Patvirtinta TS-LKD Taryboje 2020-05-15
TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KANDIDATŲ 2020 M.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ DAUGIAMANDATĖJE APYGARDOJE
SĄRAŠO FORMAVIMO TVARKA
I.

Bendroji dalis

1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) kandidatų 2020 m.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų daugiamandatėje apygardoje sąrašo formavimo tvarka
(toliau – Tvarka) remiasi TS-LKD įstatais, TS-LKD tarybos 2020 m. kovo 3 d. patvirtinta „TSLKD kandidatų 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų daugiamandatės apygardos
sąraše siūlymo tvarka” (toliau – Kandidatų siūlymo tvarka), vidinės demokratijos principais ir
rinkimų kandidatų sąrašų formavimo patirtimi.
2. TS-LKD kandidatų sąrašo (toliau – Sąrašas) lyderis yra ir TS-LKD kandidatas į Ministro
Pirmininko pareigas (toliau - Sąrašo lyderis). Jei Sąrašo lyderiu nėra TS-LKD pirmininkas,
Sąrašo lyderis yra tvirtinamas TS-LKD tarybos sprendimu, TS-LKD Pirmininko teikimu.
Tokiu atveju TS-LKD tarybos patvirtintas Sąrašo lyderis yra įrašomas pirmuoju numeriu
Sąraše, o TS-LKD Pirmininkas antruoju ir jie nėra reitinguojami.
3. Reitingavimo kampanijos agitacijoje yra draudžiama skleisti informaciją, nukreiptą prieš kitus
kandidatus, TS-LKD politikus ar oficialią TS-LKD vykdomą politiką bei rinkimų programą
bei kitaip kenkti TS-LKD reputacijai.
4. TS-LKD sekretoriatas turi sudaryti vienodas kampanijos agitacijos sąlygas visiems tą daryti
norintiems kandidatams.
5. Agitaciją draudžiama vykdyti 2020 m. birželio 28 d.

II.

Abėcėlinio kandidatų sąrašo sudarymas

6. TS-LKD Vykdomasis sekretorius, gavęs siūlymus dėl kandidatų, juos susistemina, įvertina jų
atitikimą Kandidatų siūlymų tvarkai ir parengia abėcėlinį kandidatų sąrašą, kurį teikia TS-LKD
Centriniam rinkimų štabui, jo rekomendacijoms. TS-LKD Vykdomasis sekretorius abėcėlinį
sąrašą su gautomis rekomendacijomis teikia TS-LKD Priežiūros komitetui.
7. TS-LKD Priežiūros komitetas pateikia išvadą, ar nėra padaryta nusižengimų, dėl kurių
kandidatai negalėtų būti įtraukti į Sąrašą, kaip tai numato TS-LKD įstatų 122.10. punktas.
8. TS-LKD Prezidiumas, atsižvelgdamas į TS-LKD Priežiūros komiteto išvadą ir TS-LKD
Centrinio rinkimų štabo rekomendacijas, priima sprendimus iš abėcėlinio sąrašo išbraukti
asmenis arba įrašyti naujus asmenis.
9. Prezidiume burtų keliu ištraukiama raidė, nuo kurios prasidės reitingavimui pateikiamas
galutinis abėcėlinis Sąrašas ir iki 2020 m. birželio 1 d. sudaromas galutinis abėcėlinis
kandidatų sąrašas, kuris teikiamas visuotiniam reitingavimui.
III.

Sąrašo reitingavimo bendrieji principai

10. Sąrašo reitingavimą vykdo Centrinė reitingavimo komisija (toliau - CRK) ir Vietinės
reitingavimo komisijos (toliau - VRK). CRK sudėtį suformuoja TS-LKD Vykdantysis
sekretorius, o VRK – skyrių ir sueigų (Vilniuje ir Kaune) tarybos.
11. Sąrašo reitingavimas yra vykdomas trimis būdais:
a. reitinguojant internetu;
b. reitinguojant paštu;
c. reitinguojant skyriuose ir sueigose (fizinis reitingavimas).

