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TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

2021 m. TIESIOGINIŲ PIRMININKO RINKIMŲ 
TVARKA 

 
1. Pretendentų siūlymas ir kandidatų tvirtinimas 

1.1. Pretendentus būti kandidatais į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) pirmininkus gali siūlyti: 

1.1.1. TS-LKD Taryba; 

1.1.2. TS-LKD bendrija LKD; 
1.1.3. TS-LKD frakcijos; 

1.1.4. TS-LKD bendruomenės; 

1.1.5. Pretendentus būti kandidatais gali siūlyti TS-LKD skyriai (skyrių sueigos 
konferencijos). Jei skyrius (skyrių sueiga) neturi galimybės sušaukti visuotinio 
skyriaus susirinkimo (sueigos konferencijos), kandidatus TS-LKD tarybai gali 
siūlyti skyriaus taryba (sueigos taryba) konsultuodamasi su skyriaus nariais (sueigos 
nariais).” 

1.2. Pretendentai gali būti siūlomi ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 23 d. 
1.3. Iki 2021 m. vasario 23 d. TS-LKD sekretoriatui elektroniniu paštu sekretoriatas@tsajunga.lt 

turi būti pateikti 1.1.1. – 1.1.4. punkte nurodytų partijos organų vadovų patvirtinti posėdžių 
protokolai (protokolų išrašai) su pasiūlytų pretendentų pavardėmis. Iki 2021 m. vasario 22 
d. 14 val. TS-LKD sekretoriatui elektroniniu paštu sekretoriatas@tsajunga.lt turi būti pateikti 
1.1.5. punkte nurodytų partijos organų vadovų patvirtinti posėdžių protokolai (protokolų 
išrašai) su pasiūlytų pretendentų pavardėmis; 

1.4. Iškelti pretendentai būti kandidatais į TS-LKD pirmininkus savo raštiškus sutikimus 
kandidatuoti į TS-LKD pirmininkus turi pateikti TS-LKD sekretoriatui elektroniniu paštu 
sekretoriatas@tsajunga.lt iki 2021 m. vasario 26 d. 14 val. Raštiško sutikimo nepateikę 
pretendentai laikomi atsisakiusiais kandidatuoti į TS-LKD pirmininkus.  

1.5. 2021 m. vasario 26 d. TS-LKD vykdomasis sekretorius sudaro bendrą pretendentų sąrašą 
abėcėlės tvarka ir pateikia jį Priežiūros komitetui. 

1.6. Priežiūros komitetas 2021 m. vasario 26 d. pateikia išvadas dėl pretendentų TS-LKD 
Prezidiumui, kuris 2021 m. vasario 26 d. priima sprendimą dėl pretendentų patvirtinimo 
kandidatais į TS-LKD pirmininkus. 

1.7. Susidarius situacijai, kai patvirtinamas tik vienas kandidatas į TS-LKD pirmininkus, 
sprendimą dėl tolimesnės rinkimų eigos pasiūlo TS-LKD Priežiūros komitetas, tvirtina TS-
LKD Taryba. 

1.8. Paaiškėjus karantino reguliavimo reikalavimams Lietuvoje TS-LKD pirmininko rinkimų 
metu, CRK, įvertinusi galimybes, gali priimti sprendimą dėl balsavimo organizavimo 
fizinėse balsavimo vietose ir jo tvarkos nustatymo. 
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2. Rinkimų agitacija 
2.1. Kandidatų rinkiminė agitacija prasideda 2021 m. vasario 27 d. 

2.2. Kandidatų rinkiminė agitacija, kurios metu jie bendrauja su skyrių nariais ir kitais rinkimų 
teisę įgijusiais asmenimis, platina jiems informacinę medžiagą, rengia debatus, vyksta iki 
2021 m. kovo 26 d. 

2.3. Kandidatai (kandidatų rinkimų štabai) rinkiminius renginius, debatus skyriuose 
organizuoja kartu su skyrių tarybomis, koordinuojant su TS-LKD sekretoriatu. 

2.4. Kandidato rinkimų agitacijai finansuoti skirtų TS-LKD lėšų dydį – kiekvienam kandidatui 
vienodą – patvirtina TS-LKD Prezidiumas. Kandidatai rinkimų agitacijos finansavimui kitų 
lėšų naudoti negali. Vykdant rinkimų agitaciją draudžiamas rinkėjų papirkinėjimas: 
materialinę  vertę turinčių dovanų dalinimas, vaišių ar komercinių pramogų  organizavimas 
ir pan. 

