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nutarimu Nr.  7 „Dėl LSDP pirmininko rinkimų“ 

 

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. LSDP pirmininko rinkimų tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma LSDP 

pirmininko rinkimų (toliau – rinkimai) organizavimo, kandidatų į LSDP pirmininkus kėlimo, 

balsavimo, rinkimų rezultatų nustatymo ir paskelbimo tvarka. 

2. Už LSDP pirmininko rinkimų organizavimą ir vykdymo priežiūrą atsakinga LSDP 

prezidiumo sudaryta devynių narių LSDP pirmininko rinkimų komisija (toliau – Rinkimų komisija). 

3. Rinkimų komisijai įgyvendinti rinkimus padeda LSDP pirmininko rinkimų LSDP skyrių 

komisijos (toliau – skyriaus komisija). Skyriaus komisijas sudaro LSDP skyrių tarybos iš ne mažiau 

negu penkių LSDP to skyriaus narių. 

 

II. RINKIMŲ KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4. Rinkimų komisija ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po jos sudarymo susirenka į 

pirmąjį posėdį. 

5. Rinkimų komisija pirmajame posėdyje sudaro ir patvirtina Apraše numatytų rinkimų 

stadijų ir procedūrų kalendorinį grafiką. 

6. Rinkimų komisija: 

6.1. sudaro pretendentams į kandidatus privalomų pateikti dokumentų sąrašą, registruoja 

pretendentus į kandidatus ir tvirtina galutinį kandidatų sąrašą; 

6.2. tvirtina rinkimų dokumentų formas (saugos priemonių, balsavimo biuletenio pavyzdį, 

balsų skaičiavimo protokolo ir kt.), organizuoja skyrių rinkimų antspaudų gamybą; 

6.3. nustato balsavimo kitame, negu priklauso rinkėjas, LSDP skyriuje, (toliau – 

balsavimas nuotoliniu būdu) tvarką ir suskaičiuoja balsavimo nuotoliniu būdu rezultatus; 

6.4. sudaro iš skyrių komisijų gautų rinkimų rezultatų suvestinę ir surašo protokolą; 

6.5. prireikus organizuoja pakartotinį balsavimą ir (arba) pakartotinius rinkimus; 

6.6. nagrinėja skundus dėl balsavimo organizavimo LSDP skyriuose ir, prireikus, 

perskaičiuoja balsus; 

6.7. vykdo kitas su rinkimų organizavimu susijusias funkcijas. 

 

 

III. KANDIDATŲ Į LSDP PIRMININKUS KĖLIMAS 
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7. Kandidatai į LSDP pirmininkus gali būti keliami ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams ir 

ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki LSDP ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.  

8. Kandidatu į LSDP pirmininkus gali būti keliamas ne mažiau kaip trejų metų narystės 

LSDP nenutrūkstamo stažo turintis LSDP narys. 

9. Kandidatu į LSDP pirmininkus negali būti LSDP narys, bent 6 mėnesius nemokantis 

nario mokesčio, arba turintis LSDP Statuto 14 straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus 

įspėjimą. 

10. Teisę kelti kandidatus turi skyrių susirinkimai (konferencijos) arba tarybos; sprendimą, 

kas kelia kandidatus, priima tarybos. Tokią teisę turi ir Lietuvos Socialdemokračių Moterų sąjunga 

(toliau – LSDMS), Lietuvos Socialdemokratinio Jaunimo Sąjunga (toliau – LSDJS). Savo 

kandidatūrą taip pat gali iškelti bet kuris LSDP narys, atitinkantis Aprašo 8 ir 9 punktuose 

nustatytus reikalavimus. 

11. Teisę siūlyti skyriaus susirinkimui (konferencijai), tarybai pretendentus į kandidatus 

turi LSDP grupių susirinkimai savo arba pretendento į kandidatus iniciatyva. Iš pasiūlytų 

pretendentų, gavus jų sutikimus kandidatuoti, LSDP skyriaus susirinkimas (konferencija), taryba, 

LSDMS, LSDJS turi teisę iškelti vieną kandidatą. Dėl kandidato iškėlimo apsisprendžiama slaptu 

balsavimu. 

