
 

 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ  

DEMOKRATŲ KANDIDATŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE 

ATRANKOS IR TVIRTINIMO TVARKA  

 

1. Bendroji dalis 

1.1. TS-LKD savivaldybių tarybų rinkimų kandidatų tvirtinimo tvarka (toliau – Tvarka) 

remiasi vidinės demokratijos ir atvirumo visuomenei principais.  

1.2. Ši Tvarka nustato kandidatų 2023 m. tiesioginiuose savivaldybių merų rinkimuose 

atrankos ir tvirtinimo bei kandidatų į 2023 metų savivaldybių tarybas sąrašų 

formavimo procedūras. 

1.3. Ši Tvarka remiasi TS-LKD įstatų 122.4. 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 16 metų sulaukę asmenys, įgiję teisę dalyvauti 

šiuose rinkimuose. Šioje tvarkoje apibrėžta detali atvirų TS-LKD rinkimų, agitavimo, 

organizavimo, asmenų nepriklausančių TS-LKD dalyvavimo rinkimuose tvarka.  

1.4. Prieš pradedant TS-LKD kandidatų savivaldybių tarybų rinkimuose tvirtinimo 

procedūras TS-LKD taryba TS-LKD Prezidiumo teikimu suformuoja Centrinį 

rinkimų štabą (CRŠ). CRŠ koordinuoja kandidatų siūlymo procedūrą ir tuo tikslu 

nuolatos palaiko ryšius su skyriais ir kitomis partijos struktūromis.  

1.5. Dėl šioje tvarkoje įvardintų procedūrų įgyvendinimo terminų skirtingiems skyriams, 

atsižvelgiant į situaciją, motyvuotu sprendimu apsisprendžia Prezidiumas CRŠ 

teikimu. Kandidatai į merus turi būti patvirtinti nė vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 

d. Kandidatų į 2023 metų savivaldybių tarybas sąrašų teikimo procedūros vykdomos 

po kandidatų į merus tvirtinimo ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 

1 d.  

 

2. TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus iškėlimas 

2.1. TS-LKD skyrių tarybos, konsultuodamosi su skyrių grupėmis, CRŠ pateikia pirminius 

kandidatus į atitinkamos savivaldybės merus, pateikti galima ne daugiau kaip 3 

kandidatus. Tais atvejais, kai skyrius priklauso skyrių sueigai, galutinį kandidatų 

pasiūlymą CRŠ, konsultuodamasi su skyrių tarybomis, teikia skyrių sueigos taryba. 

Pasiūlyti kandidatai turi būti davę sutikimą dalyvauti kandidatų kėlimo procedūroje.  

2.2. Teisę siūlyti kandidatus į merus turi šioms savivaldybėms priklausančių TS-LKD 

skyrių (skyrių sueigų) tarybos, TS-LKD Prezidiumas, TS-LKD pirmininkas, CRŠ. 

Taip pat gali būti įrašomi patys pasisiūlę būti kandidatais į merus asmenys, kurie nėra 

kitų partijų ar savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių komitetų nariai, yra 

deklaravę pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms vertybėms.  

2.3. Įgyvendinus 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas procedūras, kandidatai į merus pateikiami 

TS-LKD Priežiūros komitetui. Įvertinęs TS-LKD Priežiūros komiteto išvadas, taip pat 

kitas reikšmingas aplinkybes, CRŠ suformuoja baigtines išvadas TS-LKD 

Prezidiumui, kuris dėl kiekvieno iš kandidatų priima vieną iš šių sprendimų: 

 

 



 

2.3.1. Pritarti pateiktiems kandidatams ir teikti juos atitinkamo skyriaus (skyrių 

sueigos) ar atvirajam balsavimui TS-LKD kandidatui į savivaldybės 

merus rinkti; 

2.3.2. Išbraukti dalį kandidatų atsižvelgiant į TS-LKD Priežiūros komiteto ar 

CRŠ išvadas bei siūlymus, objektyviai įvertinus kandidatų pasirengimą 

užimti savivaldybės mero pareigas ir (ar) papildyti pateiktas kandidatūras 

naujais asmenimis. Tokiu būdu suformuotos kandidatūros teikiamos 

atitinkamo skyriaus (skyrių sueigos) balsavimui ar atvirajam balsavimui 

kandidatui į savivaldybės merus rinkti. 

