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1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) kandidatų 2020 m. 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų daugiamandatės apygardos sąraše (toliau – kandidatai) 
siūlymo tvarka remiasi TS-LKD įstatais ir vidinės demokratijos principais. 

2.  Kandidatų siūlymas. 

2.1. Iki 2020 m. gegužės 4 d. TS-LKD skyriai, TS-LKD Pirmininkas, TS-LKD Prezidiumas siūlo 
kandidatus į abėcėlinį kandidatų sąrašą.  

2.2. TS-LKD skyriai kandidatus siūlo visuotiniuose susirinkimuose. Teisę siūlyti kandidatą turi bet 
kuris visuotiniame susirinkime dalyvaujantis TS-LKD narys. Kandidatas laikomas pasiūlytu, jeigu 
skyriaus visuotinis susirinkimas įvyko TS-LKD Įstatų nustatyta tvarka ir už kiekvieną pasiūlytą 
kandidatą balsavo ne mažiau kaip 30 proc. susirinkime dalyvaujančių TS-LKD narių. Už kiekvieną 
pasiūlytą kandidatą organizuojamas atskiras balsavimas. Kiekvienas susirinkime dalyvaujantis TS-
LKD narys turi tiek balsų, kiek yra kandidatų.  

2.3. Tais atvejais, kai nuo šios tvarkos priėmimo dienos iki 2020 m. gegužės 1 d. TS-LKD skyrius 
neturi galimybės susirinkti į visuotinį susirinkimą, TS-LKD skyriaus Taryba gali rekomenduoti TS-
LKD Prezidiumui įtraukti į abėcėlinį kandidatų sąrašą jos siūlomą (-us) kandidatą (-us). TS-LKD 
skyriaus taryboje teisę siūlyti kandidatą turi bet kuris TS-LKD skyriaus tarybos narys. Kandidatas 
laikomas pasiūlytu, jeigu TS-LKD skyriaus tarybos posėdis įvyko TS-LKD Įstatų nustatyta tvarka 
ir už kiekvieną pasiūlytą kandidatą balsavo ne mažiau kaip  30 proc. skyriaus tarybos posėdyje 
dalyvaujančių tarybos narių. Už kiekvieną pasiūlytą kandidatą organizuojamas atskiras balsavimas. 
Kiekvienas skyriaus tarybos posėdyje dalyvaujantis tarybos narys turi tiek balsų, kiek yra kandidatų.  

2.4. TS-LKD bendrijos, frakcijos, bendruomenės ir jaunimo organizacijos, su kuriomis TS-LKD 
oficialiai bendradarbiauja, gali rekomenduoti TS-LKD Prezidiumui įtraukti į abėcėlinį kandidatų 
sąrašą jų siūlomus kandidatus.  

2.5. TS-LKD keliami (ir/arba remiami) kandidatai 2020 m. Seimo rinkimų vienmandatėse 
apygardose yra keliami ir kandidatais 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 
daugiamandatėje apygardoje TS-LKD sąraše, jeigu patys nenusprendžia kitaip. Šie kandidatai į TS-
LKD kandidatų sąrašą įtraukiami be papildomo siūlymo.  

2.6. Kandidatais gali būti siūlomi TS-LKD nariai, TS-LKD rėmėjai ir kiti asmenys, nepriklausantys 
partijai, kurie palaiko TS-LKD, atitinka Seimo rinkimų įstatyme keliamus kriterijus, turi 



pakankamai profesionalumo ir pasirengimo dirbti Seime, neturi galiojančių TS-LKD įstatuose 
numatytų partinės atsakomybės priemonių ir yra nepriekaištingos reputacijos.  

2.7. Visi siūlymai dėl kandidatų yra teikiami TS-LKD Vykdomajam sekretoriui. Siūlymai yra 
teikiami raštu, o jeigu sprendimą dėl siūlymo priėmė nurodytos TS-LKD struktūros kolegialus 
valdymo organas, prie siūlymo pridedamas posėdžio, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl 
kandidatų siūlymo, protokolas. 

3. Galutinę kandidatų sąrašo sudarymo, reitingavimo ir tvirtinimo tvarką nustato Taryba atskiru 
sprendimu iki 2020 m. birželio 1 d.  
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