2.5. Informaciją apie iškeltus kandidatus TS-LKD sekretoriatas publikuoja TS-LKD interneto 
tinklapyje, socialiniuose tinkluose, TS-LKD leidiniuose, išplatina spaudai, taip pat 
išsiunčia skyriams ir kitiems TS-LKD Tarybos patvirtinta tvarka rinkimų teisę įgijusiems 
asmenims (toliau – kiti rinkimų teisę įgiję asmenys) elektroniniu paštu. 

 

3. Balsavimo rinkimuose bendrieji principai 

3.1. Dvi dienos, t. y., 2021 m. kovo 27-28 d., skiriamos balsavimui internetu ir balsų 
skaičiavimui. 

3.2. Dalyvauti rinkimuose gali visi 2021 m. vasario 27 d. TS-LKD duomenų bazės duomenimis 
esantys aktyvūs TS-LKD nariai. Asmenų, nepriklausančių TS-LKD, dalyvavimas yra 
reglamentuotas 6 punkte. 

3.2. Iki 2021 m. vasario 27 d. TS-LKD sekretoriatas sutikslina su skyrių pirmininkais TS-LKD 
skyrių narių sąrašą ir fiksuoja narių skaičių. 

 3.3. Balsavimą rinkimuose administruoja CRK. CRK sudėtį suformuoja TS-LKD vykdomasis 
sekretorius. 

 3.4. Kandidatai į TS-LKD pirmininkus turi teisę ne vėliau kaip dvi dienos iki  balsavimo internetu 
pradžios pasiūlyti TS-LKD vykdomajam sekretoriui po vieną savo atstovą į CRK narius. 

 3.5. Balsavimas rinkimuose yra vykdomas dviem būdais:  
a. balsuojant internetu;  
b. balsuojant paštu; 

 3.6. TS-LKD narys balsuoti gali atlikti tik vienu, jo pasirinktu būdu. Iki 2021 m. vasario 27 d. 
TS-LKD Sekretoriatas atlieka TS-LKD narių ar kitų rinkimų teisę įgijusių asmenų apklausą dėl 
pageidaujamo balsavimo būdo. TS-LKD nariui neužpildžius TS-LKD Sekretoriato atliekamos 
apklausos anketos, jam priskiriamas balsavimo paštu būdas. TS-LKD nariams, pasirinkusiems 
balsuoti paštu ir neatsiuntusiems balsavimo paštu voko į TS-LKD sekretoriatą iki 2021 m. kovo 26 
d. 20:00 sudaroma galimybė balsuoti internetu pagal 4 punkte numatytą tvarką.  

 3.7. Kiti rinkimų teisę įgijęs asmenys balsuoti gali tik internetu. 
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 3.8. Balsuojama popieriniame arba elektroniniame biuletenyje, pagal balsavimo pavyzdį 
pažymint norimą kandidatą. Balsuojant galima pasirinkti tik vieną kandidatą. 

 3.9. Visi balsavimo rezultatai nepriklausomai nuo balsavimo būdo yra suskaičiuojami ir 
susumuojami bei viešinami vienu metu. 

 3.10. CRK skaičiuoja balsavimo paštu ir internetu rezultatus. Pirmiausiai yra skaičiuojami 
balsavimo paštu rezultatai, tada yra pridedami balsavimo internetu rezultatai. 

 3.11. CRK suskaičiuoja visus balsavimo rezultatus, surašo balsavimo protokolą ir jį patvirtina ne 
vėliau kaip iki 2021 m. kovo 29 d. 

 3.12. Balsavimo dokumentacija turi būti saugoma 2 metus TS-LKD sekretoriate. 

 3.13. Kandidatai gali skirti savo atstovus stebėti CRK veiklą, rinkimų agitaciją ir balsavimo 
procedūras, įskaitant balsų skaičiavimą, įregistruodami juos TS-LKD sekretoriate ne vėliau nei likus 
dviems dienoms iki balsavimo pradžios. 

 3.14. TS-LKD pirmininko rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė 
visų TS-LKD narių. 

 3.15. TS-LKD pirmininku laikomas išrinktas tas kandidatas, kuris surenka daugiau kaip pusę 
rinkimuose dalyvavusių TS-LKD narių ir kitų rinkimų teisę įgijusių asmenų balsų. 