2.3.3. Išimtinais atvejais, gavus CRŠ rekomendaciją ir skyriaus tarybos (skyrių 

sueigos tarybos) pritarimą, patvirtinti konkrečius kandidatus atskirose 

savivaldybėse. Tokiu atveju kandidatų kėlimo procedūra laikoma baigta ir 

kandidatai teikiami tvirtinti TS-LKD Tarybai, kaip numatyta Tvarkos 3.2. 

punkte.   

2.4. Dėl to ar konkrečios savivaldybės kandidatų rinkimai įvyksta skyriaus (skyrių 

sueigos) viduje ar, remiantis TS-LKD įstatų 122.4. punktu, atviruose rinkimuose 

sprendžia Prezidiumas, CRŠ teikimu. 

 

3. TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus rinkimas ir tvirtinimas 

3.1. Gavusi TS-LKD Prezidiumo patvirtintas kandidatūras skyriaus taryba (skyrių sueigos 

taryba), priklausomai nuo nurodytų aplinkybių, sprendžia kurią iš žemiau nurodytų 

procedūrų organizuoti: 

 

3.1.1. Jei yra teikiama tik viena kandidatūra, skyriaus susirinkimas apsisprendęs 

atviru ar slaptu balsavimu sprendžia dėl šios kandidatūros tvirtinimo, 

skyrių sueigos tam organizuoja sueigos konferenciją. Sprendimas dėl 

tvirtinimo priimamas paprasta dalyvaujančių susirinkime (konferencijoje) 

balsų dauguma. Jeigu kandidatas nesurenka susirinkimo (konferencijos) 

dalyvių balsų daugumos, procedūra kartojama iš naujo pradedant nuo 

kandidatų kėlimo TS-LKD vykdomojo sekretoriaus nustatytais terminais; 

3.1.2. Jei teikiama daugiau kaip viena kandidatūra, skyriai organizuoja visuotinį 

skyriaus balsavimą (skyrių sueigos tam organizuoja sueigos konferenciją) 

arba atvirus rinkimus priklausomai nuo TS-LKD Prezidiumo sprendimo. 

Visuotinis skyriaus 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). Atvirų rinkimų tvarka detaliai 

apibrėžta 5 punkte. 

3.2. Įgyvendinus Tvarkos 3.1 punkte nustatytas procedūras, TS-LKD skyrių (skyrių 

sueigų) tarybos ne vėliau kaip per 5 d. d. patvirtina balsavimo rezultatus ir perduoda 

juos TS-LKD sekretoriatui, o TS-LKD Taryba patvirtina TS-LKD kandidatus į 

savivaldybių merus. 

3.3. Tais atvejais, kai skyrius (skyrių sueiga) arba TS-LKD Prezidiumas nusprendžia, kad 

TS-LKD tiesioginiuose mero rinkimuose dalyvaus koalicijoje su kitais rinkimų 



 

dalyviais arba kels bendrą kandidatūrą į merus, konkrečios mero kandidatūros 

tvirtinimo principus ir tvarką nustato TS-LKD Prezidiumas skyriaus (skyrių sueigos) 

tarybos arba Centrinio rinkimų štabo teikimu. 

  

4. TS-LKD kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašo formavimas ir pateikimas  

4.1. Skyrių (skyrių sueigų) tarybos turi suformuoti vietinį rinkimų štabą (toliau - VRŠ), 

kuris koordinuoja visus kandidatų sąrašų formavimo procesus skyriuje (skyrių 

sueigoje).  