12. LSDP skyriuose, kuriuose nėra grupių, kandidatai siūlomi ir keliami skyrių 

susirinkimuose, taryboje. 

13. Kandidatus iškėlę skyriai, LSDMS, LSDJS ir patys save išsikėlę LSDP nariai pateikia 

Rinkimų komisijai dokumentus pagal Aprašo 6.1 papunktyje nustatyta tvarka patvirtintą sąrašą.   

14. Pasibaigus kandidatų iškėlimo terminui, kandidatams skiriamas vienas mėnuo savo 

kaip kandidatų programų pristatymui LSDP nariams. 

15. Atsisakyti dalyvauti rinkimuose ir savo kandidatūrą atsiimti kandidatas gali ne vėliau 

kaip iki rinkimų agitacijos laikotarpio pabaigos. Atsisakymas turi būti pateiktas raštu Rinkimų 

komisijai.  

 

IV. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

16. Skyrių sekretoriatai informuoja skyrių poskyrių ir grupių pirmininkus, o šie – grupių 

narius apie įvyksiančius rinkimus, nurodydami balsavimo vietą ir laiką, abėcėlinį kandidatų sąrašą 

ir nuorodą į tinklapį, kuriame galima susipažinti su kandidatų biografijomis ir programinėmis 

nuostatomis. Sekretoriatas apie rinkimus taip pat gali papildomai informuoti skyriaus narius 

trumpąja SMS žinute, paskelbti informaciją LSDP skyriaus tinklapyje, socialinėje žiniasklaidoje 

(Facebook ir kt.). 



3 
 

17. Tiesioginiuose rinkimuose balsavimo teisę turi visi LSDP nariai pagal rinkimų metų 

kovo 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenis. LSDP sekretoriatas pagal šiuos 

duomenis rinkimams paruošia kiekvieno LSDP skyriaus rinkėjų sąrašą, kuriame yra nurodyta 

rinkėjo pavardė ir vardas, grupė bei yra skiltis parašams: viena – gavusiojo biuletenį parašui, kita – 

išdavusiojo biuletenį parašui. 

18. LSDP sekretoriatas organizuoja balsavimo biuletenių su abėcėliniu kandidatų sąrašu 

atspausdinimą. Biuletenyje tūri būti nurodyta, kad žymėti galima tik vieno kandidato pavardę ir kad 

neteisingai pažymėti biuleteniai bus laikomi negaliojančiais. LSDP sekretoriatas biuletenius išduoda 

skyrių komisijoms. Skyrių komisijos skyriaus rinkimų antspaudu antspauduoja balsadėžę ir 

biuletenius. Ant biuletenio šalia antspaudo turi būti skyriaus komisijos pirmininko ar kito, skyriaus 

komisijos pirmininko paskirto, skyriaus komisijos nario parašas. LSDP sekretoriatas aprūpina 

balsadėžių ir balsavimo patalpų saugumo priemonėmis (specialiais lipdukais ant balsadėžių ir ant 

patalpų durų), kuriomis, pasibaigus balsavimo laikui, pažymimos balsavimo patalpos ir balsadėžės.  

19. Skyriaus sekretoriatas paruošia balsavimo patalpas (skyriaus patalpose ar kitoje 

skyriaus sekretoriato nurodytoje vietoje) ir iki visuotinio balsavimo pradžios balsavimo patalpoje 

paviešina Rinkimų komisijos parengtą abėcėlinį kandidatų sąrašą su nuotraukomis ir Aprašo 16 

punkte nurodyta informacija. 

 

V. BALSAVIMO TVARKA 

 

20. Balsavimo biuleteniai rinkėjams išduodami ir balsuojama balsavimo patalpose. 

21. Balsavimas vyksta pagal Rinkimų komisijos patvirtintą rinkimų kalendorinį grafiką 

nustatytomis dienomis ir laiku keturias dienas, iš kurių pirmoji yra skirta tik išvažiuojamajam 

balsavimui, jeigu tokiam balsavimui yra poreikis. 