 3.16. Jei nė vienas iš kandidatų nesurinko daugiau kaip pusės visų dalyvavusių rinkimuose TS-
LKD narių ir kitų rinkimų teisę įgijusių asmenų balsų, tuomet du daugiausiai balsų surinkę 
kandidatai dalyvauja antrajame rinkimų ture. 

 

4. Balsavimas internetu 

 4.1. Balsavimas internetu yra vykdomas naudojant TS-LKD internetinio balsavimo platformą 
(toliau - IBP). 

 4.2. IBP veikimo aprašą tvirtina Prezidiumas, o priežiūrą ir sklandų balsavimą organizuoja 
CRK kartu su internetinio balsavimo platformos administravimo paslaugas teikiančia įmone. 

 4.3. Po TS-LKD narių ir kitų rinkimų teisę įgijusių asmenų apklausos yra sudaromas narių, 
pasirinkusių balsavimą internetu, sąrašas. Šiame sąraše nurodomi CRK nustatyti narių duomenys, 
kurių reikia sklandžiam balsavimui internetu. 

 4.4. Balsavimas internetu vyksta 2021 m. kovo 27-28 d. nuo kovo 27 d. 8:00 iki kovo 28 d. 
18:00. 

 4.5. Pasibaigus balsavimo internetu laikui, CRK fiksuoja balsavimo pabaigą, o rezultatus 
pradeda apdoroti ir sumuoti, kai jau yra suskaičiuoti paštu atiduoti balsai. 
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5. Balsavimas paštu 

5.1. CRK organizuoja balsavimą paštu. Balsavimas paštu yra vykdomas pasitelkiant Lietuvos 
pašto paslaugas. 

5.2. Po TS-LKD narių ir rinkimų teisę įgijusių asmenų apklausos yra sudaromas asmenų, 
pasirinkusių balsavimo paštu būdą, sąrašas. Šiame sąraše nurodomi CRK nustatyti asmenų 
duomenys, kurių reikia sklandžiam balsavimui paštu. 

5.3. Datą, kada nariams yra išsiunčiami balsavimo paštu biuleteniai nustato CRK, tačiau jie 
negali būti išsiunčiami vėliau nei 2021 m. kovo 7 d. Instrukcijoje nurodoma vėliausia data iki 
kurios TS-LKD nariai ir kiti rinkimų teisę įgiję asmenys turi į TS-LKD centrinę būstinę atsiųsti 
atgalinį laišką su užpildytu balsavimo biuleteniu. 

5.4. TS-LKD nariams ir rinkimų teisę įgijusiems asmenims, įrašytiems į pasirinkusių balsavimo 
paštu būdą Sąrašą, voke yra siunčiamas asmeninis korespondencijos paketas, kurį sudaro: du vokai 
(vidinis ir išorinis), balsavimo biuletenis, rinkėjo kortelė. Išorinis vokas yra su apmokėtu atgaliniu 
siuntimu į TS-LKD centrinę būstinę. CRK sprendimu į korespondencijos paketą gali būti 
įtraukiama informacija apie kandidatus į TS-LKD pirmininkus.  

5.5. TS-LKD centrinėje būstinėje visi gaunami balsavimo paštu vokai yra įtraukiami į apskaitos 
žurnalą, vokai su biuleteniais patalpinami į balsavimo urną. Vokai su balsavimo biuleteniais nėra 
atplėšiami. Jeigu vokas yra atplėštas ar kitaip pažeistas, jame esantis balsavimo biuletenis nėra 
įskaitomas, tai pažymima apskaitos žurnale. 

5.6. Balsavimo paštu urna yra atplėšiama ir balsai pradedami skaičiuoti 2021 m. kovo 28 d. 
18:00. 

5.7.  Vokai gauti po 2021 m. kovo 26 d. 20:00, bet prieš 2021 m. kovo 28 d. 18:00 yra įskaitomi, 
tik patikrinus ar asmuo nebalsavo per IBP. Jeigu asmuo savo balsą atidavė per IBP, vokas su 
balsavimo biuleteniu negali būti atplėšiamas, o turi būti iškart sunaikinamas. Ši procedūra 
atliekama CRK nustatyta tvarka. 

