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SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
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Kalvarijos rinkimų apygardos Nr. 14
RINKIMŲ REZULTATŲ NUSTATYMO PROTOKOLAS

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

Rinkimų Kandidatų sąrašo pavadinimas, Rinkimų
numeris išsikėlusio kandidato vardas, pavardė barjeras Gavo balsų

(4%,6'%" 0%)

1.1 1.2 1.3 1.4
10 Darbopartija 4% 686
16 Liberalų ir centro sąjunga 4% 162
18 RIMASSUJETA 0% 167
44 Lietuvos liaudies partija 4% 465
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 4% 439
64 Naujojisąjunga(socialliberalai) 4% 155
70 Lietuvos socialdemokratų partija 4% 486
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 4% 754

110 Socialistinis liaudies Frontas 4% 53
117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 4% 91
130 ALGIRDASPAULJONIS 0% 62
140 Partija Tvarka ir teisingumas 4% 1049
142 Krikščionių partija 4% 224
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 4% 718

Iš viso: 5511

Negaliojantys biuleteniai: I 2051
Atsižvelgdama į tai, kad visi skundai dėl apylinkių rinkimų komisijų sprendimų išnagrinėti,
skundų savivaldybės rinkimų komisijai padavimo laikas pasibaigęs, nusprendžia pradėti
mandatų skirstymą.

2. Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius (galiojančių ir 57161
negaliojančių biuletenių suma)

3.3.1
3.2

4 procentai rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų: 4% - >
6 procentai rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų: 6% _>
(rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius x 4: 100 arba x 6: 100 ir suapva1intas didinant
iki pirmosveikojo skaičiaus)

4. Sąrašai ir išsikėlę kandidatai, galintys gauti mandatų:
(pagal Įstatymo83 straipsnio 2 dalį pirmiausiaįrašomitie sąrašai, kurie gavobalsų tiek, kiek nurodyta3 punkte
arba daugiau ir po to, patikrinus, ar išlaikyta 60 % nuostata, įrašomi sąrašai, kurie šią teisę gavo pagal "60%
nuostatą")

Žyma apie dalyvavimą skirstant
Kandidatų sąrašo pavadinimas, mandatusRinkimų Balsų skaičius gavo daugiau gavo teisęnumeris išsikėlusio kandidato vardas ir pavardė kaip4ar6 pagal "60%

4.3 = 1.3
procenrus balsų nuostatą"arba yra išsikėlęs

kandidatas

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5



143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 718 taip
140 Partija Tvarka ir teisingumas 1049 taip

51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 439 taip

94 Tėvynės sąjunga - Lietuvoskrikščionysdemokratai 754 taip

10 Darbo partija 686 taip

70 Lietuvos socialdemokratų partija 486 taip

44 Lietuvos liaudies partija 465 taip

18 RIMASSUJETA 167 taip

130 ALGIRDASPAULlONIS 62 taip
Iš viso: 4826

PASTABA. Vyriausioji rinkimųkomisija,po to, kaijai elektroniniupaštu perduoti visų Jūsų apygardos
apylinkių duomenys, savivaldybės rinkimų komisijai išsiunčia šio protokolo duomenis, išrinktų kandidatų abėcėlinį
sąrašą ir kt.

Patlksllnklte, ar Jūsų ir VRK skaičiai ir duomenys tapatūs.

5. Renkamų į savivaldybės tarybą narių skaičius

5.1.Kvota (tai padidintas iki pirmojo sveikojo skaičiausdalmuo, gautas 4.3.punkto
skiltyje"iš viso" esanti skaičiųpadalinus iš renkamų i savivaldybėstarybą narių skaičiaus -
12284/25=491,36 -> 492.(pvz. 351,01->352; 351,99 ->352)
6. Mandatų paskirstymas pagal kvotą:

6.1. Išsikėlę kandidatai, kurie gavo mauda tus (už kuriuos paduotų balsų skaičius lygus arba
didesnis už mandatų skirstymo kvotą):

Rinkimų lšsikėlusio kandidato vardas, pavardė BalstĮ skaičiusnumeris

6.1.1 6.1.2 6.1.3

Išsikėlusių kandidatų gautas mandatų skaičius pagal kvotą: O

6.2. Kaudidatų sąrašų gautas maudatų skaičius pagal kvotą:
(tai sumažintas iki pirmojo sveikojo skaičiaus dalmuo, gautas padalinus už sąrašą
paduotųbalsų skaičių iš kvotos - 4514/492 ~9,17 -> 9;pvz. 2,99 - > 2; 2,01 -> 2):

Mandatų
Mandatų

Balsų skaičius
Rinkimų Kandidatų sąrašo pavadiuimas skaičius

skaičius pagal padaugintas iš Liekana
numeris kvotą kvotos

6.2.3.004.3. 6.2.5.""6.2.4. x 6.2.6.~6.2J-
5.1. 6.2.5.

