-LKD skyrių sueigai priklausančių narių. TS-LKD
kandidatu į merus laikomas išrinktas tas kandidatas, kuris surenka daugiau kaip pusei rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų balsų. Jei nei vienas kandidatas nesurenka daugiau kaip pusę rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų balsų, rengiamas antras balsavimo turas, slaptam balsavimui paliekant dvi
daugiausiai balsų gavusias kandidatūras, o išrinktas laikomas tas, kuris surinko daugiau balsų;
3.2.2. Be TS-LKD narių, teisę dalyvauti rinkimuose ir balsuoti gali įgyti pilnamečiai asmenys,
Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys atitinkamos savivaldybės teritorijoje, registracijos
dalyvauti rinkimuose metu nepriklausantys jokiai kitai politinei partijai ar kitam politinių tikslų
turinčiam dariniui, kurie iš anksto užsiregistruoja elektroninėje TS-LKD rinkimų sistemoje,
deklaruodami pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms vertybėms;
3.2.3. Išsamią asmenų, nepriklausančių TS-LKD, dalyvavimo rinkimuose tvarką tvirtina TSLKD prezidiumas;

3.3. TS-LKD skyrių tarybų ir/arba atskiru CAK siūlymu ir TS-LKD prezidiumo sprendimu, TS-LKD
kandidato į konkrečios savivaldybės merus rinkimai gali būti vykdomi taip pat remiantis TS-LKD
133.4. įstatų punkte nustatytu atviro balsavimo principu. Tokiu atveju rinkimų procedūroms taikomas
Tvarkos 3.2. punktas.
3.4. Šiame straipsnyje nurodytos procedūros įgyvendinamos iki 2018 m. balandžio 27 d. Motyvuotu
CAK siūlymu, TS-LKD prezidiumas gali priimti sprendimą atskirose savivaldybėse pratęsti šioje
Tvarkoje numatytus terminus.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Įgyvendinus Tvarkos 3.1. ir 3.2. punktuose nustatytas procedūras, TS-LKD skyrių (skyrių sueigų)
tarybos patvirtina balsavimo rezultatus ir perduoda juos TS-LKD sekretoriatui, o TS-LKD taryba
patvirtina baigtinį TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus sąrašą.
4.2. Patvirtinus TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus sąrašą, atskira TS-LKD tarybos patvirtinta
tvarka ir terminais organizuojamos TS-LKD kandidatų į savivaldybių tarybas kėlimo, vertinimo ir
reitingavimo procedūros.
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