4.2. Asmuo skyriuje (skyrių sueigoje) laimėjęs kandidato į savivaldybės merus rinkimus, 

t.y. TS-LKD kandidatas į merus,  tuo pačiu tampa ir  sąrašo lyderiu ir yra įrašomas 

pirmuoju numeriu kandidatų į savivaldybės tarybą sąraše bei yra nereitinguojamas. Jei 

TS-LKD kandidatas į merus apsisprendžia būti netraukiamas į kandidatų į 

savivaldybės tarybą sąrašą, TS-LKD kandidatas į merus turi teisę skirti naują sąrašo 

lyderį, kuris nėra kitos partijos ar savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusio 

komiteto narys ir yra deklaravęs pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms 

vertybėms. Šis asmuo irgi yra nereitinguojamas. Šis pakeitimas turi būti suderintas su 

CRŠ. 

4.3. Skyrių (skyrių sueigų) tarybos kartu su VRŠ organizuoja kandidatų į sąrašą kėlimus. 

4.4. Po kėlimų VRŠ sudaro abėcėlinį kandidatų sąrašą ir teikia jį kartu su išvadomis dėl 

bendro sąrašo ir/ar dėl atskirų kandidatų skyriaus (skyrių sueigos) tarybai; 

4.5. Skyriaus (skyrių sueigos) taryba abėcėlinį sąrašą teikia visuotiniam skyriaus (sueigai 

priklausančių skyrių) narių reitingavimui pagal TS-LKD vykdomojo sekretoriaus 

nustatytą tvarką. 

4.6. TS-LKD kandidatas į merus gali pasinaudoti teise keisti po dvi pozicijas kiekviename 

sąrašo penketuke įtraukdamas arba nereitinguotus asmenis, arba pakeldamas 

reitinguotus sąrašo asmenis. Šie pakeitimai turi būti suderinti su CRŠ. 

4.7. Po TS-LKD kandidato į merus atliktų sąrašo korekcijų, esant poreikiui ir svarbiems 

motyvams TS-LKD Prezidiumas TS-LKD pirmininko teikimu gali numatyti 

papildomas kandidatų sąrašų korekcijas. 

4.8. Po kandidato į merus ir TS-LKD Prezidiumo atliktų korekcijų, pakoreguotas sąrašas 

yra pateikiamas CRŠ ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d.  

4.9. Tais atvejais, kai skyrius arba TS-LKD Prezidiumas nusprendžia, kad TS-LKD 

savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvaus koalicijoje su kitais rinkimų dalyviais, 

konkretaus sąrašo sudarymo (arba dalyvavimo jame) principus, tvarką ir kandidato į 

merus teises sąrašą keisti nustato TS-LKD Prezidiumas skyriaus (skyrių sueigos) 

tarybos arba Centrinio rinkimų štabo teikimu.  

 

5. Atvirų TS-LKD rinkimų agitavimo, organizavimo, asmenų nepriklausančių TS-LKD 

dalyvavimo rinkimuose tvarka 

5.1. Atvirus rinkimus skyriuose (skyrių sueigose) organizuoja Vietinė rinkimų komisija 

(toliau – VRK) bendradarbiaujant su TS-LKD Centrine rinkimų komisija (toliau – 

CRK).  

5.1.1. CRK sudaro TS-LKD Prezidiumo paskirti atstovai. Prezidiumo patvirtintų 

pretendentų į TS-LKD kandidatų į savivaldybių merus atstovai gali 



 

dalyvauti komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Kandidatai gali skirti 

po vieną stebėtoją į CRK.  

5.1.2. VRK suformuoja kiekvieno TS-LKD skyriaus (skyrių sueigos) taryba. 

Pretendentai į kandidatus į savivaldybių merus gali skirti atstovą stebėti 

VRK veiklą, rinkimų agitaciją ir balsų skaičiavimą.   

5.1.3. VRK yra atskaitinga CRK.  

5.1.4. CRK pirmininką paskiria TS-LKD Prezidiumas, o VRK – TS-LKD 

skyriaus (skyrių sueigos) taryba. Pirmininkai organizuoja komisijų darbą.  

5.2. Atvirų rinkimų agitavimo tvarka 

5.2.1. Rinkimų agitacija rinkimų dienomis yra draudžiama. Jeigu reikės antro 

turo, rinkimų agitacija gali būti vykdoma iškart po pirmo turo rezultatų 

paskelbimo iki rinkimų antro turo dienos. 

