
1. Savivaldybės rinkimų komisija pagal pasirašytą apygardos balsų skaičiavimo protokolą nustatė: 

F6 sav 2011 m. vasario 27 d. 

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI 

Radviliškio rajono rinkimų apygardos Nr. 37 

RINKIMŲ REZULTATŲ NUSTATYMO PROTOKOLAS 

Rinkimų 

numeris 
Kandidatų sąrašo pavadinimas, 

išsikėlusio kandidato vardas, pavardė 
Gavo balsų 

1.1 1.2 1.4 

Rinkimų 

barjeras 
(4%, 6%, 0%) 

1.3 

10 Darbo partija 1496 4% 

16 Liberalų ir centro sąjunga 602 4% 

21 LAIMUTĖ ŠLAMIENĖ 635 0% 

51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 2254 4% 

70 Lietuvos socialdemokratų partija 2743 4% 

94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 7263 4% 

117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 247 4% 

119 MANTAS ALIUKONIS 277 0% 

140 Partija Tvarka ir teisingumas 688 4% 

143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 419 4% 

16624 Iš viso: 

Atsiţvelgdama į tai, kad visi skundai dėl apylinkių rinkimų komisijų sprendimų išnagrinėti, 

skundų savivaldybės rinkimų komisijai padavimo laikas pasibaigęs, nusprendžia pradėti 

mandatų skirstymą. 

Negaliojantys biuleteniai: 687 

2. Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius (galiojančių ir 

negaliojančių biuletenių suma) 

3.  3.1    4 procentai rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų: 

3.2    6 procentai rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų: 

(rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius x 4:100 arba x 6:100 ir suapvalintas didinant 

iki pirmo sveikojo skaičiaus) 

4% ->  

6% ->  

17311 

1039 

693 

4. Sąrašai ir išsikėlę kandidatai, galintys gauti mandatų: 

(pagal Įstatymo 83 straipsnio 2 dalį pirmiausia įrašomi tie sąrašai, kurie gavo balsų tiek, kiek nurodyta 3 punkte 

arba daugiau ir po to, patikrinus, ar išlaikyta 60 % nuostata, įrašomi sąrašai, kurie šią teisę gavo pagal “60% 

nuostatą”) 

Rinkimų 

numeris 

Kandidatų sąrašo pavadinimas, 

išsikėlusio kandidato vardas ir pavardė 
Balsų skaičius 

Ţyma apie dalyvavimą skirstant 

mandatus 

gavo daugiau 

kaip 4 ar 6 

procentus balsų 
arba yra išsikėlęs 

kandidatas 

gavo teisę 

pagal "60% 

nuostatą" 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

4.3 = 1.3 

taip 51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 2254 

taip 94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 7263 

taip 10 Darbo partija 1496 



taip 70 Lietuvos socialdemokratų partija 2743 

taip 21 LAIMUTĖ ŠLAMIENĖ 635 

taip 119 MANTAS ALIUKONIS 277 

Iš viso: 14668 

 PASTABA. Vyriausioji rinkimų komisija, po to, kai jai elektroniniu paštu perduoti visų Jūsų apygardos 

apylinkių duomenys, savivaldybės rinkimų komisijai išsiunčia šio protokolo duomenis, išrinktų kandidatų abėcėlinį 

sąrašą ir kt. 

 Patikslinkite, ar Jūsų ir VRK skaičiai ir duomenys tapatūs. 

5. Renkamų į savivaldybės tarybą narių skaičius  

5.1. Kvota (tai padidintas iki pirmojo sveikojo skaičiaus dalmuo, gautas 4.3. punkto 

skiltyje “iš viso” esantį skaičių padalinus iš renkamų į savivaldybės tarybą narių 

skaičiaus - 12284/25=491,36 -> 492. (pvz. 351,01->352;  351,99 ->352) 

 

25 

587 

6. Mandatų paskirstymas pagal kvotą: 

 

6.1. Išsikėlę kandidatai, kurie gavo mandatus (už kuriuos paduotų balsų skaičius lygus arba 

didesnis už mandatų skirstymo kvotą): 

6.1.3 

Rinkimų 

numeris Balsų skaičius 
Išsikėlusio kandidato vardas, pavardė 

6.1.1 6.1.2 

21 LAIMUTĖ ŠLAMIENĖ 635 

Išsikėlusių kandidatų gautas mandatų skaičius pagal kvotą: 1 

6.2. Kandidatų sąrašų gautas mandatų skaičius pagal kvotą: 

(tai sumažintas iki pirmojo sveikojo skaičiaus dalmuo, gautas padalinus uţ sąrašą 

paduotų balsų skaičių iš kvotos - 4514/492 =9,17 -> 9; pvz. 2,99 -> 2; 2,01 -> 2): 

6.2.1. 

