
 

PATVIRTINTA  

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“  

Valdybos 2022 m. birželio 6 d.                           

sprendimu Nr. 16 

 

 

DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ 

KANDIDATŲ Į 2023 M. SAVIVALDYBIŲ MERŲ IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ 

RINKIMUS SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatų į 2023 m. savivaldybių merų ir 

savivaldybių tarybų narių rinkimus sąrašų sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partija) skyriaus (toliau – Skyrius) pretendentų 

dalyvauti 2023 m. savivaldybės merų ir savivaldybių tarybų rinkimuose iškėlimo, reitingavimo ir 

įrašymo į kandidatų sąrašus tvarką. 

2. Kandidatais į savivaldybių merus ir savivaldybių tarybų narius (toliau kartu – Kandidatai) 

gali būti keliami visi asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus reikalavimus 

kandidatams, taip pat asmenys, atitinkantys Partijos valdybos 2022 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 8 

patvirtintus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, bei pripažįstantys Partijos įstatus ir jos programą. 

Partijos valdyba, atskiru sprendimu, gali nustatyti papildomus privalomuosius reikalavimus visiems 

kandidatams. Asmenys, neatitinkantys šių reikalavimų, negali būti keliami Kandidatais.  

3. Skyriai (Skyrių valdybos), vadovaudamiesi šiuo Aprašu, iki 2022 m. liepos 1 d. patvirtina 

rinkimų štabo pirmininką ir rinkimų štabą iš nemažiau kaip 3 (trijų) narių. Skyrius (Skyriaus valdybos 

arba kandidatą pasiūliusio nario) kartu su Skyriaus rinkimų štabu atsako už tinkamą šio Aprašo 

įgyvendinimą.  

 

II SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBIŲ MERUS SĄRAŠO SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS 

 

4. Kiekvienas Skyriaus narys gali pasiūlyti asmenį (-is) į sudaromą atitinkamo Skyriaus 

kandidatų į savivaldybės merus sąrašą. Skyriaus narių pasiūlymai dėl asmenų įtraukimo į šį sąrašą 

Skyriui (Skyriaus valdybai) teikiami iki 2022 m. liepos 22 d. Dėl asmens įtraukimo arba neįtraukimo 

į šį sąrašą sprendžia Skyrius (Skyriaus valdyba). Esant nesutarimui dėl asmenų įtraukimo į atitinkamo 

Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašą, sprendžia Partijos valdyba per 3 (tris) dienas nuo 

Skyriaus (Skyriaus valdybos) kreipimosi gavimo.  
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5. Jei į atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašą pasiūlomas įtraukti asmuo, 

nepriklausantis Partijai, Skyrius (Skyriaus valdyba) ne vėliau kaip iki Skyriaus visuotinio 

susirinkimo, kuriame reitinguojami kandidatai, kreipiasi į Partijos valdybą su prašymu įvertinti šio 

kandidato tinkamumą. Partijos valdyba ne vėliau kaip iki Skyriaus visuotinio susirinkimo, kuriame 

reitinguojami kandidatai, teikia atsakymą Skyriui (Skyriaus valdybai). 

6. Skyriai (Skyrių valdybos) kartu su Skyrių rinkimų štabais iki 2022 m. liepos 29 d. sudaro 

atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašą, kuriame rekomenduojama įtraukti ne 

mažiau kaip 2 (du) kandidatus, ir jį susipažinimui pateikia visiems Skyriaus nariams. Skyriai (Skyrių 

valdybos) kartu su Skyrių rinkimų štabais gali pateikti ir 1 (vieną) kandidatą į merus, tokiu atveju 

reikalavimai dėl reitingavimo netaikomi. 

7. Skyrius (Skyriaus valdyba) kartu su Skyriaus rinkimų štabu pagal poreikį organizuoja 

Skyriaus narių supažindinimą su asmenimis, pasiūlytais įtraukti į atitinkamo Skyriaus kandidatų į 

savivaldybės merus sąrašą.  

8. Skyrius (Skyriaus valdyba) ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 15 d. organizuoja Skyriaus 

visuotinį narių susirinkimą, kuriame šio Aprašo IV skyriuje numatyta tvarka vykdo atitinkamo 

Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašo reitingavimą.  