5.2.2. TS-LKD kandidatams paramos neskiria. Kandidatai organizuoja rinkimų 

kampaniją iš savo asmeninių lėšų. Vykdant rinkimų agitaciją draudžiamas 

rinkėjų papirkinėjimas: materialinę vertę turinčių dovanų dalinimas, 

vaišių ar pramogų organizavimas ir pan.  

5.2.3. TS-LKD informuoja apie kandidatus abėcėlės tvarka bendrai: informacija 

yra patalpinama partijos interneto puslapyje, taip pat specialiame 

rinkimams skirtame registracijos puslapyje, išplatinama spaudai, 

pateikiama balsavimo vietose.  

5.2.4. TS-LKD vietinis skyrius (skyrių sueiga) ir sekretoriatas organizuoja atvirų 

rinkimų viešinimo kampaniją.   

5.3. Atvirų rinkimų organizavimo tvarka 

5.3.1. Tikslius atvirų rinkimų laikus ir vietas konsultuojantis su skyrių (sueigų) 

tarybomis nustato VRK, kurios pateikia šią informaciją CRK. CRK 

paskelbia šią informaciją viešai.  

5.3.2. Už partijos narių informavimą apie vykstančius rinkimus, jų laiką ir vietą, 

yra atsakingos VRK ir skyrių (skyrių sueigų) pirmininkai. 

5.3.3. Asmenys atviruose rinkimuose balsuoja slaptai. Rinkimų komisijos 

privalo užtikrinti galimybę balsuoti slaptai. 

5.3.4. Asmenys, balsuojantys atviruose rinkimuose, gali pasirinkti tik vieną 

kandidatą. 

5.3.5. Dalyvauti atviruose rinkimuose gali visi CRŠ teikimu, Prezidiumo 

sprendimu nustatytos datos laiku TS-LKD duomenų bazėje esantys TS-

LKD nariai priklausantys atitinkamam skyriui ar skyrių sueigai. Asmenų, 

nepriklausančių TS-LKD, dalyvavimas yra reglamentuotas 5.4. punkte. 

5.3.6. Galutinis visų balsuojančių asmenų (TS-LKD narių ir nepriklausančių 

asmenų) sąrašas yra sudaromas ir išsiunčiamas į VRK. 

5.3.7. Savarankiškai taisyti balsuojančių asmenų sąrašo VRK negali. Papildomai 

įrašyti asmenis į balsuojančių sąrašus arba iš jų išbraukti po galutinio 

sąrašų sudarymo galima tik CRK sprendimo pagrindu.  

5.3.8. Galutinius balsuojančių asmenų sąrašus ir balsavimo biuletenius VRK 

gauna ne vėliau kaip 3 dienos iki rinkimų pirmo turo. Jeigu VRK praėjus 



 

šiam terminui nėra gavusi balsavimo sąrašų ir biuletenių, ji privalo kreiptis 

į CRK ir informuoti apie situaciją. 

5.3.9. Prieš balsavimą ir balsavimo metu pastebėti pažeidimai privalo būti 

nedelsiant pranešti CRK. Gavusi informaciją CRK privalo per artimiausią 

protingą laiką išnagrinėti galimus pažeidimus ir informuoti VRK apie 

priimtą sprendimą.  

5.3.10. Iškilus nesklandumams, VRK nariai (kartu ar atskirai) bet kada gali 

kreiptis į CRK.  

5.4. Asmenų, nepriklausančių TS-LKD, dalyvavimo tvarka 

5.4.1. Rinkti kandidatą į merus tose savivaldybėse, kuriose tokie rinkimai vyks, 

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.  

5.4.2. Asmenys, norintys būti įtraukti į TS-LKD atvirų rinkimų rinkėjų sąrašus, 

privalo užsiregistruoti rinkimams skirtame puslapyje ir sulaukti 

patvirtinimo iš CRK dėl įtraukimo į balsuojančių sąrašus.  

5.4.3. CRK pasilieka teisę neįtraukti asmens į TS-LKD atvirų rinkimų rinkėjų 

sąrašus nurodydama tokio sprendimo motyvus. Sprendimas neįtraukti į 

rinkėjų sąrašus ne partijos narius yra neskundžiamas. 