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6.

la Darbopartija 686 2 460 226
44 Lietuvos liaudies partija 465 2 460 5
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 439 1 230 209
70 Lietuvos socialdemokratų partija 486 2 460 26
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvoskrikščionysdemokratai 754 3 690 64

140 Partija Tvarka ir teisingumas 1049 4 920 129
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjudis 718 3 690 28



Kandidatų sąrašų gautas mandatų skaičius pagal kvotą: 1_-=1"'-.7_I
6.3.Iš viso paskirstyta mandatų pagal kvotą 1-------1:":'171

6.3. ~ 6.1. "iš viso"+ 6.2.4. "iš viso" (2+ 18~20)

7. Liko nepaskirstyta mandatų pagal kvotą (šie mandatai bus skirstomi I 41
pagal liekaną) 7. ~ 5.- 6.3. '-- ..:.J

PASTABA. Tuo atveju,jeigu sąrašasnegaunamandatųpagal kvotą Go gautų balsų skaičiusmažesnisnegukvota),
liekanalygi gautųbalsų skaičiui.Tai gali būti savivaldybėje,kurioje renkama 21 ir mažiau savivaldybėstarybos
narių.
8. Kandidatų sąrašų mandatų paskirstymas pagal liekaną:

(sąrašai surašomi pagal1iekanos dydį, pradedant sąrašu, turinčiu didžiausią liekaną)

Žyma apie liekanų
metodu paskirtą mandatą

Gauta
Kandidate Gauta pirmojo tolesnių skirstymu mandatų

Liekana Kandidatų sąrašo
skaičius mandatų skirstymo rezultatai pagalsąraše pagal pagal (skiltis pildoma, kai liekanąpopavadinimas kvotą paaiškėja, kad yra toksliekaną

sąrašas, kuriam teko antrojo
rezultatai daugiau mandatų, negu skirstymo(+1) jame yra kandidatų)

8.1. 8.2. 8.3. B.4. 8.5. 8.6. 8.7.

226 Darbo partija 29 2 I 1

209 Lietuvosvalstiečių liaudininkųsąjunga 22 1 1 I

129 Partija Tvarka ir teisingumas 39 4 I I

64 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 25 3 1 1
demokratai

28 LietuvosRespublikos liberalųsąjudis 31 3 O

26 Lietuvos socialdemokratų partija 17 2 O
5 Lietuvos liaudies partija 19 2 O

Iš viso: 17 4

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 mažesnis už savivaldybės tarybos narių skaičių.

(Atsiradus laisvai vietai po rinkimų - "Jeigu kandidatų sąraše nėra kandidatų, galinčių užimti laisvą
savivaldybės tarybos nario vietą, arba jeigu savivaldybės tarybos nario, kuris buvoišsikėlęs 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 Gauti mandatai
Rinkimų Kandidatų sąrašo pavadinimas, skaičius pagal pagal

iš visonumens išsikėlusio kandidato vardas, pavardė sąraše kvotą liekaną
9.1 9.2 9.3 9.' 9.5 9.6

10 Darbopartija 29 2 1 3

16 Liberalų ir centro sąjunga O O



18 RIMAS SUJETA O O
44 Lietuvos liaudies partija 19 2 O 2
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 22 1 1 2
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) O O
70 Lietuvos socialdemokratų partija 17 2 O 2
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 25 3 1 4

110 Socialistinis liaudies Frontas O O
117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga O O
130 ALGIRDAS PAULIONIS O O
140 Partija Tvarka ir teisingumas 39 4 1 5
142 Krikščionių partija O O
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 31 3 O 3

Iš viso: 182 17 4 21



10. Prašyti Vyriausiąją rinkimų komisiją patvirtinti galutinius rinkimų rezultatus ir po to, kai
Vyriausioji rinkimų komisija patvirtins savivaldybės rinkimų komisijos sprendimą, paskelbti
išrinktais savivaldybės tarybos nariais šiuos asmenis (pridedama' ).

11. Protokolo pasirašymo data ir laikas 2011 m. ~ OI d. q val. 30 min.
- -- --

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas

(vardas, pavardė, parašas)

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko
pavaduotojas

(vardas, pavardė, parašas)

Savivaldybės rinkimų komisijos sekretorius

(komisijos nario vardas, pavardė, parašas)

Jeigu yra, pridedami lapai su rinkimų stebėtojų pastabomis

Pasirašyti galima
tik visiškai
užpi1dytą
protokolą

, Tarybos nariai surašomi abėcėlės tvarka. Nurodomi šie duomenys: pavardė, vardas,
gimimo metai, ji iškėlusi partija ar išsikėlė pats. Sąrašą pasirašo savivaldybės rinkimų
komisijos pirmininkas.
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