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1. Bendroji dalis
1.1. Ši tvarka sudaryta vadovaujantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TSLKD) kandidatų savivaldybių tarybų rinkimuose atrankos ir tvirtinimo tvarka ir nustato kandidatų
į 2023 metų savivaldybių tarybas sąrašų reitingavimo procedūras.
1.2. Skyrių (skyrių sueigų) tarybos ne vėliau iki 2022 m. spalio 26 dienos turi suformuoti vietinį
rinkimų štabą (toliau - VRŠ), kuris koordinuoja visus kandidatų sąrašų formavimo procesus
skyriuje (skyrių sueigoje).
1.3. 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 iki 2022 m. lapkričio 3 d.
2. Kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašo reitingavimo bendrosios nuostatos
2.1. VRŠ sudaro abėcėlinį kandidatų sąrašą ir teikia jį kartu su išvadomis dėl bendro sąrašo ir/ar dėl
atskirų kandidatų skyriaus (skyrių sueigos) tarybai iki 2022 m. lapkričio 7 d.
2.2. Skyriaus (skyrių sueigos) taryba abėcėlinį sąrašą teikia visuotiniam skyriaus (sueigai
priklausančių skyrių) narių reitingavimui.
2.3. TS-LKD kandidatų 2023 m. savivaldos rinkimuose sąrašų reitingavimas skyriuose (skyrių
sueigose) vyksta 2022 m. lapkričio 13 d. nuo 9.00 iki 18.00. Skyriai (skyrių sueigos), kuriose narių
skaičius yra didesnis nei 200, skyriaus (skyrių sueigos) tarybos sprendimu reitingavimą gali
organizuoti dvi dienas t.y. ir 2022 m. lapkričio 12 d. nuo 9:00 iki 18:00 val.
2.4. TS-LKD sekretoriatas skyrių (skyrių sueigų) sekretoriams ar skyrių pirmininkų deleguotiems
asmenims pateikia reitingavimo biuletenių pavyzdžius ir balsų skaičiavimo protokolų pavyzdžius iki
2022 m. spalio 31 d. Balsavimo biuletenyje galima reitinguoti iki 10 kandidatų. Pagal pateiktus
pavyzdžius TS-LKD skyrių (skyrių sueigų) sekretoriai ar skyrių pirmininkų deleguoti asmenys
parengia reitingavimo biuletenius ir balsų skaičiavimo protokolus savo skyriaus (skyrių sueigos)
balsavimui. Biuletenis sudaromas abėcėlės tvarka, pagal kandidatų pavardes, pradedant sąrašą nuo
burtų keliu Centrinio rinkimų štabo ištrauktos raidės, kuri paskelbiama iki 2022 m. spalio 31 d.
2.5. Skyrių (skyrių sueigų) tarybos patvirtina balsų skaičiavimo komisijų sudėtį, pirmininką,
balsadėžių skaičių, reitingavimo vietą, tikslų laiką ir apie tai informuoja TS-LKD sekretoriatą iki 2022
m. spalio 31 d. el.paštu.: sekretoriatas@tsajunga.lt. Informacija apie reitingavimo vietas ir laikus
pateikiama skyrių (skyrių sueigos) tarybos visiems skyrių (skyrių sueigos) nariams likus ne mažiau
kaip 7 d. iki reitingavimo pradžios.
2.6. TS-LKD nariai turi teisę stebėti reitingavimą ir rezultatų skaičiavimą pasirinktame skyriuje/skyrių
sueigoje. Stebėtojais negali būti tos savivaldybės kandidatai ir jų šeimos nariai. Stebėtojai iki 2022 m.
lapkričio 7 d. turi užsiregistruoti VRŠ.
2.7. Jei skyrius dėl objektyvių priežasčių numato sąrašo reitingavimą organizuoti keliose vietose, jis
gali naudoti daugiau nei vieną balsadėžę. Pervežant balsadėžę turi dalyvauti balsų skaičiavimo
komisijos nariai (ne mažiau kaip trys), balsadėžės atitinkamai užplombuotos. Balsų skaičiavimo
komisijos pirmininkas atsakingas už balsadėžės saugumą. Jeigu reitingavimas yra vykdomas daugiau
nei vienoje vietoje, narių, kurie turi teisę balsuoti numatytoje teritorijoje, balsavimo laikai ir visos kitos
procedūros individualiai suderinamos su TS-LKD Vykdomuoju sekretoriumi.

2.8. Skyriaus (skyrių sueigos) preliminarūs reitingavimo rezultatai suskaičiuojami tą pačią dieną, kai
baigiasi balsavimas. Pasibaigus balsavimo procedūrai ir suskaičiavus rezultatus, balsų skaičiavimo
protokolai atsiunčiami TS-LKD sekretoriatui el.paštu.: sekretoriatas@tsajunga.lt.
2.9. Galutiniai rezultatai, atlikus galimas TS-LKD kandidatų savivaldybių tarybų rinkimuose atrankos
ir tvirtinimo tvarkoje numatytas korekcijas, patvirtinami TS-LKD Prezidiumo iki 2022 m. gruodžio 1
d.