9. Po atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašo reitingavimo Skyriaus 

teikiamu kandidatu į savivaldybės merus laikomas daugiausiai reitingo balsų gavęs kandidatas. Jo 

kandidatūra ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 17 d. teikiama Partijos politinei tarybai aptarti ir 

Partijos valdybai tvirtinti. Kartu pateikiamas ir visas reitinguotas Kandidatų į merus sąrašas su 

kandidatų surinktais balsais. 

10. Partijos politinė taryba iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. aptaria iškeltus kandidatus ir teikia 

rekomendacijas Partijos valdybai. 

11. Partijos valdyba iki 2022 m. rugsėjo 12 d. vykdydama pasitarimus su Skyriais (Skyriaus 

valdybomis) sudaro Partijos kandidatų į savivaldybių merus sąrašą. Sudarant šį sąrašą pirmumą turi 

Skyrių teikiami kandidatai, tačiau Partijos valdyba turi teisę tvirtinti ir kitą Skyriaus reitinguotą, tačiau 

neteiktą kandidatą, o turint 2/3 Partijos valdybos narių daugumą siūlyti naują nereitinguotą kandidatą. 

Galutinis Partijos kandidatų į merus sąrašas tvirtinimas Partijos valdybos posėdyje. 

12. Patvirtintas Partijos kandidatų į savivaldybių merus sąrašas esant objektyvioms aplinkybėms 

gali būti keičiamas Partijos pirmininko teikimu Partijos valdybos balsų dauguma.  

 

III SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBIŲ TARYBOS NARIUS SĄRAŠO SUDARYMAS IR 

TVIRTINIMAS 
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13. Kiekvienas Skyriaus narys gali pasiūlyti asmenį (-is) į sudaromą atitinkamo Skyriaus 

kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą. Skyriaus narių pasiūlymai dėl asmenų įtraukimo į šį 

sąrašą Skyriui (Skyriaus valdybai) teikiami iki 2022 m. rugsėjo 19 d. Dėl asmens įtraukimo arba 

neįtraukimo į šį sąrašą sprendžia Skyrius (Skyriaus valdyba). Esant nesutarimui dėl asmenų įtraukimo 

į atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą, sprendžia Partijos valdyba per 

3 (tris) dienas nuo Skyriaus (Skyriaus valdybos arba kandidatą pasiūliusio nario) kreipimosi gavimo.  

14. Jei į atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą pasiūlomas įtraukti 

asmuo, nepriklausantis Partijai, Skyrius (Skyriaus valdyba) ne vėliau kaip iki Skyriaus visuotinio 

susirinkimo, kuriame reitinguojami kandidatai, kreipiasi į Partijos valdybą su prašymu įvertinti šio 

kandidato tinkamumą. Partijos valdyba ne vėliau kaip iki skyriaus visuotinio susirinkimo, kuriame 

reitinguojami kandidatai, teikia atsakymą Skyriui (Skyriaus valdybai). 

15. Skyriai (Skyrių valdybos) kartu su Skyrių rinkimų štabais iki 2022 m. rugsėjo 26 d. sudaro 

atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą ir jį susipažinimui pateikia 

visiems Skyriaus nariams. 

16. Asmenys, įtraukti į atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą iki 

Skyriaus (Skyriaus valdybos) nustatytos datos, bet ne vėliau nei 7 (septynios) dienos iki visuotinio 

Skyriaus narių susirinkimo dienos, kuriame Skyriaus nariai reitinguoja Skyriaus (Skyriaus valdybos) 

sudarytą sąrašą, turi užpildyti Partijos valdybos patvirtintos formos kandidato anketą. Skyrius 

(Skyriaus valdyba) šias asmenų anketas likus ne mažiau nei 3 (trims) dienoms iki visuotinio Skyriaus 

narių susirinkimo išsiunčia Skyriaus nariams susipažinimui. 

17. Skyrius (Skyriaus valdyba) ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 17 d. organizuoja Skyriaus 

visuotinį susirinkimą, kuriame šio Aprašo IV skyriuje numatyta tvarka vykdo atitinkamo Skyriaus 

kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašo reitingavimą.  

18.  Po atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašo reitingavimo, 

Skyriaus kandidatas į merus, motyvuotu sprendimu, gali pasinaudoti teise keisti po dvi pozicijas 

kiekviename išreitinguoto sąrašo penketuke įtraukdamas arba nereitinguotus asmenis, arba iškeldamas 

reitinguotus sąrašo asmenis į aukštesnę poziciją. 