22. Balsavimo metu turi būti ne mažiau kaip trys skyriaus komisijos nariai. Balsavimą ir 

balsų skaičiavimą gali stebėti kiekvieno kandidato (jeigu jis to pageidauja) iš anksto Rinkimų 

komisijoje užregistruoti stebėtojai – LSDP nariai. 

23. Prireikus, pirmąją balsavimo dieną gali būti organizuojamas išvažiuojamasis 

balsavimas (pas neįgaliuosius, vyresnius kaip 70 metų asmenis ir kt.), skyriaus komisijos nariams 

vykstant į seniūniją ar kitą sutartą vietą, jeigu likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki balsavimo 

pradžios yra gauta rinkėjų prašymų dėl išvažiuojamojo balsavimo. Išvažiuojame balsavime turi 

dalyvauti ne mažiau kaip trys skyriaus komisijos nariai.  

24. Rinkėjai savo asmens tapatybę patvirtina skyriaus komisijos nariams pateikdami LSDP 

nario bilietą. Jeigu rinkėjas nepateikė LSDP nario bilieto, jo asmens tapatybė nustatoma pagal 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, duomenis palyginant su rinkėjų sąrašuose įrašytais 

duomenimis. Nustačius rinkėjo asmens tapatybę: 
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24.1. ir jam pasirašius rinkėjų sąraše, rinkėjui išduodamas biuletenis; 

24.2. balsuojant nuotoliniu būdu (negalint rinkimų dienomis atvykti balsuoti į LSDP 

skyrių, kuriam priklauso rinkėjas), užpildžius Rinkimų komisijos patvirtintą balsavimo nuotoliniu 

būdu formą, rinkėjui išduodamas biuletenis.  

25. Rinkėjai turi teisę susipažinti su balsavimo patalpoje esančia informacija apie 

kandidatus. Kiekvienas rinkėjas turi teisę balsuoti tik vieną kartą ir tik savo vardu. Draudžiama 

išsinešti biuletenį iš balsavimo patalpos. Biuletenis užpildomas balsavimo patalpoje sudarius 

sąlygas balsuoti slaptai ir: 

25.1. įmetamas į balsadėžę; 

25.1. balsuodamas nuotoliniu būdu, rinkėjas, užpildęs biuletenį, įdeda jį į tuščią voką 

(vidinį). Į kitą – didesnį – voką (išorinį) įdedama užpildyta balsavimo nuotoliniu būdu forma ir 

užklijuotas vidinis vokas su balsavimo biuleteniu. Užklijuotas išorinis vokas perduodamas Rinkimų 

komisijai Aprašo 32 punkte nustatytais terminais ir tvarka. Skyriaus, kuriame balsuojama nuotoliniu 

būdu, komisija prie balsų skaičiavimo protokolo prideda nuotoliniu būdu balsavusių rinkėjų sąrašą. 

26. Agitacija balsavimo dienomis draudžiama. 

27. Apie užfiksuotus Aprašo 26 punkto pažeidimus skyriaus komisija praneša skyriaus 

Etikos ir procedūrų komisijai, surašydama protokolą. 

 

VI. BALSAVIMO REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS 

 

28. Balsadėžės atidaromos ir balsus skaičiuoti pradedama paskutinę balsavimo dieną 

pasibaigus balsavimui. Dalyvauti skaičiuojant balsus turi ne mažiau kaip pusė skyriaus komisijos 

narių ir gali ne daugiau kaip du kiekvieno kandidato stebėtojai.  

29. Skyriaus komisija suskaičiuoja išduotų ir neišduotų biuletenių skaičių, atitinkamai juos 

pažymi (nukerpa neišduotų biuletenių viršutinį kampą), taip pat suskaičiuoja balsavimo nuotoliniu 

būdu vokų skaičių.  

30. Atidarius balsadėžę, suskaičiuojami rasti biuleteniai. Suskaičiuojami balsai už 

kiekvieną kandidatą ir sugadinti biuleteniai. Visi šie duomenys įrašomi į balsų skaičiavimo 

protokolą. Balsavimo nuotoliniu būdu rezultatų skyriaus komisija neskaičiuoja. 