3. Balsavimo patalpos
3.1. TS-LKD skyriai (skyrių sueigos) privalo parinkti tinkamai rinkimams įrengtas patalpas, taip
pat pasirūpinti reikalinga įranga, kompiuterine technika, užtikrinti interneto ryšį rinkimams rengti ir
vykdyti.
3.2. Balsadėžė turi būti aiškiai matomoje vietoje, kad ją galėtų matyti rinkimų komisijos nariai ir
stebėtojai. Rekomenduotina, kad balsadėžė būtų skaidri.
3.3. Slapto balsavimo kabinos ar balsavimui skirtos vietos turi būti įrengtos taip, kad rinkėjui būtų
patogu užpildyti rinkimų biuletenį tiesiogiai, niekieno nevaržomam, užtikrinant slapto balsavimo
principą. Balsavimui skirtoje vietoje turi būti parengtas kandidatų savivaldybėje sąrašas.
3.4. Tais atvejais, kai yra balsuojama dvi dienas, po pirmosios balsavimo dienos turi būti užtikrinama
balsadėžės apsauga. Balsadėžė ir patalpa, kurioje ji yra saugojama turi būti užplombuojama, patalpa
užrakinama, raktą turi turėti tik balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas. Už balsadėžės saugojimą
atsakingas balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
4. Balsų skaičiavimas
4.1. Balsų skaičiavimo komisijos nariai apžiūri balsadėžę ir, nesant pažeidimų, priima sprendimą ją
atidaryti. Balsai turi būti skaičiuojami taip, kad šią procedūrą, rinkėjų žymas balsavimo biuleteniuose
galėtų matyti visi balsų skaičiavimo metu dalyvaujantys asmenys ir įsitikinti, kad balsai skaičiuojami
sąžiningai ir teisingai. Biuleteniai skaičiuojami ant stalų, ant kurių negali būti jokių kitų
dokumentų bei rašymo priemonių (išskyrus juodus grafitinius pieštukus). Prie stalo gali sėdėti ir
skaičiuoti biuletenius tik rinkimų komisijos nariai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas prižiūri,
kaip laikomasi tvarkos, organizuoja komisijos darbą, prireikus skelbia balsavimą dėl biuletenio
pripažinimo galiojančiu ar negaliojančiu.
4.2. Visi reitinguoti biuleteniai labai atidžiai pieštuku viršutiniame dešiniajame kampe iš eilės
pradedant nuo 1 (vieneto) sunumeruojami. Vienas balsų skaičiavimo komisijos narys skaito
biuletenyje pažymėtus kandidatų numerius, kitas komisijos narys kompiuterio klaviatūra

veda

diktuojamus skaičius. Suvestus reitingo balsus būtina pasirinktinai patikrinti - narys, kuris suvedė
reitingo balsus, tikrinimo metu suvestų pirmumo balsų lentelėje skaito, o kitas narys tikrina, ar atitinka

suvestų reitingo balsų skaičius. Įsitikinus, kad visi suvesti pirmumo balsai atitinka biuletenių žymas,
suskaičiuoti rezultatai įrašomi balsų skaičiavimo protokole.
5. Vidinės rinkiminės agitacijos vykdymas
5.1. Skyriaus (skyrių sueigos) patvirtinto sąrašo kandidatai yra pristatomi skyriaus (skyrių sueigos)
nariams išsiunčiant informaciją vienu laišku el. paštu, visiems kandidatams sudarant vienodas sąlygas.
Informacijos siuntimo tvarką patvirtina skyriaus (skyrių sueigos) taryba. Skyriaus (skyrių sueigos)
taryba gali organizuoti kandidatų pristatymo renginį(-ius).
5.2. Kandidatai gali savo lėšomis parengti spausdintą medžiagą ir platinti ją partijos nariams,
vadovaujantis TS-LKD asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Norėdami šią medžiagą išsiųsti paštu,
kandidatai turi pateikti prašymą TS-LKD sekretoriatui, kuris suteikia organizacinę pagalbą.
5.3. Rinkimų dieną agitacija yra draudžiama.

6. Baigiamosios nuostatos
Pabaigus balsų skaičiavimo procedūrą, surašomas bendras visų biuletenių skaičiavimo rezultatų
protokolas, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir stebėtojai. Prie protokolo pridedamos
stebėtojų rašytinės pastabos ar pretenzijos, jei tokių buvo gauta. Pasirašyti protokolai, rinkėjų
registracijos sąrašai, nepanaudoti, taip pat sugadinti biuleteniai ir galiojantys biuleteniai turi būti
tinkamai supakuoti ir perduoti TS-LKD sekretoriatui iki 2022 m. lapkričio 21 d.