5.8. Vokai su balsavimo biuleteniais, kurie yra gauti po 2021 m. kovo 28 d. 18:00 yra 
neįskaitomi. Tokie gauti vokai su balsavimo biuleteniais negali būti atplėšiami, o turi būti iškart 
sunaikinami. Ši procedūra atliekama CRK nustatyta tvarka. 

6. Asmenų, nepriklausančių TS-LKD dalyvavimo tvarka. 

6.1. Rinkti TS-LKD pirmininką turi teisę visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 m., 
nepriklausantys kitoms politinėms partijoms ar savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusiems 
komitetams, pritariantys TS-LKD vertybėms, laisva valia užsiregistravę ir iš anksto įtraukti į TS-
LKD atvirų rinkimų rinkėjų sąrašą. Šie asmenys gali rinkimuose balsuoti tik naudodamiesi IBP.  

6.2. Asmenys norintys būti įtraukti į TS-LKD pirmininko rinkimų rinkėjų sąrašus, privalo 2021 
m. vasario 27 – kovo 23 d. laikotarpiu užsiregistruoti rinkimams skirtame interneto puslapyje ir 
sulaukti patvirtinimo iš CRK dėl įtraukimo į  balsuojančiųjų sąrašus. 

6.3. CRK pasilieka teisę neįtraukti asmens į TS-LKD pirmininko rinkimų rinkėjų sąrašus 
nurodydama tokio sprendimo motyvus. Sprendimas neįtraukti į rinkėjų sąrašus ne partijos narius 
yra neskundžiamas. 
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6.4. CRK apie įtraukimą į TS-LKD atvirų rinkimų rinkėjų sąrašus praneša asmeniui per 10 d. d. 
laikotarpį, bet ne vėliau kaip likus 3 d. d. iki rinkimų pradžios. 

6.5.  Asmenys, nepriklausantys partijai ir patvirtinti dalyvauti TS-LKD pirmininko rinkimuose 
tampa TS-LKD rėmėjais. 

 6.5.1. TS-LKD rėmėjai yra asmenys, kurie pritaria TS-LKD vertybėms, tikslams ir 
vykdomai politikai. 

 6.5.2. Rėmėjai be papildomos registracijos gali dalyvauti atviruose TS-LKD rinkimuose. 

 6.5.3. Rėmėjai dalyvauja TS-LKD veikloje, teikia siūlymus, reiškia nuomonę visais TS-
LKD veiklos klausimai. 

 6.5.4. Rėmėjus registruoja TS-LKD vykdomasis sekretorius. 

 6.6. Asmenų, nepriklausančių partijai, įgijusių teisę balsuoti ir tapus TS-LKD rėmėjais, 
duomenys saugomi pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų asmens duomenų 
tvarkymo taisykles. 

7. Antrasis turas 
7.1. Antrojo turo balsavimas internetu ir balsų skaičiavimo procedūros vyksta 2021 m. 

balandžio 24-25 dienomis. Biuleteniai balsavimui paštu išsiunčiami ne vėliau nei 2021 m. 
balandžio 4 d.  

7.2. Antrojo turo internetinis balsavimas trunka 2 dienas. Balsavimai internetu ir paštu 
organizuojami bei vykdomi pagal šios tvarkos 3, 4 ir 5 dalyse nustatytas taisykles. 

7.3. Antrajame ture išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiau balsų. 

7.4. Išrinktasis pirmininkas pradeda eiti savo pareigas, kai TS-LKD pirmininko tiesioginių 
rinkimų rezultatai paskelbiami TS-LKD suvažiavime. 

 

8. Baigiamosios nuostatos 
8.1. Apie pastebėtus balsavimo procedūrų pažeidimus kandidatų atstovai ne vėliau kaip iki 

paskutinės balsavimo dienos pabaigos raštiškai informuoja CRK. Pranešimų pagrįstumą ir 
jų svarbą rinkimų rezultatų teisėtumui įvertina CRK, kuri gali prašyti TS-LKD Priežiūros 
komiteto vertinimo. Visos išvados dėl tokių pranešimų suformuojamos ne vėliau kaip per 
3 dienas nuo pareiškimo gavimo. 

8.2. TS-LKD pirmininko tiesioginių rinkimų rezultatai iškilmingai paskelbiami TS-LKD 
suvažiavime. 

 
 
 
TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis 