12. TS-LKD narys reitingavimą gali atlikti tik vienu, jo pasirinktu būdu. Iki 2020 m. birželio 5 d.
TS-LKD Sekretoriatas atlieka TS-LKD narių apklausą dėl pageidaujamo reitingavimo būdo.
13. Reitingavimas vykdomas popieriniame arba elektroniniame biuletenyje, pasirenkant ir
reitingavimo langeliuose įrašant ne daugiau kaip 15 kandidatų Sąrašo numerių.
14. Visi reitingavimo rezultatai nepriklausomai nuo balsavimo būdo yra suskaičiuojami ir
susumuojami bei viešinami vienu metu.
15. CRK skaičiuoja reitingavimo paštu ir internetu rezultatus, o VRK skaičiuoja balsavimo
skyriuose rezultatus. Pirmiausiai yra skaičiuojami reitingavimo paštu rezultatai, tada prie jų
pridedami balsavimo skyriuose rezultatai ir galiausiai yra pridedami balsavimo internetu
rezultatai.
IV.

Reitingavimas internetu

16. Reitingavimas internetu yra vykdomas naudojant TS-LKD internetinio balsavimo platformą
(toliau - IBP).
17. IBP veikimo aprašą tvirtina Prezidiumas, o priežiūrą ir sklandų reitingavimą organizuoja CRK
kartu su internetinio balsavimo platformos administravimo paslaugas teikiančia įmone.
18. Po TS-LKD narių apklausos yra sudaromas narių, pasirinkusių reitingavimo internetiniu būdu,
sąrašas. Šiame sąraše nurodomi CRK nustatyti narių duomenys, kurių reikia sklandžiam
reitingavimui internetu.
19. Reitingavime internetu dalyvaujantys TS-LKD nariai elektroniniu paštu gauna pranešimą, kad
jie yra užregistruoti Sąrašo reitingavimui internetu, o taip pat ir detalią CRK patvirtintą
instrukciją apie reitingavimo internetu procedūras.
20. Reitingavimas internetu vyksta 2020 m. birželio 28 d. nuo 8:00 iki 18:00.
21. Pasibaigus reitingavimo internetu laikui, CRK fiksuoja reitingavimo pabaigą, o rezultatus
pradeda apdoroti ir sumuoti, kai jau yra suskaičiuoti kitais reitingavimo būdais atiduoti
reitingavimo balsai.
V.

Reitingavimas paštu

22. CRK organizuoja reitingavimą paštu. Reitingavimas paštu yra vykdomas pasitelkiant Lietuvos
pašto paslaugas.
23. Po TS-LKD narių apklausos yra sudaromas narių, pasirinkusių reitingavimo paštu būdą,
sąrašas. Šiame sąraše nurodomi CRK nustatyti narių duomenys, kurių reikia sklandžiam
reitingavimui paštu.
24. TS-LKD nariams, įrašytiems į pasirinkusių reitingavimo paštu būdą Sąrašą, yra siunčiamas
asmeninis korespondencijos paketas, kurį sudaro: vokas, jame įdėtas balsavimo biuletenis ir
papildomas vokas su apmokėtu atgaliniu siuntimu į TS-LKD centrinę būstinę.
25. Datą, kada nariams yra išsiunčiami balsavimo paštu biuleteniai nustato CRK, tačiau jie negali
būti išsiunčiami vėliau nei 2020 m. birželio 12 d. Instrukcijoje nurodoma vėliausia data iki
kurios nariai turi į TS-LKD centrinę būstinę išsiųsti atgalinį laišką su užpildytu reitingavimo
biuleteniu.
26. TS-LKD centrinėje būstinėje visi gaunami balsavimo paštu vokai yra įtraukiami į apskaitos
žurnalą ir patalpinami į balsavimo urną. Vokai su reitingavimo biuleteniais nėra atplėšiami.
Jeigu vokas yra atplėštas ar kitaip pažeistas, jame esantis reitingavimo biuletenis nėra
įskaitomas, tai pažymima apskaitos žurnale.
27. Reitingavimo paštu urna yra atplėšiama ir balsai skaičiuojami 2020 m. birželio 28 d. 18:00.
28. Vokai su reitingavimo biuleteniais, kurie yra gauti po 2020 m. birželio 28 d. 18:00 yra
neįskaitomi. Tokie gauti vokai su reitingavimo biuleteniais negali būti atplėšiami, o turi būti
iškart sunaikinami. Ši procedūra atliekama CRK nustatyta tvarka.