31. Protokolo rezoliucinėje dalyje surašomas kandidatų sąrašas gautų balsų mažėjimo 

tvarka, šalia kandidato nurodant gautų balsų skaičių. Protokole taip pat nurodomas balsavimo 

nuotoliniu būdu vokų skaičius. Protokolą pasirašo balsų skaičiavime dalyvavę skyriaus komisijos 

nariai ir stebėtojai. 

32. Atlikusi visus Aprašo 29-31 punktuose nurodytus veiksmus, skyriaus komisija 

nedelsiant elektroniniu būdu perduoda Rinkimų komisijai balsų skaičiavimo protokolą .pdf formatu. 

Balsų skaičiavimo protokolo originalas, biuleteniai (įskaitant sugadintus ir neišduotus) ir balsavimo 
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nuotoliniu būdu vokai per tris dienas perduodami Rinkimų komisijai. Protokolai saugomi LSDP 

centrinėje būstinėje nuolat. Biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius po rinkimų, o po to 

LSDP atsakingojo sekretoriaus sprendimu sunaikinami. 

33. Rinkimų komisija sudaro iš skyrių gautų rezultatų suvestinę ir rezultatus skelbia LSDP 

interneto svetainėje. Skyrių komisijoms Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka ir terminais pateikus 

balsavimo nuotoliniu būdu vokus Rinkimų komisijai, ši suskaičiuoja juose esančius balsus ir sudaro 

visų rezultatų (įskaitant balsavimo nuotoliniu būdu) suvestinę. Galutiniai rinkimų rezultatai 

paskelbiami ne vėliau kaip per keturiolika dienų po rinkimų. 

34. Rinkimai (įskaitant pakartotinius rinkimus) laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo 

daugiau kaip vienas trečdalis LSDP narių, esančių rinkėjų sąraše. Išrinktu laikomas kandidatas, 

surinkęs daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių LSDP narių balsų. 

35. Jeigu rinkimuose dalyvavo vienas arba du kandidatai ir nė vienas iš jų negavo Aprašo 

34 punkte nustatyto balsų skaičiaus, rengiami pakartotiniai rinkimai ir kandidatai keliami iš naujo. 

Tokiu atveju kandidatų kėlimui yra skiriama ne daugiau kaip keturiolika dienų. Kandidatai keliami 

ir registruojami Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.  

36. Jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir nė vienas iš jų nesurinko 

Aprašo 34 punkte nustatyto balsų skaičiaus, ne vėliau kaip per keturiolika dienų rengiamas 

pakartotinis balsavimas. Tokiu atveju į balsavimo biuletenius įrašomi du kandidatai, gavę 

daugiausiai balsų. Išrinktu pakartotiniame balsavime laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.  

37. Balsų skaičiavimo skyriuose rezultatai gali būti apskųsti Rinkimų komisijai ne vėliau 

kaip per tris dienas po paskutinės balsavimo dienos. Rinkimų komisija per dvi dienas išnagrinėja 

skundus ir, prireikus, perskaičiuoja balsus. 

38. Rinkimų komisijos sprendimai ir galutiniai rezultatai gali būti skundžiami LSDP Etikos 

ir procedūrų komisijai ne vėliau kaip per tris dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. LSDP Etikos 

ir procedūrų komisija skundą išnagrinėja ir sprendimą paskelbia ne vėliau kaip per penkias dienas 

nuo skundo gavimo. 

39. Naujai išrinktas LSDP pirmininkas gali dalyvauti LSDP tarybos, prezidiumo ir 

valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise, o LSDP pirmininko įgaliojimus įgyja nuo 

ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo dienos. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

40. Apraše nustatytų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę atlieka Rinkimų komisija, kuriai 

gali būti skundžiami užfiksuoti Aprašo nuostatų pažeidimo atvejai. Rinkimų komisija savo nuožiūra 

apie šiuos atvejus gali informuoti ir (arba) perduoti juos nagrinėti LSDP Etikos ir procedūrų 

komisijai. 



6 
 

41. Šis Aprašas gali būti keičiamas LSDP tarybos nutarimu LSDP Statuto grupės teikimu. 

___________________________ 

 