5.4.4. 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.  

5.4.5. Atvykę į balsavimo vietą, asmenys, nepriklausantys TS-LKD, privalo 

pateikti vietinei rinkimų komisijai asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. Vardas, pavardė ir gimimo data privalo sutapti su registracijos 

metu nurodytais duomenimis.  

5.4.6. Jeigu į balsavimo vietą atvyko asmuo, kuris nėra iš anksto įtrauktas į 

balsuojančių asmenų sąrašus, jam balsuoti neleidžiama.  

5.4.7. Asmenys, nepriklausantys partijai ir patvirtinti dalyvauti atviruose TS-

LKD rinkimuose tampa TS-LKD rėmėjais. 

5.4.7.1. TS-LKD rėmėjai yra asmenys, kurie pritaria TS-LKD 

vertybėms, tikslams ir vykdomai politikai.  

5.4.7.2. Rėmėjai be papildomos registracijos gali dalyvauti 

atviruose TS-LKD rinkimuose.  

5.4.7.3. Rėmėjai dalyvauja TS-LKD veikloje, teikia siūlymus, 

reiškia nuomonę visais TS-LKD veiklos klausimai.  

5.4.7.4. Rėmėjus registruoja TS-LKD vykdomasis sekretorius. 

5.4.8. Asmenų, nepriklausančių partijai, įgijusių teisę balsuoti ir tapus TS-LKD 

rėmėjais, duomenys saugomi pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų asmens duomenų tvarkymo taisykles. 

5.5. Baigiamosios atvirų rinkimų tvarkos nuostatos 

5.5.1. Apie pastebėtus balsavimo procedūrų pažeidimus kandidatų atstovai 

(stebėtojai) ne vėliau kaip iki paskutinės balsavimo dienos pabaigos 



 

raštiškai informuoja atitinkamą VRK, CRK ir delegavusį kandidatą. 

Pretenzijų pagrįstumą per 3 darbo dienas nuo pareiškimo gavimo datos 

įvertina ir imasi atitinkamų priemonių CRK, kuri, prireikus, gali kreiptis į 

partijos Priežiūros komitetą. 

5.5.2. TS-LKD kandidatu į merus laikomas išrinktas tas kandidatas, kuris 

surenka daugiau kaip pusės rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jei nei 

vienas kandidatas nesurenka daugiau kaip pusę atitinkamuose rinkimuose 

dalyvavusių rinkėjų balsų, rengiamas antras balsavimo turas, slaptam 

balsavimui paliekant dvi daugiausiai balsų gavusias kandidatūras, o 

išrinktas laikomas tas, kuris surinko daugiau balsų. 

5.5.3. Rinkėjų balsai pradedami skaičiuoti tik pasibaigus atvirų rinkimų laikui, 

bet ne anksčiau, kaip antros rinkimų dienos 18 val. Apie balsavimo 

rezultatus VRK informuoja CRK.  

5.5.4. CRK tvirtina atvirų rinkimų rezultatus, siunčia juos atitinkamo skyriaus 

arba skyrių sueigos tarybai. 

5.5.5. Kandidatai į savivaldybių merus turi teisę prašyti perskaičiuoti rinkėjų 

balsus, atsižvelgiant į TS-LKD Priežiūros komiteto išvadas arba jei 

kandidatų surinktų balsų skirtumas neviršija 3 proc. nuo visų balsų. 

Prašymas perskaičiuoti balsus gali būti pateiktas per dvi dienas nuo 

rezultato paskelbimo. 

5.5.6. Detalias VRK veiklos nuostatas tvirtina CRK. 

6. Baigiamosios nuostatos 

6.1. Atsižvelgiant į situaciją valstybėje, dėl force majeure priežasčių, CRŠ sprendimu 

balsavimų skyriuose arba atvirų rinkimų tvarkos gali būti koreguojamos pereinant prie 

alternatyvių gyvam būdų balsuoti arba tokiais būdais rinkimus papildant.  

 

 TS-LKD pirmininkas   Gabrielius Landsbergis 

 

 