VI.

Reitingavimas skyriuose ir sueigose

29. Po TS-LKD Sekretoriato atliktos narių apklausos, matant kiek narių išreiškė norą balsuoti
fiziškai skyriuje arba sueigoje, sprendimą dėl to, kuriuose skyriuose ir sueigose vykdomas
fizinis reitingavimas CRK teikimu priima Prezidiumas. Priimant sprendimą turi būti
atsižvelgiama į VRK nuomones, narių pageidavimą ir galimybę užtikrinti saugų, patogų
reitingavimą skyriaus būstinėje ar kitoje patalpoje.
30. Tais atvejais, kai skyriuje nėra organizuojamas fizinis reitingavimas, narys, kuris buvo
pasirinkęs būtent tokią reitingavimo formą yra informuojamas ir jam yra suteikiama galimybė
sąrašą reitinguoti kitu, jo pasirinktu būdu, t.y. paštu arba internetu.
31. Reitingavimas skyriuose ir sueigose vykdomas 2020 m. birželio 28 d. Vilniuje ir Kaune
reitingavimas vykdomas sueigose.
32. Reitingavimą skyriuose ir sueigose organizuoja VRK.
33. TS-LKD sekretoriatas iki 2020 m. birželio 25 d. visoms VRK perduoda reitingavimo
biuletenius ir to TS-LKD skyriaus narių, pasirinkusių reitingavimo skyriuje būdą, registracijos
sąrašus.
34. Reitingavime skyriuje dalyvauja tik registracijos sąraše įrašyti TS-LKD skyriaus nariai.
35. Reitingavimas skyriuje vyksta iki 2020 m. birželio 28 d. 18:00. Po to VRK suskaičiuoja
reitingavimo rezultatus ir protokolą perduoda CRK.
VII.

Galutinių reitingavimo rezultatų tvirtinimas

36. VRK perduoda reitingavimo skyriuose protokolus su reitingavimo rezultatais CRK. CRK
susumuoja visus reitingavimo rezultatus ir paskelbia juos viešai. Surašomas galutinis
reitingavimo rezultatų protokolas.
37. TS-LKD Prezidiumas patvirtina reitingavimo rezultatus ir sureitinguotą Sąrašą.
VIII. Kandidatų sąrašo tvirtinimas
38. Po kandidatų Sąrašo reitingavimo TS-LKD Pirmininkas kartu su Sąrašo lyderiu, motyvuotu
bendru sprendimu, turi teisę keisti sureitinguotą sąrašą (įtraukdamas arba nereitinguotus
asmenis, arba pakeldamas į reitinguotus sąrašo asmenis) tokia tvarka: 1 dešimtuke gali keisti
1 poziciją; 2 dešimtuke - 2 pozicijas; 3 dešimtuke - 3 pozicijas; 4 dešimtuke - 4 pozicijas; 5 ir
žemesniuose dešimtukuose - 5 pozicijas.
39. Galutinį kandidatų sąrašą tvirtina TS-LKD Taryba. TS-LKD Tarybai teikiamas galutinis,
reitinguotas kandidatų sąrašas su TS-LKD Pirmininko ir TS-LKD Sąrašo lyderio kartu
atliktomis korekcijomis. TS-LKD Taryba tvirtina sąrašą balsuodama už visą sąrašą in corpore.
IX.

Baigiamosios nuostatos

40. Po TS-LKD kandidatų Sąrašo patvirtinimo ir iki jų pateikimo bei registravimo Vyriausioje
rinkimų komisijoje, TS-LKD Prezidiumui suteikiama teisė išbraukti kandidatą iš sąrašo paties
kandidato prašymu arba motyvuotu TS-LKD Priežiūros komiteto siūlymu.
41. Visus ginčus dėl šios Tvarkos vykdymo ir taikymo sprendžia TS-LKD Priežiūros komitetas.