Rinkimų 

numeris 

6.2.3. 6.2.4. 6.2.2. 

Kandidatų sąrašo pavadinimas 

6.2.3.=4.3. 

Balsų 

skaičius 

6.2.5. 

Mandatų 

skaičius pagal 

kvotą 

Mandatų 

skaičius 

padaugintas iš 

kvotos 

Liekana 

6.2.6. 

6.2.5.=6.2.4. x 

5.1. 

6.2.6.=6.2.3-

6.2.5. 

10 Darbo partija 1496 2 1174 322 

51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 2254 3 1761 493 

70 Lietuvos socialdemokratų partija 2743 4 2348 395 

94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 7263 12 7044 219 

Kandidatų sąrašų gautas mandatų skaičius pagal kvotą: 21 

6.3. Iš viso paskirstyta mandatų pagal kvotą 
 6.3. = 6.1. „iš viso“ + 6.2.4. „iš viso“ (2+18=20) 

22 

7. Liko nepaskirstyta mandatų pagal kvotą (šie mandatai bus skirstomi 

pagal liekaną) 7. = 5.– 6.3. 
3 

PASTABA. Tuo atveju, jeigu sąrašas negauna mandatų pagal kvotą (jo gautų balsų skaičius maţesnis negu kvota),   

liekana lygi gautų balsų skaičiui. Tai gali būti savivaldybėje, kurioje renkama 21 ir maţiau savivaldybės tarybos 

narių. 

8. Kandidatų sąrašų mandatų paskirstymas pagal liekaną: 

(sąrašai surašomi pagal liekanos dydį, pradedant sąrašu, turinčiu didţiausią liekaną) 



8.2. 8.1. 8.5. 8.6. 8.3. 8.4. 8.7. 

Kandidatų sąrašo  

pavadinimas 

Liekana 

Gauta 

mandatų 

pagal 

kvotą 

Gauta 

mandatų 

pagal 

liekaną po 

antrojo 

skirstymo 

tolesnių skirstymų 
rezultatai 

(skiltis pildoma, kai 

paaiškėja, kad yra toks 
sąrašas, kuriam teko 

daugiau mandatų, negu 

jame yra kandidatų) 

Kandidatų 

skaičius 

sąraše 

Ţyma apie liekanų 

metodu paskirtą mandatą 

pirmojo 

skirstymo 

pagal 

liekaną 

rezultatai 

(+1) 

493 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 32 3 1 1 

395 Lietuvos socialdemokratų partija 48 4 1 1 

322 Darbo partija 21 2 1 1 

219 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

50 12 0 

Iš viso: 21 3 

PASTABA. Likę mandatai skirstomi pagal Įstatymo 83 straipsnio 5 dalį liekanų metodu. Jeigu ir 

po to yra sąrašų, gavusių daugiau mandatų negu yra sąraše kandidatų, perskirstymas kartojamas. 

Perskirstymo neįmanoma baigti tuo atveju, kai mandatų paskirstyme dalyvaujančiuose sąrašuose 

kandidatų skaičius maţesnis uţ savivaldybės tarybos narių skaičių. 
 (Atsiradus laisvai vietai po rinkimų – „Jeigu kandidatų sąraše nėra kandidatų, galinčių uţimti laisvą 

savivaldybės tarybos nario vietą, arba jeigu savivaldybės tarybos nario, kuris buvo išsikėlęs kandidatu ir 

nebuvo įrašytas į kandidatų sąrašą, įgaliojimai nutrūko prieš terminą, savivaldybės tarybos nario mandatas 

perduodamas kitam sąrašui pagal kandidatų sąrašų eilę, sudarytą po rinkimų mandatams paskirstyti 

liekanų  

9. Iš viso gautų mandatų skaičius - 

kandidatų sąrašų ir išsikėlusių kandidatų pagal kvotų 

ir kandidatų sąrašų pagal liekanų metodą: 

Kandidatų sąrašo pavadinimas, 

išsikėlusio kandidato vardas, pavardė iš viso 

9.5 9.2 

Kandidatų 

skaičius 

sąraše 

Rinkimų 

numeris 

9.4 

pagal 

liekaną 

9.6 9.3 9.1 

pagal 

kvotą 

Gauti mandatai 

10 Darbo partija 21 2 1 3 

16 Liberalų ir centro sąjunga 0 0 

21 LAIMUTĖ ŠLAMIENĖ 1 1 

51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 32 3 1 4 

70 Lietuvos socialdemokratų partija 48 4 1 5 

94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 50 12 0 12 

117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 0 0 

119 MANTAS ALIUKONIS 0 0 

140 Partija Tvarka ir teisingumas 0 0 

143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 0 0 

Iš viso: 151 22 3 25 