19. Po atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašo reitingavimo, bet ne 

vėliau kaip iki 2022 m. spalio 20 d., Skyriaus valdyboje yra tvirtinamas galutinis atitinkamo Skyriaus 

kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas.  

20. Patvirtintas Partijos kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas esant objektyvioms 

aplinkybėms gali būti keičiamas Partijos pirmininko teikimu Partijos valdybos balsų dauguma.  

21. Tais atvejais, kai Skyrius (Skyriaus valdyba) arba Partijos valdyba nusprendžia, kad Partija 

savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvaus koalicijoje su kitomis partijomis, konkretaus sąrašo 
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sudarymo (arba dalyvavimo jame) principus ir tvarką nustato Partijos valdyba Skyriaus (Skyriaus 

valdybos) teikimu. 

 

IV SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS MERUS SĄRAŠO IR KANDIDATŲ Į 

SAVIVALDYBIŲ TARYBOS NARIUS SĄRAŠO REITINGAVIMAS 

 

22. Kandidatų į savivaldybės merus ir Kandidatų į savivaldybių tarybos narius sąrašų 

reitingavimas vykdomas iki visuotinio Skyriaus narių susirinkimo arba jo metu užtikrinant 

anonimiškumą, sąžiningumą, laisvą valią ir jo metu nedarant įtakos reitinguojančiojo nuomonei. 

23. Reitingavimo formą (raštu, elektroninio ryšio priemonėmis ar pan.) pasirenka Skyrius 

(Skyriaus valdyba). Planuojant reitinguoti elektroninio ryšio priemonėmis, Skyrius (Skyriaus 

valdyba) privalo informuoti Partijos valdybą ne mažiau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki visuotinio 

Skyriaus narių susirinkimo ir gauti jos pritarimą pasirinktai elektroninio ryšio priemonei. 

24. Reitinguojant raštu, reitingavimo biuletenį turi patvirtinti visuotinis Skyriaus narių 

susirinkimas.  

25. Prieš reitingavimą visuotinis Skyriaus narių susirinkimas turi iš savo narių išrinkti ne mažiau 

kaip 3 (tris) Balsų skaičiavimo komisijos narius, kurie organizuos reitingavimą bei balsų skaičiavimą. 

Balsų skaičiavimo komisijos nariais negali būti reitinguojami asmenys. Ši komisija iš savo narių 

išsirenka Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. 

26. Reitinguojant Kandidatų į tarybos narius sąrašą, balsuojama už ne mažiau kaip 5 (penkis) ir 

ne daugiau nei pusę atitinkamo Skyriaus savivaldybės tarybos narių skaičiaus. 

27. Reitinguojant atitinkamo Skyriaus kandidatų į savivaldybės merus sąrašą balsuojama už 1 

(vieną) kandidatą. 

28. Neteisingai užpildyti (pažymėta daugiau arba mažiau nei numatyta šiame Apraše kandidatų, 

neužpildyti ar kitaip sugadinti biuleteniai) laikomi negaliojančiais. 

29. Reitingavimo rezultatai įsigalioja juos Balsų skaičiavimo komisijai paskelbus ir visuotiniam 

Skyriaus narių susirinkimui patvirtinus balsų dauguma. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Sudarant Kandidatų sąrašus siekiama išlaikyti lyčių lygybės ir skirtingų amžiaus grupių 

atstovavimo principų.  

31. Tais atvejais, kai numatoma, kad Skyrius iki šiame Apraše numatytų terminų neįgyvendins 

šio Aprašo nuostatų, arba Skyrius jų neįgyvendino šio Aprašo numatytais terminais, Partijos valdyba 

sprendimu gali sudaryti specialųjį grafiką atitinkamam Skyriui. 
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32. Partijos politinė taryba aptaria Partijos keliamus kandidatus į savivaldybių merus ir 

savivaldybių tarybų narius tose savivaldybėse, kuriose nėra veikiančių Skyrių ir teikia 

rekomendacijas Partijos valdybai dėl keliamų kandidatų į savivaldybių merus ir savivaldybių tarybų 

narius tvirtinimo. 

33. Kitus šiame Apraše nenumatytus klausimus sprendžia Partijos valdyba. 

___________________ 


